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V 

Prefaţă 

Volumul 21 al Operelor· lui K. Marx şi F. Engels cuprinde 
lucrările scrise de Engels din mai 1883 şi pînă în decembrie 1889. 

Aceasta era perioada dezvoltării relativ „paşnice" a capitalis
mului, perioada cînd începuseră să se creeze premisele trecerii de 
la capitalismul premonopolist la cel monopolist, cînd proletariatul 
îşi aduna forţele în vederea viitoarelor bătălii revoluţionare. Carac
terizînd această perioadă, Lenin spune că „Apusul a terminat cu 
revoluţiile burgheze. Răsăritul n-a ajuns încă la ele" (V. I. Lenin. 
Opere complete, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1964, e'd. a 
doua, p. 2) .  

ln deceniul al 9-lea, mişcarea muncitorească din ţările Europei 
şi din S.U.A. a făcut mari progrese. Tot mai multe detaşamente ale 
clasei muncitoare aderau la această mişcare, ideile socialismului 
ştiinţific deveneau apanajul unor mase tot mai largi de muncitori. 
In Germania şi Franţa - două dintre cele mai mari ţări ale Europei 
occidentale - au şi început să acţioneze partide proletare influ
ente, care au recunoscut .marxismul drept baza lor teoretică. In 
multe ţări - Austro-Ungaria, Italia, Spania, S.U.A., Belgia, Olanda, 
Elveţia etc. - au apărut organizaţii socialiste sau s-au consolidat 
c;�le existente. „Eliberarea muncii", primul grup marxist din Rusia, 
a desfăşurat o bogată activitate de răspîndire a ideilor socialismu
lui ştiinţific în Rusia. Creşterea conştiinţei de clasă a maselor pro
letare a creat premise reale de îndeplinire a sarcinii de bază trasate 
de Internaţionala I, şi anume de a se crea în diferite ţări partide 
politice de masă ale proletariatului, a căror bază ideologică s ă  o 
constituie socialismul ştiinţific. 

Pentru îndeplinirea acestei sarcini se impunea o luptă de zi cu 
zi pentru eliberarea clasei muncitoare de sub influenţa ideolo�iei 
burgheze şi mic-burgheze. De asemenea, era necesar să fie defini
tiv zdrobite ideologic curentele reformiste şi anarhiste mic-bur-
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gheze, care continuau să existe în mişcarea muncitorească şi care 
luau forme şi nuanţe variate în diferite ţări, în funcţie de gradul lor 
de dezvoltare şi de particularităţile condiţiilor lor sociale. Pentru 
tinerele partide şi organizaţii socialiste, un pericol tot mai mare îl 
constituiau încercările burgheziei de a dezbina şi a scinda mişcarea. 
muncitorească prin atacuri deschise împotriva teoriei marxiste sau 
corupînd vîrfurile clasei muncitoare şi folosind tot felul de elemente 
oportuniste din rîndurile ei. Lupta împotriva acestor încercări de
venea o sarcină imperioasă a mişcării muncitoreşti. 

In aceste condiţii, o mare importanţă a avut activitatea lui 
Engels pentru dezvoltarea şi răspîndirea teoriei marxiste, lupta sa 
pentru puritatea ideilor socialismului ştiinţific, împotriva influen
ţelor antiproletare şi a oportunismului. După moartea lui Karl Marx, 
întreaga răspundere în conducerea mişcării muncitoreşti şi socia
liste internaţionale i-a revenit lui Engels. Legînd strîns între ele 
nevoile teoretice şi practice ale luptei clasei muncitoare, Engels 
acorda o importanţă de prim rang desăvîrşirii muncii de pregătire 
în vederea publicării volumelor al Ii-lea, al III-lea şi al IV-lea ale 
principalei opere a marxismului - „Capitalul", muncă pe care 
Marx nu apucase s-o ducă la bun sfîrşit. In afară de aceasta, Engels 
a depus toate eforturile pentru a elabora în continuare şi alte pro
bleme de teorie marxistă, pentru a apăra ideile marxismului împo
triva denaturării lor de către ideologii burgheziei şi oportunişti, 
pentru a elabora linia tactică a partidelor clasei muncitoare, care 
să corespundă atît sarcinilor generale ale mişcării proletare, cît şi 
condiţiilor concrete din fiecare ţară, pentru a-i educa pe muncitorii 
înaintaţi în spiritul internaţionalismului proletar. 

Cel mai important aport al lui Engels în aceşti ani la tezaurul 
marxismului îl constituie lucrarea „Originea familiei, a proprietăţii 
private şi a statului" , publicată în volumul de faţă. Lenin apreciază 
această lucrare ca pe „una din operele fundamentale ale socialis
mului contemporan" (V. I. Lenin. Opere, vol. 29, Bucureşti, Editura 
politică, 1 959, p. 451) . In această lucrare se dă pentru prima oară 
o interpretare materialistă ştiinţifică, făcută în mod sistematic, 
istoriei omenirii din primele etape ale existenţei ei, se arată istoria 
dezvoltării familiei, sînt dezvăluite cauzele apariţiei proprietăţii 
private, ale împărţirii societăţii în clase antagoniste şi apariţiei 
statului ca instrument de dominare în mîna claselor exploatatoare 
şi, în sfîrşit, se arată caracterul inevitabil al dispariţiei lui treptate 
0 dată cu victoria deplină a societăţii comuniste, fără clase. 

Această operă a lui Engels i-a înarmat pe conducătorii miş
cării muncitoreşti cu argumentele ştiinţifice necesare pentru de-
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mascarea apologeţilor capitalismului, a socialiştilor de catedră şi 
a altor duşmani ai marxismului, care căutau să demonstreze carac
terul de neclintit al proprietăţii private, al statului burghez şi al 
altor instituţii ale societăţii capitaliste. 

După cum spune chiar Engels, lucrînd la „Originea familiei u, 

el n-a fost decît executor testamentar al lui Marx, care, încă din 
timpul cînd lucraseră împreună la „Ideologia germană" ,  a acordat 
o importanţă deosebită problemelor de istorie a formaţiunilor so
ciale premergătoare capitalismului. In lucrarea sa, Engels a folosit 
observaţiile făcute de Marx în oonspectul cărţii „Ancient Society" 
a savantului american progresist Morgan, în care erau confirmate 
o serie din concluziile întemeietorilor comunismului ştiinţific, şi 
materialele propriilor sale cercetări asupra orînduirii sociale a 
vechilor celţi, a germanilor şi a altor popoare. In această lucrare 
clasică a lui Engels sînt rezumate concluziile, adunate ani de-a 
rîndul de întemeietorii marxismului, cu privire la formaţiunile so
cial-economice precapitaliste. Aplicînd dialectica materialistă la 
analizarea acestor formaţiuni, Engels a completat imaginea ştiin
ţifică dată de Marx în „Capitalul" dezvoltării societăţi� burgheze 
cu o amplă caracterizare a comunei primitive, a orînduirii sclava
giste şi, într-o oarecare măsură, şi a celei feudale. Cu aceasta s-a 
făcut un mare pas înainte în interpretarea cu adevărat ştiinţifică 
a întregului mers al istoriei universale. 

Pentru prima oară în literatura marxistă, Engels, în lucrarea 
sa „Originea familiei " ,  tratează evoluţia familiei de pe poziţiile 
materialismului istoric. Considerînd familia o categorie istorică, 
Engels dezvăluie legătura organică dintre formele ei - începînd 
de la vechea căsătorie pe grupe şi pînă la familia monogamă, con
solidată o dată cu apariţia proprietăţii private - şi diferitele etdpe 
de dezvoltare a societăţii, dependenţa acestor forme de schimbarea 
modului de producţie. El arată cum, pe măsură ce se dezvoltau for
ţele de producţie, scădea influenţa legăturilor de rudenie asupra 
orînduirii sociale şi, o dată cu victoria proprietăţii private, a apă
rut o societate în care „organizarea bazată pe familie este complet 
subordonată relaţiilor de proprietate" (vezi volumul de faţă, p. 28). 

Engels supune unei critici aspre familia burgheză modernă. El 
dezvăluie baza economică a inegalităţii în drepturi a femeii în 
condiţiile dominaţiei proprietăţii private şi arată că numai după 
desfiinţarea modului de producţie capitalist se va putea ajunge la 
adevărata eliberare a femeii. După cum arată Engels, o formă nouă, 
superioară de familie, bazată pe egalitatea deplină dintre sexe, pe 
respect reciproc şi iubire adevărată, se va dezvolta abia în socie
tatea socialistă, datorită atragerii pe scară largă a femeii în proce-
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sul de producţie, stabilirii unei depline egalităţi între ea şi bărbat 
în toate domeniile vieţii sociale, datorită eliberării femeii de po
vara gospodăriei, grijă pe care o va prelua în măsură tot mai mare 
societatea. 

O mare parte a lucrării lui Engels e consacrată cercetării apa
riţiei şi dezvoltării diferitelor forme de proprietate, precum şi de· 
pendenţei de ele a diferitelor forme de orînduiri sociale. Contrar 
celor susţinute de istoricii, sociologii şi economiştii burghezi, En
gels demonstrează fără putinţă de tăgadă că instituţia proprietăţii 
private nu a existat întotdeauna, că în decursul îndelungatei peri
oade a comunei primitive mijloacele de producţie constituiau o 
proprietate comună. Societatea de atunci, ale cărei principale uni
tăţi au fost ginta şi tribul, care pe o anumită treaptă de dezvoltare 
au înlocuit hoarda primitivă, nu cunoştea nici împărţirea în clase, 
nici relaţiile de dominaţie şi subordonare generate de această îm
părţire şi nici puterea publică separată de popor, adică statul. 
Engels demonstrează în amănunţime că, o dată cu dezvoltarea for
ţelor de producţie şi cu creşterea productivităţii muncii, a devenit 
posibilă însuşirea produselor muncii altor oameni şi, prin urmare, 
proprietatea privată şi exploatarea omului de către om, societatea 
împărţindu-se astfel în clase antagoniste. Urmarea directă a acestei 
situaţii a fost apariţia statului. 

Apariţia şi esenţa statului sînt principalele probleme din lu
crarea lui Engels, pivotul ei. Cercetarea multilaterală întreprinsă 
de Engels în acest domeniu a constituit o etapă importantă în ela
borarea teoriei marxiste a statului, şi în această privinţă lucrarea lui 
se încadrează în rîndul scrierilor clasice ale lui Marx ca „Optspre
zece brumar al lui Ludovic Bonaparteu şi „Războiul civil din 
Franţa" ,  precum şi „Anti-Diihring" de Engels. 

Lucrarea lui Engels este îndreptată direct împotriva oamenilor 
de ştiinţă burghezi, care încearcă să prezinte statul drept o forţă 
situată deasupra claselor, menită, chipurile, să apere în aceeaşi 
măsură interesele tuturor cetăţenilor. Luînd ca exemplu apariţia 
statului la vechii atenieni, la vechii romani şi la germani, Engels 
arată limpede şi convingător că statul, încă din momentul apariţiei 
sale, a fost întotdeauna un instrument de dominaţie al claselor că
rora le aparţin mijloacele de producţie. Statul, scrie Engels, este 
organul „clasei celei mai puternice, al clasei dominante din punct 
de vedere economic, care, cu ajutorul lui, devine dominantă şi din 
punct de vedere politic, dobîndind astfel noi mijloace pentru opri
marea şi exploatarea clasei asuprite" (vezi volumul de faţă, p. 167). 

In lucrarea sa, Engels analizează diferitele forme concrete de 
stat, în special republica burghezo-democratică, pe care apologeţii 
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capitalismului o prezintă drept cea mai înaltă formă de democraţie. 
El dezvăluie caracterul de clasă al acestei republici, arătînd că în 
spatele faţadei democratice se ascunde dominaţia burgheziei. Cu o 
clarviziune uimitoare arată Engels tendinţele de dezvoltare a sta
tului burghez, care se conturau pe atunci, dar care au culminat 
abia în stadiul de mai tîrziu, stadiul imperialist al capitalismului, 
pentru care sînt caracteristice procesul de contopire a aparatului 
de stat cu monopolurile, transformarea statului într-un instrument 
al oligarhiei financiare. Engels observă încă de pe atunci anumite 
laturi ale acestui proces, demonstrînd că în republica democrată 
„bogăţia îşi exercită puterea„. sub forma alianţei dintre guvern şi 
bursă, care se realizează cu atît mai uşor, cu cît creşte mai mult 
datoria publică şi cu cît societăţile pe acţiuni concentrează tot mai 
mult în mîinile lor nu numai transporturile, dar chiar şi producţia 
însăşi, şi îşi găsesc, la rîndul lor, în bursă un centru de gravitate" 
(vezi volumul de faţă, p. 168) . 

Arătînd pericolul pe care îl prezintă iluziile parlamentare, răs
pîndite pe atunci în rîndurile unei anumite părţi dintre militanţii 
mişcării muncitoreşti, în special în rîndul elementelor oportuniste 
ale social-democraţiei germane, Engels demonstrează că, atîta timp 
cît este menţinută puterea capitalului, nici un fel de libertăţi demo
cratice nu pot duce, ele singure, la eliberarea celor ce muncesc. 
ln acelaşi timp, el subliniază importanţa cointeresării proletaria
tului în menţinerea şi dezvoltarea libertăţilor democratice, care 
creează condiţii deosebit de favorabile pentru desfăşurarea luptei 
revoluţionare a acestuia în vederea transformării revoluţionare a 
societăţii. 

Analizînd cum, pe măsura dezvoltării forţelor de producţie, se 
schimbă şi modul de producţie a bunurilor materiale, cum într-o 
anumită etapă apariţia proprietăţii private şi scindarea societăţii 
în clase antagoniste devine un fenomen inevitabil şi legic, Engels 
dezvoltă în lucrarea sa concluzia, formulată de întemeietorii mar
xismului, că, prin creşterea continuă a forţelor de producţie, în 
societatea capitalistă se ajunge în mod necesar la transformarea 
proprietăţii private şi a claselor exploatatoare în adevărate cătuşe 
ale dezvoltării producţiei. Acest lucru face inevitabilă revoluţia 
proletară, care nu poate fi înfăptuită, după cum au arătat în repe
tate rînduri Marx şi Engels, decît distrugînd vechea maşină de stat 
exploatatoare a burgheziei şi înlocuind-o cu un stat de tip nou -
dictatura proletariatului, cea mai înaltă formă a democraţiei. Nu
mai prin desfiinţarea proprietăţii private asupra uneltelor şi mij
loacelor de producţie şi a claselor antagoniste se creează premi
sele de dispariţie şi pieire a statului în general. „Societatea care 



X Prefaţă 

va organiza în chip nou producţia, pe baza asocierii libere şi egale 
a producătorilor, va trimite întreaga maşină de stat acolo unde-i 
va fi atunci locul : la muzeul de antichităţi, alături de roata de tors 
şi de toporul de bronz" (vezi volumul de faţă, p. 168-169) . 

Invăţătura marxistă despre stat, expusă într-o formă clasică de 
Engels, a fost apoi multilateral dezvoltată de V. I. Lenin, potrivit 
noii etape istorice, şi este în permanenţă îmbogă\ită de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice şi de celelalte partide marxist-leni
niste - avangarda mişcării muncitoreşti internaţionale. 

In geniala sa lucrare „Statul şi revoluţia" ,  V. I. Lenin arăta ce 
importanţă uriaşă are pentru lupta clasei muncitoare învăţătura 
marxistă despre originea şi esenţa de clasă a statului şi despre 
dictatura proletariatului. V. I. Lenin a dat o ripostă încercărilor 
revizioniştilor şi ale reformiştilor de a trece sub tăcere sau de a 
denatura această învăţătură, a demascat falsificarea grosolană la 
care au recurs aceştia încercînd să prezinte teza lui Engels cu pri
vire la dispariţia treptată a statului drept o renunţare la ideea sfă
rîmării pe cale revoluţionară a maşinii de stat burgheze. Lenin 
subliniază faptul că această teză nu se referă la statul burghez, ci 
la cel socialist, care va dispărea pe măsură ce-şi va îndeplini func
ţiile necesare pentru construirea societăţii comuniste. Dezvoltînd 
creator teoria marxistă, V. I. Lenin elaborează teza cu privire la 
premisele economice ale dispariţiei treptate a statului, legînd 
această problemă de învăţătura despre cele două faze ale societăţii 
comuniste şi demonstrînd că dispariţia statului se va produce abia 
în faza superioară a comunismului. lnvăţătura marxist-leninistă 
despre stat a dat şi dă şi în zilele noastre o lovitură nimicitoare 
încercărilor burgheze revizioniste de a învia falsele „teorii" cu 
privire la statul situat deasupra claselor şi la statul imperialist 
modern, prezentat ca un 11stat al prosperităţii generale". Această 
învăţătură îi ajută pe oamenii muncii din ţările lagărului socialist 
să construiască cu succes o societate nouă, fără clase. 

La alcătuirea lucrării sale, Engels s-a bazat pe un uriaş mate
rial faptic din domeniul arheologiei, istoriei şi etnografiei. El a 
folosit în cea mai mare măsură cartea materialistului spontan Mor
gan „Ancient Society". Engels a păstrat şi împărţirea, propusă de 
Morgan, a istoriei comunei primitive în epoca sălbăticiei şi în cea 
a barbariei cu subîmpărţirea fiecăreia din ele în încă trei trepte, 
în funcţie de dezvoltarea uneltelor de muncă şi de nivelul pro
ducţiei materiale. Lăsînd să se înţeleagă că acest principiu al pe
riodizării istoriei are doar o importanţă limitată, întrucît la baza 
lui nu se află succedarea diferitelor tipuri de relaţii de producţie, 
ci diferite trepte în evoluţia culturii materiale a societăţii primi-
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tive, Engels arăta că, o dată cu dezvoltarea ştiinţei şi cu acumula
rea de material faptic nou, în această periodizare a lui Morgan vor 
fi aduse în mod inevitabil diferite precizări. Şi, după cum a pre
văzut Engels, datele ştiinţei moderne permit să se realizeze o perio
dizare mai exactă a istoriei orînduirii comunei primitive, precum 
şi să se aducă o serie de schimbări în diferite teze ale lui Morgan 
privitoare la unele forme ale familiei comunei primitive. Pregătind 
ediţia a patra a cărţii sale în 1 89 1 ,  chiar Engels a făcut în parte 
acest lucru. Dar inevitabilele schimbări şi precizări introduse în 
tabloul concret al apariţiei, dezvoltării şi pieirii formaţiunii social
economice primitive, tablou înfăţişat de Engels cu mai bine de 75 
de ani în urmă, se referă doar la diferite amănunte şi nu ating de 
fel principalele concluzii, a căror justeţe a fost şi este în perma
nenţă confirmată de noile date ale ştiinţei. Lucrarea lui Engels 
„Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului" se numără 
printre acele opere în care, după cum spune Lenin, „putem să dăm 
crezare fiecărei fraze„ . "  (V. I. Lenin. Opere, val. 29, Bucureşti, 
Editura politică, 1959, p. 457) . 

O altă lucrare teoretică a lui Engels - „Ludwig Feuerbach şi 
sfîrşitul filozofiei clasice germane" -, publicată în volumul de 
faţă, este o operă de seamă, în care procesul apariţiei concepţiei 
materialiste despre lume şi esenţa acestei concepţii sînt expuse cu 
o claritate clasică. Conceperea acestei opere a fost, de asemenea, 
legată de cerinţe stringente ale mişcării muncitoreşti, în special 
ale aceleia din Germania. Expunerea sistematică a bazelor mate
rialismului dialectic şi ale materialismului istoric trebuia să ser
vească proletariatului din Germania şi din alte ţări drept armă pu
ternică în lupta împotriva a tot felul de teorii idealiste, care con
stituiau baza ideologică a oportunismului şi reformismului. Trebuia 
să se dea o ripostă încercărilor de a reanima şi de a opune mate
rialismului părţile negative ale filozofiei clasice germane, încer
cărilor de a răspîndi neokantianismul, elementele reacţionare ale 
hegelianismului şi alte asemenea tendinţe manifestate de anumite 
cercuri burgheze, precum şi de o anumită parte a intelectualităţii 
social-democrate. Trebuia stabilit raportul dintre filozofia marxistă, 
de o parte, şi filozofia clasică germană, Hegel şi Feuerbach, de alta, 
trebuia arătată deosebirea calitativă principială dintre filozofia 
marxistă şi toate celelalte sisteme filozofice anterioare, relevîn
du-se atît părţile lor slabe şi contradicţiile interne, cît şi elemen
tele pozitive şi raţionale, care au fost păstrate şi dezvoltate în 
mod creator de marxism. 

Arătînd că filozofia marxistă este rezultatul dezvoltării întregii 
gîndiri filozofice anterioare, Engels scoate în evidenţă cea mai 
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însemnată particularitate a întregii istorii a filozofiei - lupta din
tre cele două orientări : materialismul şi idealismul. Engels formu
lează pentru prima oară definiţia clasică a problemei fundamentale 
a filozofiei - raportul dintre gîndire şi existenţă, dintre spirit şi 
natură, subliniind că această problemă are şi un al doilea aspect. 
o a doua latură, care îşi găseşte expresia în problema cognoscibi
lităţii lumii, a raportului dintre existenţă şi reflectarea ei în con
ştiinţa omenească. In funcţie de răspunsul pe care-l dă la problema 
fundamentală a filozofiei se stabileşte în care din aceste două 
orientări filozofice se încadrează fiecare filozof. 

Engels subliniază inconsistenţa încercărilor de a împăca ma
terialismul cu idealismul prin crearea unei filozofii intermediare 
(dualismul, agnosticismul) . Demonstrînd cognoscibilitatea lumii, 
Engels combate agnosticismul în toate manifestările lui, spunînd 
că „cea mai concludentă infirmare a acestei fantezii filozofice, ca 
şi a tuturor celorlalte, este practica, şi anume experimentul şi in
dustria„. Putem demonstra justeţea concepţiei noastre asupra unui 
fenomen natural, reproducîndu-1, realizîndu-1 din condiţiile lui, mai 
mult, punîndu-1 în slujba scopurilor noastre" (vezi volumul de 
faţă, p. 276). 

Meritul cel mai de seamă al lui Engels este faptul că, pe baza 
întregii istorii a luptei duse între diferitele curente filozofice, care 
reflecta pe tărîm ideologic lupta dintre clase şi partide, el a funda
mentat principiul partinităţii filozofiei, Insăşi lucrarea lui Engels 
este un model de partinitate proletară şi principialitate în filozofie, 
un exemplu de apărare pasionată a concepţiei înaintate despre 
lume şi de ripostă hotărîtă dată curentelor idealiste, reacţionare. 

Analizînd critic filozofia hegeliană, Engels demonstrează că 
latura progresistă a acestei filozofii este metoda dialectică ; în 
acelaşi timp, el  subliniază că această metodă a fost mistificată şi  
denaturată de Hegel din cauza învelişului idealist pe care i l-a dat. 
Engels relevă contradicţia existentă între această metodă şi între
gul sistem idealist hegelian, care are un caracter dogmatic şi meta
fizic. El arată că Marx a dat la o parte idealismul filozofiei hege
liene şi a folosit sîmburele ei raţional, teoria dialectică a dezvol
tării, pe care a unit-o cu concepţia materialistă despre lume. 

Caracterizînd concepţiile lui Feuerbach drept unul dintre iz
voarele filozofice ale marxismului, Engels dezvăluie, totodată, limi
tele materialismului premarxist, caracterul lui mecanicist şi meta
fizic. El arată că atît Feuerbach cît şi ceilalţi reprezentanţi ai 
acestui materialism, care considerau natura factor prim şi spiritul 
factor secund, nu s-au putut elibera de idealism în concepţiile lor 
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despre societatea omenească şi istoria ei. Feuerbach, spune Engels, 
a fost 11jos materialist, iar sus idealist" (vezi volumul de faţă, p. 290) . 

Engels dezvăluie esenţa transformării revoluţionare săvîrşite 
de Marx în filozofie prin crearea materialismului dialectic. 11Prin 
aceasta - scrie el - dialectica s-a redus la ştiinţa legilor generale 
ale mişcării, atît a lumii exterioare, cît şi a gîndirii omeneşti" (vezi 
volumul de faţă, p. 291 ) .  Engels examinează îndeaproape esenţa 
materialismului istoric, care a descoperit legile generale ale dez
voltării care acţionează în istoria societăţii omeneşti. Arătînd că 
la baza procesului istoric stau relaţiile economice, care determină 
caracterul regimului politic şi toate formele conştiinţei sociale, in
clusiv religia şi filozofia, Engels subliniază totodată şi rolul activ 
al suprastructurii, capacitatea ei de a se dezvolta în mod de sine 
stătător şi de a acţiona la rîndul ei asupra bazei economice. Prin 
aceasta, Engels respingea interpretarea vulgară a concepţiei mate
rialiste a istoriei în spiritul ignorării şi diminuării importanţei pe 
care o prezintă factorii politici şi ideologici. In această lucrare a 
lui Engels, originea, rădăcinile sociale şi esenţa reacţionară a reli
giei sînt dezvăluite de pe poziţii materialiste. O mare importanţă 
prezintă ideea lui Engels că între dezvoltarea filozofiei progresiste 
şi succesele gîndirii omeneşti în domeniul ştiinţelor naturii există 
o strînsă legătură. Engels subliniază că concepţia revoluţionară 
despre lume, care reflectă tendinţa clasei înaintate de a transforma 
societatea, este sprijinită şi de dezvoltarea progresistă a ştiinţe
lor naturii .  

El relevă caracterul neştiinţific şi declinul filozofiei burgheze, 
ai cărei reprezentanţi au devenit ideologi declaraţi ai burgheziei 
reacţionare. Numai ideologii clasei muncitoare continuă să dez
volte teoria. Tocmai ei, conchide Engels, sînt adevăraţii succesori 
ai filozofiei clasice germane. 

O serie de lucrări incluse în volumul de faţă reflectă o altă 
latură, extrem de importantă, a activităţii teoretice desfăşurate de 
Engels în această perioadă : munca depusă în vederea terminării şi 
pregătirii pentru tipar a 11Capitalului" , precum şi în vederea edi
tării şi a reeditării altor opere ale lui Marx. Engels considera edi
tarea 11Capitalului" drept principala sa sarcină faţă de proletariatul 
internaţional după moartea lui Marx. El a spus în repetate rînduri 
că, o dată cu apariţia tuturor volumelor 11Capitalului", teoria co
munismului ştiinţific va dobîndi un fundament de nezdruncinat, iar 
întreaga economie politică burgheză oficială va fi definitiv zdro
bită. Volumul al Ii-lea al „Capitalului" a apărut în 1885, iar la vo
lumul al Iii-lea Engels a mai lucrat încă 10 ani ; el a apărut abia 
în 1894. 



XIV Prefaţă 

Paralel, Engels pregăteşte ediţiile a treia (1884) şi a patra (1890) 
germane ale volumului I al „Capitalului" şi redactează cu grijă 
traducerea acestui volum în limba engleză (care apare în 1887) . 
In ediţiile a treia şi a patra germane Engels face o serie de schim
bări şi precizări, pe baza unor indicaţii păstrate chiar de la Marx, 
şi scrie pentru aceste ediţii prefeţe noi (vezi K. Marx. „Capitalul" ,  
vol. I ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p .  58-60, 
66-71) .  El scrie o prefaţă specială şi pentru ediţia engleză (op. cit . ,  
p. 61-65) .  Pentru volumul al II-lea, apârut în 1885, Engels scrie, 
de asemenea, o prefaţă de proporţii mai mari, în care dă o ripostă 
hotărîtă economiştilor burghezi, care, în încercările lor de a dis
credita marxismul şi de a împiedica răspîndirea lui triumfală, re
curg la tot felul de mijloace nedemne, inclusiv calomnia murdară, 
acuzîndu-1 pe Marx de a-l fi plagiat pe economistul iunchero-bur
ghez K. Rodbertus, părintele spiritual al „socialismului de stat" 
prusian (vezi K. Marx. „Capitalul" ,  vol. II, Bucureşti, E.S.P.L.P. 1958, 
ed. a IV-a, p. 1 3-21) .  

De prefaţa scrisă de  Engels pentru volumul a l  II-lea a l  „Ca
pitalului" se leagă nemijlocit prefaţa la prima ediţie germană a lu
crării lui Marx „Mizeria filozofiei " ,  cuprinsă în acest volum, ediţie 
publicată în 1885 din iniţiativa lui Engels şi redactată de el. ln 
această prefaţă, Engels a dat o lovitură nimicitoare apologeţilor lui 
Rodbertus - socialiştii de catedră germani, precum şi grupului 
oportunist din cadrul social-democraţiei germane. El demască aici 
caracterul utopic reacţionar al concepţiilor lui Rodbertus, incon
sistenţa teoriei acestuia despre „banii-muncă" , bazată pe o totală 
neînţelegere a acţiunii legii valorii în societatea capitalistă. Por• 
nind de la teoria valorii, Engels demonstrează că, în condiţiile mo
dului de producţie capitalist, legea valorii acţionează prin concu
renţă, şi valoarea mărfii se manifestă numai prin abaterea perma
nentă a preţurilor mărfurilor de la valoarea lor şi numai în virtutea 
acestei abateri. Engels arată că Marx, folosind critic teoria valorii 
a lui Ricardo, a dat o explicaţie strict ştiinţifică prăbuşirii inevi
tabile a orînduirii capitaliste şi a demonstrat inevitabilitatea vic
toriei socialismului, bazîndu-se nu pe cerinţele moralei, ci pe fapte 
economice. 

Engels demască afirmaţiile reacţionare ale lui Rodbertus şi ale 
adepţilor lui despre statul prusian, care s-ar situa deasupra clase
lor, şi despre capacitatea acestuia de a înfăptui o misiune socială 
deosebită : îmbunătăţirea situaţiei celor ce muncesc. Cu ajutorul 
acestor afirmaţii, adepţii „socialismului de stat" au căutat să ex
plice servilismul lor faţă de guvernul Bismarck şi admiraţia faţă 
de „reformele sociale" înfăptuite de acesta în scopuri demagogice. 
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Legat de munca sa la traducerea în limba engleză a volumu
lui I al , ,Capitalului", Engels scrie articolul „Cum nu trebuie tradus 
Marx" ,  în care supune unei analize critice traducerea în limba 
engleză a primelor paragrafe din capitolul unu al volumului I al 
„Capitalului", traducere făcută de liderul Federaţiei social-demo
crate engleze, oportunistul Hyndman (care publica sub pseudoni
mul John Broadhouse). Acest articol dovedeşte cit de intolerant 
era Engels faţă de cele mai mici încercări de a-l denatura pe Marx 
şi ce importanţă deosebită acorda el traducerii corecte a „Capita
lului" în limbi străine. Engels a urmărit cu un interes deosebit tra
ducerea în limba rusă a ,,Capitalului" ,  întreţinînd o legătură per
manentă cu traducătorul volumului al II-lea, N. F. Danielson, pe 
care l-a ajutat să grăbească editarea. 

Lucrînd la „Capitalul" ,  Engels continua să urmărească dezvol
tarea economiei capitaliste şi să analizeze noile ei fenomene. In 
articolul „Protecţionismul şi liberul schimb " ,  scris ca prefaţă la 
ediţia americană a „Discursului asupra liberului schimb", ţinut de 
Marx, Engels arată cum, pe măsura dezvoltării capitalismului, sis
temul protecţionist se transformă dintr-un factor care a stimulat 
această dezvoltare într-o frînă a ei. Cu acest prilej, Engels atrage 
atenţia asupra unor fenomene noi din economia capitalistă, ca for
marea marilor societăţi pe acţiuni, socotindu-le rezultate inevita
bile ale dezvoltării producţiei capitaliste. „Transformarea industriei 
petrolului din Pennsylvania în monopolul «Standard Oil Company» 
este un proces care corespunde întru totul legilor producţiei capi
taliste" (vezi volumul de faţă, p. 371) .  El subliniază caracterul anti
popular al monopolurilor de acest fel, faptul că ele sînt îndreptate 
nu numai împotriva concurenţei străine, ci şi împotriva intereselor 
vitale ale consumatorului indigen. 

Pe lingă munca încordată dusă în domeniul teoriei marxiste, 
Engels conduce în toţi aceşti ani mişcarea muncitorească şi socia
listă internaţională. „Rămas singur după moartea lui Marx - scria 
V. I. Lenin -, Engels a continuat să fie sfătuitorul şi conducătorul 
socialiştilor europeni" (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 2, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 12) .  El urmăreşte cu 
atenţie lupta proletariatului, întreţine legături personale cu liderii 
socialişti din Germania, Franţa, Anglia, Rusia, S.U.A., Olanda, Aus
tria, România şi alte ţări şi studiază în amănunţime presa socialistă 
şi cea burgheză. Rolul lui Engels de conducător al mişcării munci
toreşti internaţionale este reflectat în mod deosebit de pregnant în 
vasta sa corespondenţă pe care a întreţinut-o cu conducătorii miş
cării muncitoreşti din Europa şi America. A vînd o uriaşă expe
rienţă de luptă revoluţionară, vaste cunoştinţe în domeniul istoriei 
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şi economiei diferitelor ţări, Engels era întotdeauna în măsură să 
dea sfaturi şi indicaţii concrete. Ţinînd seama de specificul istoric 
al dezvoltării fiecărei ţări în parte, el le ajuta la rezolvarea celor 
mai complicate probleme ale tacticii clasei muncitoare. El s-a pre
ocupat neobosit de consolidarea organizatorică şi ideologică a par
tidelor proletare, ajutîndu-le să-şi îndrepte greşelile şi să învingă 
greutăţile, şi a luptat cu pasiune împotriva oricăror manifestări de 
oportunism, dogmatism, sectarism şi anarhism. 

In toţi aceşti ani, Engels a acordat o atenţie deosebită mişcării 
muncitoreşti din Germania. Particularităţile dezvoltării istorice a 
Germaniei, dezvăluite într-o serie din lucrările cuprinse în volumul 
de faţă - revoluţia burgheză nedesăvîrşită, înfăptuirea unificării 
„de sus" ,  sub hegemonia Prusiei iuncheriste, laşitatea şi slăbiciunea 
politică a burgheziei, dezvoltarea rapidă a capitalismului în con
diţiile menţinerii unor rămăşiţe considerabile de relaţii semifeu
dale atît în domeniul economic cît şi, în special, în cel politic -, 
toate acestea au determinat ascuţirea la maximum a contradicţiilor 
de clasă. Datorită acestor condiţii, în ultimul sfert al secolului al 
XIX-lea, proletariatul german a ajuns în avangarda mişcării mun
citoreşti internaţionale. Germania era prima ţară în care a fost 
creat pe baze marxiste un partid socialist unic cu caracter de masă. 
Acest partid a fost nevoit să-şi desfăşoare activitatea în condiţiile 
grele ale legii excepţionale împotriva socialiştilor, adoptată de 
guvernul Bismarck în 1 878. Engels a adus un preţios ajutor parti
dului prin lupta neîmpăcată pe care a dus-o împotriva elementelor 
oportuniste din rîndurile acestuia, prin criticarea greşelilor şi şo
văielilor din rîndurile conducerii partidului şi prin contribuţia adusă 
la înlăturarea lor. ln decursul deceniului al 9-lea, Engels a ajutat 
partidului social-democrat să elaboreze o tactică revoluţionară 
justă şi să îmbine cu pricepere munca legală cu activitatea ilegală ; 
autoritatea şi influenţa sa în rîndurile muncitorilor au crescut con
siderabil cînd, în 1890, partidul a reuşit, cu sprijinul său, să obţină 
abolirea legii împotriva socialiştilor. 

Engels a considerat o sarcină de primă importanţă educarea 
partidului şi a maselor muncitoare în spiritul tradiţiilor revoluţio
nare şi al internaţionalismului proletar, precum şi eliberarea defi
nitivă de sub influenţa reformistă a lassalleanismului şi a altor 
curente ale socialismului burghez şi mic-burghez. !n prefaţa la cea 
de-a doua ediţie a lucrării sale „Contribuţii la problema locuinţe
lor " ,  Engels constată că în Germania aceste curente anti proletare 
au încă numeroşi adepţi, atît în rîndurile fracţiunii social-demo
crate din Reichstag, cît şi în persoana socialiştilor de catedră, şi 
scoate în evidenţă faptul că aceste fenomene sînt determinate de 
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conjunctura socială din Germania, „ţara filistinismului par excel
lence, şi într-o epocă în care dezvoltarea industrială dezrădăci
nează cu violenţă şi în proporţii de masă acest filistinism de mult 
înrădăcinat" (vezi volumul de faţă, p. 325) . O mare atenţie acordă 
Engels elaborării istoriei mişcării socialiste din Germania şi din 
alte ţări, în primul rînd a istoriei Ligii comuniştilor şi a Interna· 
ţionalei I, istorie denaturată de socialiştii de catedră. Neavînd 
posibilitatea să-şi realizeze în întregime planul conceput de elabo· 
rare a unei asemenea istorii, el scrie pentru presă articole consa
crate anumitor perioade de luptă revoluţionară şi pregăteşte reedi
tarea unor lucrări ale lui Marx, precum şi a unor documente im
portante din istoria mişcării muncitoreşti revoluţionare, pentru care 
scrie şi prefeţe. 

In articolul „Marx şi ccNeue Rheinische Zeitung» (1 848-1849) " ,  
scris l a  prima comemorare a morţii lui Marx, Engels dezvăluie par
ticularităţile tacticii revoluţionarilor proletari în perioada revolu
ţiei burghezo-democratice din 1 848-1849. Lucrarea lui Engels re
levă importanţa istorică a luptei revoluţionare a maselor şi a con
ducerii tactice juste a acţiunilor lor. El constată că un partid pro
letar trebuie să îmbine cu pricepere sarcinile general democratice 
cu cele ale proletariatului. Urmînd exemplul tacticii elaborate de 
Marx în 1 848-1849, Engels învaţă pe social-democraţii germani să 
lupte pentru rolul conducător al clasei muncitoare în mişcarea ge
neral-democratică, să apere interesele de clasă ale proletariatului 
fără să se lase legănaţi de iluzii mic-burgheze şi demascînd cu fer
mitate încercările claselor dominante de a înşela proletariatul cu 
promisiuni false. 

In lucrarea „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor " ,  Engels 
arată rolul istoric şi locul pe care-l ocupă în dezvoltarea mişcării 
muncitoreşti internaţionale această primă organizaţie internaţională 
a proletariatului, care pentru prima oară a înscris pe stindardul ei 
programul comunismului ştiinţific. Subliniind faptul că întemeierea 
acestei organizaţii reprezintă o etapă importantă în lupta pentru 
crearea partidelor proletare, inclusiv în Germania, Engels combate 
în acelaşi timp legenda răspîndită de lassalleeni că punctul de ple
care al mişcării muncitoreşti de sine stătătoare în Germania ar fi 
Uniunea generală a muncitorilor germani a lui Lassalle. Luînd 
drept exemplu istoria Ligii comuniştilor, Engels arată că victoria 
teoriei marxiste asupra diferitelor curente sectare a fost determi
nată de faptul că, încă de la apariţia ei, această teorie a reflectat 
în întregime cerinţele luptei revoluţionare practice a proletariatului 
şi a fost indisolubil legată de ea. 

2 
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In perioada cînd a fost în vigoare legea excepţională împotriva 
socialiştilor, pentru clasa muncitoare din Germania a fost de o 
mare importanţă însuşirea experienţei acumulate în timpul ofensi
vei reacţiunii ( 1849-1852). Tocmai de aceea, Engels a considerat 
necesară reeditarea broşurii „Karl Marx în faţa juraţilor din Koln. 
Proces împotriva Comitetului districtual de democraţi din Renania 
pentru chemare la rezistenţă armată" ( 1849) , precum şi pamfletul 
lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colo
nia" .  In prefaţa la broşura „Karl Marx în faţa juraţilor din Koln" , 
Engels arată că discursurile lui Marx sînt modele desăvîrşite de 
felul în care comuniştii trebuie să folosească justiţia burgheză în 
scopul apărării publice a concepţiilor revoluţionare. Engels de
mască aici cu minie şi revoltă „legalitatea" burgheză, în numele 
căreia guvernul Imperiului german îi urmăreşte pe socialişti. Pre
faţa lui Engels este îndreptată direct şi împotriva elementelor 
oportuniste din rîndurile partidului social-democrat, dispuse ca, în 
schimbul abolirii legii excepţionale împotriva socialiştilor, să re
nunţe la principiile revoluţionare fundamentale şi să transforme 
partidul proletariatului revoluţionar într-un partid al micii bur
ghezii germane. 

Articolul „Greva din 1 889 a minerilor din Ruhr" ,  inclus în vo
lumul de faţă, arată atenţia deosebită acordată de Engels acţiunilor 
de masă ale muncitorilor germani şi participării social-democraţiei 
la lupta practică a proletariatului german. Engels cerea mereu acest 
lucru conducătorilor partidului, subliniind importanţa deosebită pe 
care o avea atragerea în mişcare a unor noi detaşamente ale cla· 
sei muncitoare. 

Engels a ajutat social-democraţia germană la elaborarea unei 
tactici juste faţă de ţărănime. El a căutat să-i îndrepte în perma
nenţă atenţia în această direcţie. In aceşti ani, Engels pregăteşte 
o nouă ediţie a lucrării sale „Marca" ,  sub forma unei broşuri de 
popularizare, şi îşi reface lucrarea „Războiul ţărănesc german" în 
vederea unei noi ediţii. In acestea, precum şi într-o serie de alte 
lucrări, era fundamentată necesitatea alianţei dintre clasa munci
toare şi ţărănimea muncitoare ca singura cale reală de eliberare a 
ţărănimii de sub jugul iuncherilor şi al burgheziei. 

Articolul lui Engels „Cu privire la istoria ţărănimii prusiene" .  
scris î n  legătură c u  această problemă, este consacrat dezvăluirii 
procesului istoric al înrobirii ţăranilor din Prusia şi arată cum 
moşierii, constrînşi de războiul împotriva lui Napoleon, iar apoi de 
acţiunile revoluţionare ale ţăranilor din 1 848 au trecut la lichida
rea servituţilor feudale, jefuind fără nici o milă ţărănimea. Potrivit 
concluziei trase de Engels, clasa muncitoare are în ţărănimea jefuită 



Prefaţă XIX 

de moşieri un aliat firesc în lupta pentru răsturnarea rînduielilor 
capitaliste. 

Strîns legată de această problemă este şi amintita 11Prefaţă la 
ediţia a doua a lucrării cc Contribuţii la problema locuinţelor» " .  
Analizînd în această prefaţă situaţia industriei casnice germane, 
Engels insistă asupra salariilor extrem de mici ale muncitorilor din 
această industrie, care continuă să fie încă strîns legaţi de agri
cultură, ceea ce le permite capitaliştilor nu numai să le plătească 
acestora un salariu de mizerie, dar şi să scadă salariile celorlalte 
categorii de muncitori. In acelaşi timp, Engels arată că răspîndirea 
tot mai mare a industriei casnice duce la ruinarea micilor ţărani 
.şi la transformarea lor în proletari. Astfel, rîndurile proletariatului 
.sînt mereu îngroşate, ceea ce creează premise favorabile pentru 
răspîndirea mişcării revoluţionare pînă în cele mai îndepărtate 
colţişoare ale Germaniei. De aici Enuels trage concluzia că, în ca
zul unei acţiuni revoluţionare a clasei muncitoare, 1 1fiii de ţărani 
ai «glorioasei armate» vor pune şi ei umărul vitejeşte" (vezi volu
mul de faţă, p. 331) .  

In scopul educării ideologice a muncitorilor şi a social-demo
craţiei germane în spiritul unei juste înţelegeri a istoriei patriei 
lor şi a situaţiei acesteia în perioada respectivă, Engels, deşi din 
cale-afară de ocupat, îşi propune să publice o serie de lucrări 
consacrate analizei trecutului istoric al Germaniei. El intenţionează 
să dezvăluie în ele rădăcinile istorice ale rînduielilor reacţionare 
care au dominat în Imperiul german. Pregătind o nouă ediţie, con
siderabil lărgită, a lucrării sale 11Războiul ţărănesc german" ,  care 
să analizeze mai în amănunţime epoca istorică premergătoare aces
tui război, Engels voia să scoată în evidenţă importanţa eve
nimentelor din primul sfert al secolului al XVI-lea, pe care le con
s idera o primă, deşi eşuată, revoluţie burgheză şi care constituie, 
după cum spune el, piatra unghiulară a întregii istorii a Ger
maniei. 

In volumul de faţă sînt publicate fragmentele rămase din 
această lucrare neterminată - începutul introducerii, care apare 
în secţiunea 1 1Din lucrările postume" sub titlul „Despre decăderea 
feudalismului şi apariţia statelor naţionale" ,  şi schiţa planului aces
tei introduceri publicată sub titlul 1 1Cu privire la «Războiul ţără
nesc» " .  In aceste fragmente, Engels arată cum s-au format trep
tat în Europa occidentală, în cadrul orînduirii feudale în destră
mare, relaţiile capitaliste şi statele naţionale. In legătură cu 
aceasta, el subliniază rolul progresist centralizator pe care l-a 
jucat regalitatea în perioada istorică respectivă : 11ea reprezenta 
ordinea în mijlocul dezordinii" (vezi volumul de faţă, p. 395) , fă-

2• 
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cînd astfel posibilă înţelegerea şi justa apreciere a procesului isto
ric de constituire, în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, într-o serie 
de ţări europene, cu excepţia Italiei şi a Germaniei, a monarhiilor 
absolute centralizate. Descoperind particularităţile formării naţiu
nilor europene, Engels a adus o contribuţie de seamă la elaborarea 
teoriei marxiste în problema naţională. 

In aceeaşi secţiune din volumul de faţă este inclusă şi o altă 
lucrare neterminată a lui Engels - 11Rolul violenţei în istorie", 
concepută de el ca al patrulea capitol al unei broşuri cu acelaşi 
titlu. Primele trei capitole trebuiau să fie acele capitole din „Anti
Diihring" care poartă acolo titlul comun de „Teoria violenţei" .  Din 
însemnările lui Engels reiese că din exemplul concret al istoriei 
Germaniei el a vrut să demonstreze justeţea concluziilor trase în 
„Anti-Diihring" cu privire la corelaţia dintre factorul economic şi 
cel politic în istorie. 

In lucrarea sa, Engels intenţiona să dea o ripostă claselor do
minante din Germania, care, în politica lor de unificare a Germa
niei „prin fier şi sînge" ,  recurgeau la violenţa brutală, căutînd în 
acelaşi timp să-i înfăţişeze pe reprezentanţii proletariatului ca 
adepţi ai folosirii violenţei în orice împrejurări. Aceste calomnii 
au fost pretextul sub care guvernul Bismarck a trecut la represiuni 
poliţieneşti împotriva social-democraţiei revoluţionare. 

Lucrarea 1 1Rolul violenţei în istorie" expune particularităţile 
dezvoltării Germaniei după 1 848. Dacă în fragmentele la noua edi
ţie a „Războiului ţărănesc german" Engels a dat cheia înţelegerii 
cauzelor menţinerii fărîmiţării feudale în Germania pînă la mijlo
cul secolului al XIX-lea, în „Rolul violenţei în istorie" el explică 
premisele economice şi politice ale unificării ţării, care s-a produs 
mai tîrziu. Engels analizează cu profunzime căile posibile de înfăp
tuire a unificării Germaniei, dezvăluind cauzele care au dus la o 
unificare a ei „de sus " ,  sub hegemonia Prusiei. Cu toate că unifi
carea a fost înfăptuită de sus, Engels o consideră un progres, ară
tînd totuşi limitarea istorică şi caracterul bonapartist al politicii 
lui Bismarck, care, în ultimă instanţă, a dus la consolidarea statului 
poliţienesc în Germania, la întărirea iuncherimii - clasă depăşită 
din punct de vedere economic şi politic - şi la creşterea militaris
mului. Engels demască inconsecvenţa şi laşitatea burgheziei ger
mane, care nu s-a dovedit în stare să-şi apere pînă la capăt pro
priile ei interese şi să lichideze definitiv rămăşiţele feudale. El 
supune unei critici biciuitoare politica externă militaristă a clase
lor dominante din Germania, care a culminat cu jefuirea Franţei 
în 1871  şi cu anexarea Alsaciei şi a Lorenei. Analizînd situaţia 
internă a Imperiului german şi felul cum sînt dispuse în el forţele 
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de clasă, dezvăluind contradicţiile interne existente încă de la în
temeierea lui, precum şi tendinţele lui militariste şi agresive, Engels 
ajunge la concluzia că prăbuşirea imperiului este inevitabilă. Din 
lucrarea lui Engels reiese cu deosebită claritate faptul că în Ger
mania o singură clasă - proletariatul - este în drept să pretindă 
rolul de purtător al intereselor cu adevărat naţionale ale între
gului popor. 

Volumul de faţă cuprinde o serie de articole în care este fă
cută o caracterizare profundă a situaţiei şi particularităţilor mişcă
rii muncitoreşti engleze („Anglia în 1 845 şi în 1 885" ,  „Anexa la 
ediţia americană a «Situaţiei clasei muncitoare din Anglia» " ,  „Ab
dicarea burgheziei" ) .  Analizînd schimbările produse în economia 
Angliei, Engels ajunge la concluzia că au apărut anumite indicii 
care prevestesc Angliei pierderea, pe viitor, a monopolului indus
trial mondial şi a situaţiei ei de putere dominantă pe piaţa mon
dială. Dar, după cum demonstrează Engels, pierderea inevitabilă a 
acestui monopol va avea ca urmare pierderea situaţiei speciale a 
muncitorilor englezi în comparaţie cu cei din alte ţări, fapt care 
va da un impuls răspîndirii mişcării socialiste în Anglia. 

Acordînd o importanţă deosebită atragerii în lupta de clasă a 
maselor largi de muncitori necalificaţi, care se aflau în afara ve
chilor trade-unionuri conservatoare şi nu se bucurau de avantajele 
relative pe care le avea „aristocraţia muncitorească" unită în ca
drul acestora, Engels a salutat cu căldură trezirea conştiinţei de 
clasă a acestei părţi - cea mai numeroasă şi mai asuprită - a pro
letariatului englez. El a sprijinit activ organizarea în Anglia, la  
sfîrşitul deceniului a l  9-lea, a aşa-numitelor trade-unionuri noi, care 
cuprindeau păturile, pînă atunci neorganizate, de muncitori necali
ficaţi şi a condamnat conducerea Federaţiei social-democrate en
gleze pentru delimitarea ei sectară de această mişcare. După păre
rea lui Engels, tocmai aceste pături ale clasei muncitoare sînt cele 
mai receptive la ideile socialiste, iar spiritul lor activ, care se 
manifestă din ce în ce mai mult, oferă clasei muncitoare perspec
tive de eliberare de sub influenţa ideologiei trade-unioniste şi de 
creare în Anglia a unui partid socialist de masă. 

Engels a urmărit cu o atenţie deosebită lupta proletariatului 
din S.U.A., care, în deceniul al 9-lea al secolului al XIX-lea, a luat 
o mare amploare. El s-a ridicat cu vehemenţă împotriva teoreticie
nilor care, pretextînd exclusivismul capitalismului american, încer
cau încă de pe atunci să demonstreze că în America nu ar exista 
un teren favorabil pentru răspîndirea ideilor socialiste. Engels a 
arătat că, în condiţiile creşterii conştiinţei de clasă a proletaria
tului din S.U.A., ideile socialismului ştiinţific vor pătrunde inevi-
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tabil în masele muncitoare şi răspîndirea lor va deveni o necesi
tate stringentă. El publică în S.U.A. o ediţie a lucrării sale „Situaţia 
clasei muncitoare din Anglia 11, socotind că această lucrare va fi în 
cea mai mare măsură accesibilă proletarilor americani, a căror dez
voltare politică atinsese, pe la mijlocul deceniului al 8-lea, aproape 
acelaşi nivel ca cel al muncitorilor englezi în deceniul al 4-lea. 1n 
prefaţa la această ediţie, prefaţă publicată şi separat sub titlul „Miş
carea muncitorească din America",  Engels arată că dezvoltarea 
impetuoasă a capitalismului în S.U.A. va fi însoţită în mod inevi
tabil de o creştere tot atît de impetuoasă a mişcării muncitoreşti. 
El trage de aici concluzia că, mai devreme sau mai tîrziu, prole
tariatul american, aidoma fraţilor săi din Europa, va păşi în mod 
sigur pe calea luptei pentru socialism. 

In această lucrare, Engels supune unei analize critice doctrina 
utopică a reformistului burghez american Henry George, ale cărui 
idei au exercitat un timp o anumită înrîurire asupra muncitorilor 
americani. Arătînd caracterul progresist al revendicării naţionali
zării pămîntului, formulată de George şi de adepţii săi, Engels sub
liniază totodată inconsistenţa proclamării acestei revendicări drept 
unicul mijloc de combatere a sărăciei şi mizeriei maselor populare. 
ln condiţiile menţinerii sistemului capitalist, demonstrează Engels, 
naţionalizarea pămîntului, contrar afirmaţiilor lui George, nu poate 
duce la eliberarea celor ce muncesc de exploatare şi asuprire. 
„Ceea ce preconizează socialiştii presupune o revoluţie totală în 
întregul sistem al producţiei sociale ; ceea ce preconizează Henry 
George lasă neatins actualul mod de producţie social. . .  11 (vezi vo
lumul de faţă, p. 337) . 

Atît în această lucrare cît şi în altele, Engels subliniază că 
proletariatul se va putea elibera şi lua în mîna sa puterea politică 
doar atunci cînd îşi va crea un partid politic independent şi că, 
ceea ce este deosebit de important, acest partid trebuie să aibă un 
program socialist revoluţionar consecvent. Fără un asemenea pro
gram, „partidul nu va exista decît într-o formă embrionară ; „ .el va 
fi partid numai potenţial, dar nu real 11 (vezi volumul de faţă, p. 
334) . In acelaşi timp, Engels arată că o simplă declaraţie progra
matică de recunoaştere a principiilor socialismului ştiinţific nu 
este suficientă. Un partid care a proclamat aceste principii, dar 
este rupt de lupta practică a clasei muncitoare, rămîne în mod 
inevitabil o grupă sectară. Engels critică aspru poziţia sectară, 
dogmatică a Partidului muncitoresc socialist din America de Nord, 
care, recunoscînd în vorbe marxismul, nu a făcut nici un pas 
serios spre a crea legături cu mişcarea de masă a muncitorilor din 
ţară. Dezvoltarea unei mişcări muncitoreşti independente în S.U.A. 
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depinde, subliniază Engels, de faptul dacă proletariatul american 
va reuşi să-şi creeze propriul său partid politic, de clasă, eliberat 
de influenţa ideologiei burgheze. 

Articolele publicate în volumul de faţă : „Situaţia creată" ,  „Că
tre comitetul de redacţie al săptămînalului «Socialiste» " ,  „La ani
versarea Comunei din Paris" ,  „Despre greva muncitorilor de la fa
brica de sticlă din Lyon" şi altele dovedesc cu cit interes a urmărit 
Engels lupta clasei muncitoare din Franţa, cit de mult a ajutat el 
proletariatului francez să-şi revină de pe urma înfrîngerii Comunei 
din Paris. Considerînd Franţa o ţară în care „formele politice 
schimbătoare în cadrul cărora se desfăşoară aceste lupte de clasă 
şi se concretizează rezultatele lor s-au conturat în modul cel mai 
pregnant" (prefaţă la ed. a 3-a germană a lucrării lui Marx „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" , vezi volumul de faţă, 
p. 250) , Engels salută succesele obţinute de socialiştii revoluţionari 
francezi, în special activitatea rodnică depusă de deputaţii munci
torilor în parlament. In ceea ce priveşte fracţiunea socialistă din 
parlament, el scria că simpla ei „apariţie pe scenă a fost suficienttl 
pentru a produce derută în rîndurile tuturor partidelor burgheze" 
(vezi volumul de faţă, p. 260) . Engels a acordat un sprijin perma
nent marxiştilor francezi în lupta lor împotriva curentului oportu
nist al posibiliştilor, care se rupseseră de partidul muncitoresc. In 
anexele la acest volum a fost inclus pamfletul „Congresul interna
ţional muncitoresc din 1889. Răspuns săptămînalului «Justice» " ,  
redactat d e  Engels, î n  care s e  demonstrează că „posibiliştii sînt 
acum un partid de guvernămînt în adevăratul înţeles al cuvîntu
lui - socialişti ministeriali - şi beneficiază de toate avantajele 
acestei situaţii" (vezi volumul de faţă, p. 508) . Engels i-a ajutat în 
fel şi chip pe marxiştii francezi să transforme Partidul muncitoresc 
din Franţa într-un adevărat partid socialist de masă al proletariatului. 

Cu aceeaşi mare atenţie, Engels urmăreşte şi dezvoltarea miş
cării revoluţionare din Rusia. Convingerea lui Engels că revoluţia 
populară împotriva ţarismului este inevitabilă nu putea fi zdrun
cinată de înteţirea reacţiunii politice în deceniul al 9-lea ; el con
tinuă să acorde o mare importanţă acestei revoluţii, subliniind că 
ea va contribui la grăbirea victoriei clasei muncitoare din Europa. 
In interviul acordat publicaţiei socialiste „New Yorker Volks
zeitung" ,  Engels arată că o revoluţie în Rusia „ar duce la o schim
bare radicală a întregii situaţii politice din Europa" (vezi volumul 
de faţă, p. 49?) . 

Engels era încredinţat că, în pofida tuturor represiunilor şi a 
terorii poliţieneşti dezlănţuite de ţarism, forţele revoluţionare din 
Rusia vor creşte neîncetat, jucind un rol tot mai însemnat în miş-
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carea revoluţionară internaţională. „Rusia este Franţa secolului 
nostru - reproduce cuvintele lui Engels G. A. Lopatin. - Ei îi 
aparţine în mod legitim şi pe bună dreptate iniţiativa revoluţionară 
a noii transformări sociale " (vezi volumul de faţă, p. 472) . lntreţi
nînd o legătură permanentă cu revoluţionarii ruşi, Engels saluta 
crearea primului grup marxist din Rusia - „Eliberarea muncii " .  El 
acorda o importanţă deosebită răspîndirii marxismului în Rusia şi 
formării unui proletariat revoluţionar rus. El avea cuvinte elogi
oase pentru primele scrieri ale marxiştilor ruşi, consacrate criticii 
concepţiilor narodnice ; a întreţinut corespondenţă cu V. I. Zasu
lici şi G. V. Plehanov, bucurîndu-se de participarea lor la lupta 
pentru coeziunea pe plan internaţional a partidelor socialiste şi 
muncitoreşti. 

O serie de scrieri şi documente publicate în volumul de faţă 
oglindesc rolul avut de Engels în consolidarea legăturilor revolu
ţionare internaţionale ale socialiştilor din diferite ţări. Engels a 
sprijinit în fel şi chip diferitele forme ale acestor legături : prin 
contacte personale, printr-o colaborare reciprocă la presa socia
listă, prin campanii internaţionale duse cu prilejul vreunui eveni
ment, prin călătorii în scop agitatoric în alte ţări şi, în sfirşit, prin 
organizarea, în caz de nevoie, de sprijin material. O mare însem
nătate acorda Engels presei socialiste. El a participat direct la con
ducerea organului central de presă al social-democraţiei germane, 
„Der Sozialdemokrat" ,  colaborînd şi la publicaţia franceză „Le So
cialiste",  la organele socialiste engleze de presă 1 1The Common
weal • �i 11The Labour Elector" ,  la revista teoretică germană 1 1Die 
Neue Zeit" .  Numeroase articole ale lui Engels publicate în volumul 
de faţă se retipăreau în organele socialiste de presă din diferite 
ţări. Cu nemijlocita participare a lui Engels şi, în majoritatea cazu
rilor, sub redacţia lui au apărut, în afara „Capitalului " ,  o serie de 
opere extrem de importante ale comunismului ştiinţific, traduse 
în diferite limbi ; astfel a fost pregătită traducerea franceză a 
lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" ,  
precum ş i  ediţiile î n  limba italiană, poloneză ş i  daneză a „Originii 
familiei, a proprietăţii private şi a statului" etc. Deosebit de impor
tantă a fost participarea lui Engels la pregătirea noii ediţii germane 
( 1883) şi redactarea celei engleze ( 1888) a „Manifestului Partidului 
Comunist" .  In prefaţa la ediţia engleză a acestui document pro
gramatic al marxismului, Engels conEtata cu satisfacţie despre ma
nifest că „în prezent, el este, fără îndoială, opera cea mai răspîn
dită, cea mai internaţională din întreaga literatură socială, un pro
gram comun, recunoscut de milioane de muncitori, din Siberia pînă 
în California" (vezi volumul de faţă, p. 353) . 
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Atîta timp cît în principalele ţări europene partidele socialiste 
nu s-au închegat încă din punct de vedere organizatoric, Engels 
considera prematură crearea unei noi Internaţionale. Dar cînd, la 
sfîrşitul deceniului al 9-lea, o dată cu crearea şi consolidarea pre
tutindeni a partidelor socialiste situate pe o platformă marxistă, 
au apărut condiţii favorabile pentru întemeierea unei noi orga
nizaţii internaţionale socialiste, Engels a participat cu multă ener
gie la pregătirea Congresului internaţional muncitoresc socialist 
din 1889, care a pus bazele Internaţionalei a II-a. Tocmai datorită 
participării lui au eşuat încercările elementelor oportuniste -
posibiliştii francezi şi conducătorii Federaţiei social-democrate 
engleze - de a pune mîna pe conducerea mişcării muncitoreşti 
internaţionale. Această latură a activităţii lui Engels este reflec
tată în articolul „Mandatele posibiliştilor" ,  precum şi în materia
lele care se publică în secţiunea „Anexe" : în „Scrisoare către 
redacţia săptămînalului «The La bour Elector» " ,  pe care o iscăleşte 
cu numele socialistului francez Bonnier, în cele două pamflete 
„Congresul internaţional muncitoresc din 1889" ,  redactate de el, 
şi în documentele cu privire la convocarea congresului la a căror 
întocmire a colaborat el. 

Unele lucrări ale lui Engels cuprinse în volumul de faţă sînt 
consacrate luptei împotriva primejdiei războiului, a militarismului 
şi înarmărilor, luptă considerată de el drept una dintre sarcinile 
primordiale ale partidelor socialiste şi ale întregii mişcări munci
toreşti internaţionale. In articolul „Situaţia politică din Europa" ,  
în  care se  analizează situaţia internaţională din cea de-a doua 
jumătate a anului 1886, cînd, din cauza aşa-numitei crize balcanice 
şi a creşterii şovinismului marilor puteri, primejdia unui război de
venise deosebit de acută, Engels subliniază faptul că, pregătindu-se 
de război, clasele guvernante ale statelor europene văd în acesta 
şi un mijloc de înăbuşire a mişcării revoluţionare. „ln faţa lor se 
ridică spectrul revoluţiei sociale, şi ei nu cunosc decît un singur 
mijloc de salvare : războiul" (vezi volumul de faţă, p. 314) .  Engels 
aminteşte partidelor socialiste că datoria lor directă este să lupte 
împotriva dezlănţuirii războiului. „Socialiştii - declară el - din 
ambele ţări sînt la fel de interesaţi în menţinerea păcii, întrucît 
ei sînt aceia care vor trebui să suporte toate cheltuielile războiu
lui" (vezi volumul de faţă, p. 315) .  

O contribuţie de seamă la  demascarea politicii militariste şi 
agresive este „Introducere la broşura lui S. Borkheim «În amin
tirea patrioţilor de paradă germani din 1 806-1807» " .  Acest articol 
este un pronostic strălucit, bazat pe o analiză minuţioasă a con-
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tradicţiilor adînci dintre marile puteri europene, asupra propor
ţiilor şi urmărilor unui viitor război, pus la cale de clasele guver
nante. „„.Şi anume un război mondial de proporţii şi de o violenţă 
fără precedent - scrie el profetic. - Opt milioane pînă la zece 
milioane de soldaţi se vor sugruma reciproc, pustiind totodată 
întreaga Europă aşa cum nu au pustiit-o vreodată nici norii de 
lăcuste. Devastările pricinuite de războiul de 30 de ani compri
mate într-un interval de 3-4 ani şi extinse pe întregul continent : 
foamete, epidemii, o sălbăticire generală atît a trupelor cît şi a 
maselor populare, provocată de mizeria neagră, haosul îngrozitor 
al ingeniosului nostru mecanism al comerţului, industriei şi credi
tului, - toate acestea ducînd la un faliment general ; prăbuşirea 
vechilor state şi a tradiţionalei lor înţelepciuni de stat, o asemenea 
prăbuşire încît coroanele se vor rostogoli cu duzinele pe caldarîm, 
fără să se găsească cineva care să le ridice ; o imposibilitate 
absolută de a prevedea ce sfîrşit vor avea toate acestea şi cine 
va ieşi învingător în luptă ; un singur rezultat este absolut neîn
doielnic : epuizarea generală şi crearea condiţiilor necesare 
pentru victoria definitivă a clasei muncitoare" (vezi volumul 
de faţă, p. 347-348) . 

Această previziune a lui Engels a fost caracterizată de V. I. 
Lenin drept o „profeţie genială" .  In 1918, V. I. Lenin scrie în arti
colul „Cuvinte profetice" : „Unele fapte prezise de Engels s-au 
întîmplat altfel ; şi în treizeci ' de ani de dezvoltare imperialistă 
extraordinar de rapidă, nici nu s-ar fi putut să nu se fi schimbat 
lumea şi capitalismul. Mai uimitor e însă faptul că atît de multe 
din cele prezise de Engels se întîmplă ceea la comandă». Şi aceasta 
pentru că Engels a făcut o analiză de clasă ireproşabil de precisă, 
iar clasele şi relaţiile lor reciproce au rămas aceleaşi" (V. I. Lenin. 
Opere, volumul 21, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 481 ) .  Din 
cele spuse de Engels cu privire la viitorul război, Lenin aprecia 
în mod deosebit credinţa optimistă şi de nezdruncinat a acestuia 
în victoria finală a clasei muncitoare şi în triumful socialismului. 
Protestînd cu mînie şi demascînd politica de ură împotriva omului, 
politica criminală de pregătire şi dezlănţuire a unui război mon
dial, Engels prezicea că acest război va duce la prăbuşirea orîn
duirii capitaliste. 

* 
* * 

Lucrările care n-au fost publicate în timpul vieţii lui Engels, 
ci au fost păstrate sub formă de manuscris sînt incluse în secţiu
nea intitulată „Din lucrările postume" .  



Prefaţă XXVII 

„Anexele" cuprind lucrări şi documente la a căror elaborare 
a participat Engels şi care întregesc imaginea activităţii sale teo
retice şi practice din perioada respectivă. 

La traducerea textelor lucrărilor incluse în volum au fost folo
site toate ediţiile originale şi în traducere apărute în timpul vieţii 
lui Engels ; variantele mai importante sînt reproduse în note de 
subsol. Greşelile de tipar apărute la nume proprii, denumiri geo
grafice, cifre, date etc. au fost corectate pe baza verificării fapte
lor. Titlurile lucrărilor corespund celor din textul original. In cazul 
cînd titlurile lipseau în original, ele au fost date de Institutul de 
marxism-leninism, fiind puse între paranteze drepte. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
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[Prefaţă 
(la ediţia germană din 1 883) 

a „Manifestului Partidului Comunist" 1] 

Prefaţa la ediţia de faţă trebuie s-o semnez, spre regretul 
meu, singur. Marx, căruia întreaga clasă muncitoare din Europa 
şi America îi este mai îndatorată decît oricărui alt om, se odih
neşte în cimitirul din Highgate, iar pe mormîntul lui a şi crescut 
prima iarbă. Acum, după moartea lui, nu mai poate fi în nici un 
caz vorba de o modificare sau completare a „Manifestului" .  Cu 
atît mai mult consider necesar să afirm aici încă o dată în mod 
categoric următoarele : 

Ideea fundamentală care străbate ca un fir roşu „Manifestul" ,  
ş i  anume că producţia economică şi, determinată de aceasta în 
mod necesar, structura societăţii din fiecare epocă istorică con
stituie baza istoriei politice şi intelectuale a epocii respective ; că, 
în consecinţă, întreaga istorie (de la destrămarea străvechii pro
prietăţi comune asupra pămîntului) a fost istoria luptelor de clasă, 
a luptelor dintre clasele exploatate şi clasele exploatatoare, dintre 
clasele dominate şi clasele dominante, pe diferite trepte ale dez
voltării sociale ; că această luptă a atins însă în momentul de 
faţă o asemenea treaptă, încît clasa exploatată şi asuprită (pro
letariatul) nu se mai poate elibera de sub jugul clasei care o 
exploatează şi o asupreşte (burghezia) fără a elibera în acelaşi 
timp pentru totdeauna întreaga societate de exploatare, asuprire 
şi luptă de clasă, - această idee fundamentală îi aparţine pe 
de-a-ntregul şi exclusiv lui Marx *. 

* „De această idee - spun în prefaţa la traducerea engleză [vezi volumul 
de faţă, p. 354 - Nota red./ - care, după părerea mea, este menită să joace în 
ştiinţa istoriei acelaşi rol pe care l-a jucat teoria lui Darwin în biologie, de 
această idee ne-am apropiat treptat amîndoi încă cu cîţiva ani înainte de 1845. 
ln ce măsură am reuşit să înaintez în mod independent în această direcţie, o 
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Acest lucru eu l-am declarat în repetate rînduri ; acum însă 
este necesar ca această declaraţie să preceadă „Manifestul" însuşi. 

Londra, 28 iunie 1 883 

Publicat in 
„Das Kommunistische Manifest", 
Hottingen-Ziirich, 1 883 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei germane din 1890, 
confruntat cu textul ediţiei 
din 1883 

Tradus din !im.ba germană 

arată cel mai bine lucrarea mea «Situaţia clasei muncitoare din Anglia» '. Cînd 
însă în primăvara anului 1845 m-am întilnit din nou cu Marx la Bruxelles, el 
elaborase deja complet această idee şi mi-a expus-o în termeni aproape tot atît 
de clari ca şi cei în care am rezumat-o eu mai sus•. (Nota lui Engels Ia ediţia 
germană din 1890.) 
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[Georg Weerth, primul şi cel mai de seamă 
poet al proletariatului german] 

Cîntecul calfei 

1881. 

de Georg Weerth (1846) : 

Cind infloreau cireşii, 
Pe-atunci noi locuiam, 
Cind infloreau cireşii, 
La Frankfurt locuiam. 

Şi ne spunea hangiul : 
„Vi-e-mbrăcămintea rea I" 
„Hangiule nemernic, 
Nu-i asta treaba ta I 

Adu-ne vin încoace 
Şi bere să ne dai ; 
Dă vin şi bere-ncoace 
Şi-un animal să tai".  

Şi cepul se desface, 
Un riu s-a revărsat, 
Şi-n gură simţi de parcă 
Ai fi băut pişat. 

Un iepure ne-aduse 
Giilil cu pătrunjel, 
Cind am văzut cadavrul, 
Ne-am îngrozit de el. 

In pat cînd ne culcarăm 
Ca să dormim, în pat 
Ne înţepară ploşniţi 
Pină la deşteptat. 

In Frankfurt a fost asta, 
Oraşul strălucit ; 
O ştie fiecine 
Ce-acolo-a pătimit. 

3 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 
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Această poezie a amicului nostru Weerth 1am redescoperit-o 
printre hîrtiile rrămaise de la Mairx. Weerth, primul şi cel ,mai de 
seamă poet al proletair�atului german, s-.a •născwt J.a Detmold, pe 
Rin, 'lllDJde tatăl 1Său eI1a S'l!Jpedntendent *. In 1 843, pe cînd mă aflam 
la Manchester, Weerth a ventt La Bradford, ca agent al firmei 
germane la oare luora, şi am petrecut împreună multe duminici 
plăcute. In 1 845, pe cî:nd Marx şi cu mine locuiam la Bruxelles, 
Weerth a preluat reprezentanţa pe ·continent a acestei case de 
comerţ şi a făcut -în aşa fel încît să-şi poată stabili cartierul gene
ral tot la Bruxelles. După ** revoluţia din martie 1 848 ne�am în:tîl
nit cu toţii la Koln, pentru a fonda „Neue Rheinische Zeitung" .  
Weerth a luat asupra sa rubrica de foileton, şi mă !Îndoiesc că un 
alt ziar a avut vreodată foiletoane atît de spirituale şi de caustice. 
Una din principalele sale lucrări a fost „Leben und Thaten des 
beriihmten Ritters Schnapphahnski" ***, unde relatează aventurile 
prinţului Lichnowski, poreclit astfel de Heine în poemul „Atta 
Troll" ****. Toate faptele sînt adevărate ; cum le-am aflat însă, -
despre asta, poate, altă dată. Aceste foiletoane despre Schnapp
hahnski au fost editate în volum în 1 849, de Hoffmann şi Campe 4, 
şi mai sînt foarte amuzante şi astăzi. Deoarece însă la 1 8  septem
brie 1 848 Schnapphahnski-Lichnowski a pornit călare împreună cu 
generalul prusian von Auerswald (şi el membru al parlamentului) 
să spioneze coloanele de ţărani care veneau ca întăriri pentru 
luptătorii de pe baricadele Frankfurtului, cu care prilej el şi Auers
wald au fost ucişi de ţărani ca spioni, după cum şi meritau, auto
rităţile imperiale germane au intentat acţiune împotriva lui Weerth 
pentru ultragierea defunctului Lichnowski. Weerth, care se afla 
de mult în Anglia, a fost condamnat la trei luni închisoare, după 
ce reacţiunea suprimase de mult „Neue Rheinische Zeitung0• De 
altfel, cele trei luni de închisoare, el le-a făcut efectiv, deoarece 
afacerile îl obligau să vină din cînd în cînd în Germania. 

In anii 1 850-1851 a plecat trimis de o altă firmă din Brad
ford în Spania, apoi în lndiile occidentale şi a călătorit aproape 
prin întreaga Americă de Sud. După o scurtă vizită în Europa s-a 
reîntors în Indiile occidentale, pe care le îndrăgise. Acolo n-a vrut 
să renunţe la plăcerea de a-l vedea pe adevăratul model al lui 
Ludovic-Napoleon al Iii-lea, pe Soulouque, regele negru din Haiti 5• 

* - pastor care conduce o eparhie. - Nota trad. 
** De aici şi pină la sfirşit, textul articolului a fost confruntat cu manu

scrisul existent. - Nota red. 

*** - „Viaţa şi faptele celebrului cavaler de Schnapphahnski". -
Nota trad. 

**** H. Heine. „Atta Troll", cap. I. - Nota red. 
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Dar, după cum îi comunică W. Wolff lui Marx în scrisoarea din 
28 august 1856, a întimpinat 

„dificultăţi din partea autorităţilor de carantină, a fost nevoit să renunţe 
la proiectul său şi, contractînd în această călătorie friguri (galbene), s-a întors 
bolnav la Havana. A căzut la pat, a mai survenit şi o meningită şi, la 30 iulie, 
Weerth al nostru a murit la Havana• . 

Am spus că este primul şi cel mai de seamă poet al proleta
riatului german. Intr-adevăr, ca originalitate, spirit şi tensiune emo
ţională, poeziile sale socialiste şi politice sînt mult superioare celor 
ale lui Freiligrath. El a folosit deseori forme heineene, dar numai 
pentru a le da un conţinut cu totul original, personal. Totodată, 
el se deosebea de cei mai mulţi poeţi prin faptul că, odată scrise, 
poeziile sale îi deveneau total indiferente. După ce trimitea o 
copie lui Marx sau mie, uita de versurile sale şi era adesea greu 
de convins să le tipărească undeva. Numai în timpul lui „Neue 
Rheinische Zeitung" lucrurile stăteau altfel. De ce anume, reiese 
din pasajul de mai jos dintr-o scrisoare a lui Weerth către Marx, 
datată Hamburg, 28 aprilie 1 851  : 

„Sper, de altfel, să te revăd la inceputul lunii iulie la Londra, pentru că 
nu-i mai pot suporta pe aceşti grasshoppers * din Hamburg. Sînt ameninţat aici de 
o existenţă strălucită, dar aceasta mă inspăimintă. Oricare altul s-ar agăţa de o 
asemenea perspectivă cu amîndouă miinile. Sînt însă prea bătrin pentru a deveni 
filistin, iar dincolo de ocean se întinde Vestul cel îndepărtat ... 

Am scris în ultima vreme de toate, dar nu am terminat nimic, căci nu văd 
ce sens, ce scop ar avea să mă îndeletnicesc cu literatura. Dacă tu scrii ceva 
despre economie politică, . aceasta are sens şi raţiune. Dar eu ? Să fac spirite 
sarbede, glume nesărate pentru a stîmi un zîmbet bleg pe mutrele compatrio
ţilor mei, zău că nu cunosc nimic mai deplorabil I Activitatea mea scriitoricească 
a fost curmată pentru totdeauna o dată cu suprimarea lui «Neue Rheinische 
Zeitung». 

Trebuie să mărturisesc : pe cit de rău îmi pare că am pierdut cu totul 
fără: rost ultimii trei ani, pe atît mă bucur cind mă gîndesc la timpul în care 
am fost împreună la Kiiln. Noi nu ne-am compromis. Acesta este principalul I 
De la Frederic cel Mare încoace nimeni nu a tratat poporul german en ca
naille **• într-o asemenea măsură ca «Neue Rheinische Zeitung». 

Nu vreau să susţin că ar fi fost meritul meu ; dar am contribuit şi eu ... 
O, Portugalie I O, Spanie I" (Weerth tocmai se întorsese de acolo). „De am 

avea şi noi măcar minunatul tău cer, vinurile tale, portocalele şi mirtul tău I Dar 
nu avem nici atît. Doar ploaie, mutre posomorite şi  carne afumată I 

Pe ploaie şi cu mutra posomorită, rămîn al tău 

G. Weerth" 

* - lăcuste. - Nota trad. 
„ .  - în cazul de faţă , fără menajamente. - Nota trad. 

3* 



8 Georg Weerth 

Ceea ce constituie măiestria lui Weerth, domeniul în care îl 
întrece pe Heine (pentru că era mai sănătos şi mai natural) şi în 
care, în literatura germană, nu-l întrece decît Goethe, este expri
.marea unei senzualităţi şi pofte trupeşti naturale, robuste. Mulţi 
<lintre cititorii lui „Sozialdemokrat" s-ar îngrozi dacă m-aş 
.apuca să reproduc aici unele dintre foiletoanele din „Neue Rhei
nische Zeitung" .  Dar nici nu mă gîndesc s-o fac. Nu mă pot totuşi 
abţine să remarc că trebuie să vină şi pentru socialiştii germani 
un moment cînd ei se vor dezbăra pe faţă de această ultimă pre
judecată a filistinismului german, falsa pudoare mic-burgheză, care, 
de altfel , nu este decît un paravan pentru obscenităţile debitâte 
într-ascuns. Cine citeşte, de pildă, poeziile lui Freiligrath ar putea 
crede într-adevăr că oamenii nici nu ar avea organe sexuale. Şi, 
totuşi, nimeni nu gusta mai mult cite o mică obscenitate discretă 
decît tocmai Freiligrath, cel atît de ultracast în poezie. Este totuşi 
timpul ca cel puţin muncitorii germani să se deprindă să vorbească 
despre lucruri pe care le fac ei înş1ş1 ziua sau noaptea, 
despre lucruri fireşti, indispensabile şi extrem de plăcute, cu tot 
atîta naturaleţe ca popoarele romanice, ca Homer şi Platon, ca 
Horaţiu şi Iuvenal, ca Vechiul testament şi „Neue Rheinische 
Zeitung". 

De altfel, Weerth a scris şi lucruri mai puţin şocante, şi din
tre acestea îmi voi permite să trimit din cînd în cînd cite ceva 
pentru rubrica de foileton a lui „Sozialdemokrat" .  

Scris l a  sfîrşitul lunii m a i  1883 
Publicat în „Der Sozialdemokrat• 
nr. 24 din 7 iunie 1 883 
Semnat : F. E n g e I s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă, 
confruntat cu man11scrisul 

Tradus din limba germană 
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Apocalipsul 0 

Critica istorică şi lingvistică a Bibliei, cercetarea vechimii, 
a originii şi valorii istorice a diverselor scrieri care formează 
Vechiul şi Noul testament reprezintă ştiinţa pe care în Anglia nu 
o cunoaşte aproape nimeni, în afară de cîţiva teologi liberalizanţi, 
care se străduiesc s-o ţină, pe cît posibil, în secret. 

Această ştiinţă este aproape exclusiv germană. Mai mult decît 
atît, puţinul care a trecut dincolo de hotarele Germaniei nu repre
.zintă nicidecum partea ei cea mai bună : este acel criticism liberal 
care se făleşte că e liber de prejudecăţi şi nu face nici un fel de 
compromisuri, continuînd în acelaşi timp să rămînă creştin. Aceste 
cărţi, deşi nu constituie revelaţia nemijlocită a sfîntului duh, repre
zintă totuşi revelaţia divinităţii prin sfîntul duh al umanităţii etc. 
Astfel, şcoala de la Tiibingen (Baur, Gfrorer şi alţii) 7 se bucură 
de mult succes atît în Olanda şi Elveţia, cît şi în Anglia, iar cei 
ce vor să meargă puţin mai departe, îl urmează pe Strauss. Acelaşi 
spirit moderat, dar cu totul neistoric, predomină şi la celebrul 
Ernest Renan, care nu este însă decît un jalnic plagiator al criti
dlor germani. Lui Ernest Renan nu-i aparţin, în toate lucrările sale, 
·decît sentimentalismul estetic de care sînt pătrunse ideile lui şi 
limbajul diluat în care sînt înveşmîntate. 

Dar iată ce lucru bun a spus Ernest Renan : 

„Dacă vreţi să vă faceţi o imagine clară despre primele comunităţi creştine, 
nu le comparaţi cu parohiile de astăzi ; ele seamănă mai degrabă cu secţiile locale 
.;i!e Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor•. 

Şi chiar aşa şi este. Creştinismul, ca şi socialismul modern, a 
<:uprins masele, sub forma diferitelor secte, şi în măsură şi mai 
mare sub forma unor concepţii individuale contradictorii, dintre 
ceare unele mai clare, altele mai confuze -- cele din urmă repre-
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zentînd imensa majoritate ; dar toate erau în opoziţie cu orînduirea 
existentă, cu „deţinătorii puterii u .  

S ă  luăm, d e  pildă, Apocalipsul. Vom vedea c ă  n u  e nicidecum 
cartea cea mai plină de mistere şi mai greu de înţeles, ci cea mai 
simplă şi mai clară din tot Noul testament. Deocamdată trebuie 
să-l rugăm pe cititor să creadă ceea ce vrem să-i demonstrăm mai 
jos, şi anume că ea a fost scrisă în anul 68 sau în ianuarie 69 
e.n şi că de aceea nu numai că este singura carte din Noul testa
ment despre care s-a stabilit exact cînd a fost scrisă, ci şi cea mai 
veche dintre ele. Aici putem vedea, ca într-o oglindă, cum arăta 
creştinismul în anul 68. 

In primul rînd, secte şi iar secte. 1n epistolele către cele 7 
biserici din Asia 8 sînt menţionate cel puţin 3 secte, despre care 
nu ştim nimic altceva � nicolaiţii, balaamiţii şi adepţii unei femei, 
denumită aici în mod simbolic Iezabela. Despre toate trei se spune 
că permiteau adepţilor lor să mănînce din jertfele aduse idolilor 
şi să se dedea desfrînării. Este interesant faptul că în toate marile 
mişcări revoluţionare, problema „dragostei libereu trece pe primul 
plan. Pentru unii aceasta constituie un progres revoluţionar, o 
eliberare din vechile cătuşe tradiţionale, care nu mai erau nece
sare ; pentru alţii - o doctrină acceptată cu plăcere, care camufla 
în mod comod tot felul de legături desfrînate dintre bărbat şi 
femeie. Curînd, aceştia din urmă, un fel de filistini, precum se 
pare, au început să predomine aici ; 1 1desfrînarea" este întotdeauna 
legată cu permisiunea de a mînca din „jertfele aduse idolilor" ,  
ceea ce era strict interzis atît evreilor cît şi creştinilor, dar şi 
refuzul de a face acest lucru putea să fie cîteodată periculos sau 
cel puţin neplăcut. De aici reiese cît se poate de clar că adepţii 
dragostei libere, menţionaţi mai sus, erau în genere, dispuşi să 
întreţină relaţii amicale cu toată lumea,, şi nu aveau nici o încli
naţie spre martiriu. 

Creştinismul, ca orice mare mişcare revoluţionară, a fost creat 
de mase. El a apărut în Palestina, într-un mod care ne este cu 
totul necunoscut şi într-o vreme cînd noi secte, noi religii, noi 
profeţi răsăreau cu sutele. De fapt, creştinismul a apărut spontan, 
ca rezultat al fricţiunilor care au avut loc între cele mai evoluate 
dintre aceste secte, şi a devenit ulterior o doctrină prin adăugarea 
tezelor evreului Filon din Alexandria, iar mai tîrziu prin pătrun
derea pe scară largă a ideilor stoicilor 9• Intr-adevăr, dacă-l putem 
considera pe Filon părintele învăţăturii creştine, atunci îl putem 
considera pe Seneca unchiul ei. Pasaje întregi din Noul testament 
par a fi copiate aproape cuvînt cu cuvînt din operele sale ; pe 
de altă parte, în  satirele lui Persius pot  f i  găsite pasaje care par 
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a f i  luate din Noul . testament, inexistent încă p e  atunci. In Apo
calips nu găsim nici urmă de elemente din toate aceste doctrine. 
Aici creştinismul ni se prezintă în forma cea mai brută din cîte 
s-au păstrat pînă în zilele noastre. Aici predomină doar o singură 
dogmă : că credincioşii au fost mîntuiţţ prin jertfa lui Hristos. Dar 
cum şi de ce - acest lucru nu poate fi explicat în nici un fel. 
Aici nu găsim nimic altceva decît vechea idee iudaică şi păgînă 
că dumnezeu sau zeii trebuie să fie înduplecaţi prin jertfe, trans
formată în ideea specific creştină (datorită căreia creştinismul a 
devenit o religie universală) că moartea lui Hristos este marea 
jertfă care, odată adusă, este valabilă în vecii vecilor. 

Despre păcatul originar nici pomeneală. Despre sfînta treime 
nici un cuvînt. Iisus este „mielul" ,  dar e subordonat lui dumnezeu. 
Ba, într-un loc (15, 3) , el este pus pe aceeaşi treaptă cu Moise. In 
locul unui singur duh sfînt, aici găsim „cele 1 duhuri ale lui 
dumnezeu" (3, 1 ,  şi 4, 5) . Sfinţii ucişi (mucenicii) cer ca dum
nezeu să-i răzbune : 

„Pînă cind, stăpine sfinte şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna sin· 
gele nostru fată de cei ce locuiesc pe pămînt ?" (6, 10) -

sentiment care mai tîrziu a fost stîrpit cu totul din codul teoretic 
al moralei creştine, dar care în practică s-a manifestat prin răzbu
nare de îndată ce creştinii au început să dicteze păgînilor. 

Fireşte că creştinismul nu reprezintă decît o sectă a iudais
mului. Astfel, în epistolele către cele 1 biserici se spune : 

„Ştiu hula din partea celor ce se zic pe sine iudei" (nu creştini) „şi nu sint, 
ci sinagogă a satanei" (2, 9) : 

şi din nou (3, 9) ; 

„Din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sint iudei, şi nu sînt", 

Aşadar, în anul 69 e.n. autorul nostru nu-şi dădea seama nici 
pe departe că este reprezentantul unei noi faze de dezvoltare a 
religiei, căreia îi era hărăzit să devină unul dintre cele mai impor
tante elemente ale revoluţiei. Astfel, vorbind despre momentul cînd 
sfinţii apar în faţa tronului lui dumnezeu, ni se spune că mai întîi 
se înfăţişează 144 OOO de evrei, cîte 12 OOO din fiecare din cele 12  
seminţii, ş i  numai după aceea sînt admişi păgînii, care au aderat 
la această nouă fază a iudaismului. 

Aşa arăta creştinismul în anul 68, după cum ni-l înfăţişează 
cea mai veche din cărţile Noului testament, singura a cărei auten
ticitate nu poate fi contestată. Cine e autorul ei nu ştim. El îşi 
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spune Ioan. El mc1 măcar nu pretinde că este „apostolul" Ioan, 
cu toate că pe pietrele de temelie ale „Noului Ierusalim" sînt 
săpate „douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai mie
lului" (21 ,  14) .  Prin urmare, atunci cînd a scris cartea, aceştia 
probabil nu mai erau în viaţă. Că era evreu, se vede clar din 
marele număr de ebraisme din greceasca sa, care, prin construcţii 
gramaticale greşite, depăşeşte cu mult chiar şi celelalte cărţi ale 
Noului testament. Că aşa-numita Evanghelie de la Ioan, Epistolele 
lui Ioan şi această carte sînt opera a cel puţin trei autori diferiti 
ne-o dovedeşte clar limba lor, chiar dacă acest lucru nu ne-ar fi 
fost dovedit prin învăţăturile complet contradictorii pe care 
le cuprind. 

Viziunile apocaliptice, care formează cea mai mare parte din 
conţinutul Apocalipsului, sînt preluate, în majoritatea cazurilor, 
cuvînt cu cuvînt de la profeţii clasici ai Vechiului testament şi 
de la imitatorii lor de mai tîrziu, începînd cu cartea lui Danii! 
(aproximativ 1 60 î.e.n., care a prorocit evenimente petrecute cu 
secole în urmă) şi terminînd cu „Cartea lui Enoh " ,  ticluire apocrifă, 
scrisă în greceşte cu puţin înainte de începutul erei noastre. 
Creaţia iniţială este extrem de sărăcăcioasă chiar în ceea ce pri
veşte gruparea viziunilor plagiate. Profesorul Ferdinand Benary 
- prelegerilor ţinute de el în 1 841 la Universitatea din Berlin le 
datorez informaţiile de mai jos - a arătat, cerceUnd capitolele şi 
versetele, de unde a luat autorul nostru fiecare din pretinsele sale 
viziuni. Este deci inutil să-l urmărim pe „Ioan" al nostru în toate 
născocirile sale. Mai bine să ne apropiem cit mai repede de punc
tul care ne va dezlega taina acestei cărţi, în orice caz interesante. 

In totală contradicţie cu toţi comentatorii săi ortodocşi, care, 
deşi au trecut mai bine de 1 800 de ani de atunci, tot mai aşteaptă 
împlinirea prorocirilor sale, „Ioan" repetă mereu : 

„Vremea este aproape, acestea trebuie să se întîmple în curînd".  

Şi aceasta se referă în special la criza pe care o prezice şi pe 
care, probabil, nădăjduieşte să o vadă. 

Această criză este marea luptă hotărîtoare dintre dumnezeu 
şi „anticrist" ,  cum l-au denumit alţii. Capitolele cele mai impor
tante sînt al 1 3-lea şi al 17-lea. Vom lăsa deoparte toate zorzoa
nele de prisos. „Ioan" vede ridicîndu-se din mare o fiară cu 7 
capete şi 1 0  coarne (coarnele nu ne interesează cîtuşi de puţin). 

„Şi am văzut că unul dintre capetele fiarei era ca înjungheat de moarte, dar 
rana 'ei cea de moarte fu vindecată• .  
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Această fiară urma să capete pe timp de 42 de luni (adică 
jumătate din cei 7 ani sfinţi) putere asupra pămîntului - putere 
duşmană lui dumnezeu şi mielului -, şi în acest răstimp toţi 
oamenii trebuiau să poarte pe mîna lor dreaptă sau pe frunte 
chipul fiarei sau numărul numelui său. 

„Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere socotească numărul fiarei 1 
căci este număr de om. Şi numărul ei este 666" .  

In secolul al II-lea, Irineu încă mai ştia că prin capul cel rănit 
şi vindecat se înţelegea împăratul Nero. Nero a fost primul mare 
prigonitor al creştinilor. După moartea lui s-a răspîndit, în special 
în Ahaia şi în Asia, zvonul că el nu e mort, ci numai rănit, şi că 
într-o bună zi va apărea din nou, semănînd groază în întreaga 
lume (Tacit : „Anale" ,  VI, 22) . Totodată, Irineu mai cunoştea şi  
un alt text foarte vechi, în care numele era notat cu cifra 616 în 
loc de 666 10• 

In cap. 17 apare din nou fiara cu 7 capete ; de astă dată pe ea 
şade o femeie îmbrăcată în purpură, a cărei frumoasă descriere 
cititorul o poate găsi chiar în carte. Aici îngerul îi zice lui Ioan : 

„Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este„. Cele 1 capete sînt 1 munţi, dea
supra cărora şade femeia. Dar sînt şi 1 împăraii : 5 au căzut, unu/ mai este, celă
lalt încă nu a venit, iar cind va veni are de stat puţină vreme„. Şi fiara care era 
şi nu este, este şi el al optulea, deşi este dintre cei 7„. Iar femeia pe care ai 
văzut-o este cetatea cea mare, care are împărăţie peste împăraţii pămîntului". 

Aici avem, aşadar, două indicaţii precise : 1) femeia în purpură 
este Roma, cetatea cea mare, care are împărăţie peste împăraţii 
pămîntului ; 2) cartea a fost scrisă în timpul domniei celui de-al 
şaselea împărat roman ; după el va veni un altul, care nu va domni 
mult timp ; iar apoi urmează întoarcerea unuia „dintre cei 7 " ,  care 
a fost rănit, dar a fost vindecat şi al cărui nume este cuprins în 
această cifră misterioasă şi despre care Irineu mai ştia că e Nero. 

Dacă începem cu August, avem : August, Tiberiu, Caligula, Clau
diu, al cincilea este Nero, al şaselea este acela care mai este, -
Galba, a cărui urcare pe tron a servit drept semnal pentru începerea 
răscoalei legiunilor, în special în Galia, sub conducerea lui Otho 
succesorul lui Galba 11. Aşadar, cartea de care ne ocupăm trebuie 
să fi fost scrisă în timpul domniei lui Galba, care a durat de la 9 • 
iunie 68 pînă la 1 5  ianuarie 69. Ea prezice ca un fapt iminent reîn-
toarcerea lui Nero. 

Şi acum despre ultima dovadă - despre cifră. Această dovadă 
a fost descoperită şi ea de Ferdinand Benary, şi de atunci nu a fost 
contestată niciodată în lumea ştiinţifică. 
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Cu aproximativ 300 de ani înaintea erei noastre, evreii au în� 
ceput să folosească literele lor ca simbol pentru cifre. Rabinii filo
zofanţi vedeau în aceasta o nouă metodă de interpretare mistică, 
sau cabala. Cuvintele secrete erau exprimate printr-o cifră, obţinută 
prin adunarea valorilor numerice ale literelor din care se compuneau 
cuvintele respective. Ei numeau această nouă ştiinţă gematriah, 
geometrie. Această ştiinţă o foloseşte aici „Ioanu al nostru. Trebuie 
să demonstrăm că 1) cifra reprezintă numele unui om şi că acest om 
este Nero, şi 2) că această rezolvare este valabilă atît pentru textul 
cu cifra 666, cît şi pentru vechiul text cu cifra 616. Să luăm literele 
ebraice şi valoarea lor numerică : 

J (nun) n 50 
„ ( reş) r = 200 
i t vov) o 6 
:i tnun) n 50 

i' (kuf) k [qJ 
C (sameh) s 
i (reş) r 

100 
60 

200 

Nero cezarul, împăratul Nero, pe greceşte Neron Kaisar. Acum, dacă, 
în locul literelor greceşti, am transcrie denumirea latină, Nero 
Caesar, cu litere ebraice, atunci „nun" de la sfîrşitul cuvîntului 
Neron ar cădea, iar o dată cu ea şi valoarea ei numerică 50. Aceasta 
ne duce la celălalt text vechi, anume 616, şi astfel dovada este 
perfectă *.  

Aşadar, această carte plină de mister devine acum pentru noi 
cît se poate de clară. „Ioan" prezice că Nero se va reîntoarce apro
ximativ în anul 70 şi că teroarea din timpul domniei lui va dura 42 
de luni, adică 1 260 de zile. După scurgerea acestui interval de timp, 
dumnezeu se va arăta, îl va birui pe Nero-anticristul, va distruge 
prin foc marele oraş şi-l va pune în lanţuri pe diavol pe timp de 
1 OOO de ani. Va începe împărăţia de 1 OOO de ani etc. Toate acestea 
nu mai prezintă interes decît numai pentru oamenii ignoranţi, care, 
poate, tot mai încearcă să stabilească prin calcule ziua judecăţii de 
apoi. Dar, ca tablou veridic al primelor începuturi ale creştinismu
lui zugrăvit de unul dintre creştini, această carte prezintă o va
loare mai mare decît toate celelalte cărţi ale Noului testament luate 
la un loc. 

Publicat în revista „Progress",  
voi. II ,  august 1 883 
Semnat : F r i e d  r I c  h E n g e I 8 

Se tipăreşte după textul 
ai:;Cirut in revistă 

Tradus din limba engleză 

� Transcripţia menţionată mai sus a numelui, atît cu cel de·al doilea „nun•' 

cit şi fără el, se întîlneşte în Talmud, fiind astfel autentică. 
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La izbucnirea revoluţiei din februarie, „partidul comunist" ger
man, cum îi spuneam noi, nu era format decît dintr-un mic nucleu, 
Liga comuniştilor, organizată ca societate secretă de propagandă. 
Liga era secretă numai pentru că pe atunci nu exista în Germania 
dreptul de asociere şi de întrunire. In afară de asociaţiile muncito
reşti din străinătate, de unde îşi recruta membrii , Liga avea vreo 
treizeci de comunităţi sau secţii în ţară şi în plus mai avea în 
numeroase localităţi diferiţi membri. Dar acest mic detaşament de 
luptă avea în persoana lui Marx un conducător de prim rang, un 
conducător căruia toţi i se supuneau cu dragă inimă, şi, datorită lui, 
avea şi un program principial şi tactic, care mai este şi astăzi pe 
deplin valabil : „Manifestul Comunist• .  

Aici ne vom ocupa, în primul rînd, de partea tactică a progra
mului. Iată, în linii generale, conţinutul acesteia : 

„Comuniştii nu sînt un partid deosebit, opus celorlalte partide 
muncitoreşti. Ei nu au interese deosebite de interesele întregului 
proletariat. Ei nu proclamă principii deosebite du.pă care să vrea să 
modeleze mişcarea proletară. Comuniştii se deosebesc de celelalte 
partide proletare numai prin aceea că, pe de o parte, în lupta prole
tarilor de diferite naţiuni ei desprind şi susţin interesele comune, 
independente de na/ionalitate, ale întregului proletariat ; pe de altă 
parte, prin aceea că, pe diferitele trepte de dezvoltare a luptei din
tre proletariat şi burghezie, ei reprezintă întotdeauna interesele miş
cării în totalitatea ei. - Comuniştii sînt, aşadar, din punct de vedere 
practic, partea cea mai hotărîtă a partidelor muncitoreşti din toate 
ţările, pa:rtea care împinge mereu d;nainte ; din punct de vedere teo
retic, spre deosebire de restul masei proletariatului, ei înţeleg lim
pede condiţiile, mersul şi rezultatele generale ale mişcării prole
tare" 13• 
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Iar în ceea ce priveşte partidul german în special se spunea : 
„In Germania, atunci cind burghezia are o atitudine revoluţio

nară, partidul comunist luptă alături de ea, împotriva monarhiei ab
solute, a proprietăţii funciare feudale şi a spiritului mic-burghez. 
Nici o clipă însă partidul nu încetează să dezvolte printre munci
tori o conştiinţă cit mai limpede asupra antagonismului ostil dintre 
burghezie şi proletariat, pentru ca muncitorii germani să poată pre
face de îndată condiţiile sociale şi politice, pe care trebuie să le 
aducă cu sine dominaţia burgheziei, în tot atîtea arme împotriva 
burgheziei, astfel ca după răsturnarea claselor reacţionare în Ger
mania să înceapă imediat lupta împotriva burgheziei însăşi. Asupra 
Germaniei îşi îndreaptă comuniştii atenţia în primul rînd, pentru că 
Germania se află în ajunul unei revoluţii burgheze" etc. („Manifest" ,  
.cap. IV) 14• 

Niciodată un program tactic nu şi-a dovedit în mai mare mă
sură justeţea ca acesta. Elaborat în ajunul unei revoluţii, el a re
zistat la proba de foc a acestei revoluţii ; de atunci, ori de cite ori 
un partid muncitoresc s-a abătut de la acest program, a avut de 
plătit pentru fiecare abatere ; şi astăzi, după aproape patru decenii, 
el serveşte drept călăuză pentru toate partidele muncitoreşti 
hotărîte şi conştiente din Europa, de la Madrid pînă la Petersburg. 

Evenimentele care au avut loc în februarie la Paris au preci
pitat revoluţia germană iminentă, modificind prin aceasta caracterul 
ei. Burghezia germană, în loc să învingă prin propriile ei forţe, a 
învins aflîndu-se la remorca revoluţiei muncitoreşti franceze. Incă 
înainte de a-i fi doborît definitiv pe vechii ei adversari : monarhia 
absolută, proprietatea funciară feudală, birocraţia, pe filistinii laşi, 
ea a şi fost nevoită să ţină piept linui nou adversar, proletariatul. In 
Germania însă s-au făcut imediat simţite efectele condiţiilor econo
mice, rămase cu mult în urma celor din Franţa şi Anglia, ca şi ale 
relaţiilor de clasă, rămase şi ele din această cauză tot cu mult în 
urmă. 

Burghezia germană, care începea de-abia acum să-şi creeze 
marea ei industrie, nu avea nici forţa, nici curajul şi nici nu simtea 
nevoia stringentă să-şi cucerească dominaţia absolută în stat ; pwle
tariatul, la fel de puţin dezvoltat, crescut într-o totală aservire spiri
tuală, neorganizat şi nici măcar capabil încă să se organizeze în :tnod 
de sine stătător, nu sesiza decît vag profunda opoziţie dintre -i}ite
resele sale şi cele ale burgheziei. De aceea, deşi în fond adversar de 
temut al burgheziei, el rămînea totuşi anexa ei politică. Inspăimîntată 
nu de ceea ce era proletariatul german, ci de ceea ce ameninţa să 
devină şi de ceea ce proletariatul francez era deja, burghezia îşi 
vedea salvarea în orice compromis, fie el oricit de laş, cu monarhia 
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şi nobilimea ; nefiind încă conştient de propriul său rol istoric, pro
letariatul, în marea sa masă, a trebuit mai întîi să joace rolul de 
aripă de extremă stîngă, cea mai înaintată, a burgheziei. Muncitorii 
germani trebuiau să cucerească, în primul rînd, drepturile care le 
erau indispensabile pentru organizarea lor de sine stătătoare ca 
partid de clasă : libertatea presei, libertatea de asociere şi de întru
nire - drepturi pe care burghezia ar fi trebuit să le cucerească în 
interesul propriei ei dominaţii, dar pe care, de teamă, ea însăşi le 
contesta acum muncitorilor. Cei două-trei sute de membri răzleţi ai 
Ligii s-au pierdut în masa imensă, care s-a pus dintr�o dată în miş
care. Proletariatul german a apărut astfel în arena politică la în
ceput ca cel mai radical partid democrat. 

Toate acestea au determinat orientarea noastră atunci cînd am 
fondat în Germania un mare ziar. Ea nu putea să fie decît aceea a 
democraţiei, dar a unei democraţii care pretutindeni, în fiecare caz 
în parte, sublinia caracterul său specific proletar, pe care încă nu-l 
putea înscrie o dată pentru totdeauna pe stindardul ei. Dacă nu am 
fi făcut acest lucru, dacă nu am fi vrut să aderăm la mişcare, şi 
anume la flancul ei cel mai înaintat, efectiv proletar, existent deja, 
şi s-o împingem înainte, nu ne-ar fi rămas nimic altceva de făcut 
decît să propovăduim comunismul într-o fiţuică oarecare din pro
vincie şi, în locul unui mare partid de acţiune, să înfiinţăm o mică 
sectă. Dar pentru rolul de propovăduitori în pustiu, noi nu mai eram 
buni ; prea îi studiasem bine pe utopişti. Or, nu pentru aceasta am 
întocmit noi programul nostru. 

Cînd am sosit la Koln, democraţii de acolo, şi în parte şi comu
niştii, făcuseră deja pregătiri în vederea fondării unui mare ziar. Ei 
voiau să-i dea un caracter pur local, de ziar exclusiv al Kolnului, iar 
pe noi să ne surghiunească la Berlin. In 24 de ore însă, noi am cu
cerit, în special datorită lui Marx, terenul, şi ziarul a devenit al 
nostru ; în schimb am făcut concesia de a-l primi pe Heinrich Burgers 
în redacţie. Acesta a scris un singur articol (în nr. 2) şi apoi n-a mai 
scris nici unul. 

Era într-adevăr necesar să ne stabilim la Koln, şi nu la Berlin. 
In primul rînd, Koln era centrul Provinciei renane, care trăise revo
luţia franceză, care, datorită Codului Napoleon 15, îşi însuşise con
cepţii juridice moderne, care îşi dezvoltase marea industrie şi care 
pe atunci era în toate privinţele cea mai avansată regiune a Germa
niei. Din propria noastră experienţă, cunoşteam prea bine Berlinul 
de atunci, cu burghezia sa, care abia se forma, cu mica sa burghezie 
impertinentă în vorbe, dar laşă şi servilă în fapte, cu muncitorii săi 
încă complet neevoluaţi, cu nenumăraţii săi birocraţi şi lichelele din 
aristocraţie şi de la curte, cu toate particularităţile sale de simplă 
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„reşedinţă". Hotărîtor era însă faptul că la Berlin domnea j alnicul 
drept civil prusian, iar procesele politice erau judecate de magistraţi 
de carieră ; pe Rin era în vigoare Codul Napoleon, care, dat fiind că 
presupunea existenţa cenzurii, nu cunoştea delictele de presă şi tri
mitea în faţa juraţilor numai pe cei vinovaţi de crimă, nu şi pe cei 
vinovaţi de infracţiuni politice. La Berlin, după revoluţie, tînărul 
Schoffel a fost condamnat pentru o nimica toată la un an 18, pe cînd 
pe Rin ne bucuram de libertatea absolută a presei şi am folosit-o din 
plin. 

Ne-am început astfel activitatea la 1 iunie 1 848 cu un capital 
în acţiuni foarte limitat, din care numai o mică parte fusese vărsată, 
iar acţionarii înşişi erau mai mult decît nesiguri. Chiar după primul 
număr, jumătate din ei ne-au părăsit, iar la sfîrşitul lunii nu ne mai 
rămăsese nici unul. 

Constituţia redacţiei se reducea pur şi simplu la dictatura lui 
Marx. Nici o altă organizare nu poate permite unui mare cotidian, 
care trebuie să apară la oră fixă, să-şi promoveze în mod consecvent 
linia. In plus, dictatura lui Marx era pentru noi ceva de la sine în
ţeles, ceva incontestabil, şi cu toţii o acceptam cu dragă inimă. Toc
mai datorită clarviziunii şi fermităţii lui Marx acest ziar a devenit 
cel mai renumit ziar german din anii revoluţiei. 

Programul politic al lui „Neue Rheinische Zeitung" consta din 
două puncte principale : 

Republică democrată germană unită şi indivizibilă şi război îm
potriva Rusiei, ceea ce presupunea restaurarea Poloniei. 

Democraţia mic-burgheză era pe atunci împărţită în două frac
ţiuni : cea din Germania de nord, care era dispusă să admită un 
împărat democrat prusian, şi cea din Germania de sud, aproape spe
cific badeneză, care dorea să transforme Germania într-o republică 
federativă după modelul Elveţiei. Trebuia să luptăm împotriva amîn
durora. Atît prusificarea Germaniei, cît şi eternizarea fărîmiţării ei 
în state mici erau în opoziţie cu interesele proletariatului. Ele re
clamau unirea definitivă a Germaniei într-o naţiune unică, căci nu
mai astfel cîmpul de luptă pe care proletariatul şi burghezia urmau 
să-şi măsoare puterile putea fi curăţat de toate meschinele piedici 
moştenite din trecut. Dar interesele proletariatului erau în aceeaşi 
măsură în opoziţie şi cu instaurarea unei hegemonii prusiene ; căci 
tocmai statul prusian, cu toate rînduielile sale, cu tradiţiile şi cu 
dinastia sa, era singurul adversar intern serios pe care revoluţia 
trebuia să-l doboare în Germania ; şi, pe deasupra, Prusia nu putea 
unifica Germania decît rupînd-o în două, excluzînd Austria germană. 
Desfiinţarea statului prusian, destrămarea statului austriac, unifi
carea reală a Germaniei ca republică - numai acesta putea fi pro-
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gramul nostru revoluţionar pentru viitorul imediat. Iar el nu putea 
fi înfăptuit decît numai şi numai printr-un război împotriva Rusiei. 
Asupra acestui din urmă punct voi mai reveni. 

De altfel tonul ziarului nu era nicidecum solemn, grav sau entu
ziast. Nu aveam decît adversari demni de dispreţ şi îi tratam, fără 
excepţie, cu cel mai profund dispreţ. Monarhia care conspira, ca
marila, nobilimea, 11Kreuz-Zeitung" 11, - într-un cuvînt întreaga 
„reacţiune" ,  care stîmea indignarea morală a filistinului, noi o luam 
doar în derîdere şi în b ătaie de joc. Dar nu-i tratam mai bine nici 
pe noii idoli creaţi de revoluţie : miniştrii din martie, Adunarea de 
la Frankfurt şi cea de la Berlin, aripile lor de dreapta, şi cele de 
stînga. Chiar primul număr începea cu un articol în care erau luate 
în derîdere nimicnicia parlamentului de la Frankfurt, zădărnicia in
terminabilelor sale discursuri, inutilitatea laşelor sale rezoluţii 18• 

Acest articol ne-a costat jumătate din acţionarii noştri. Parlamentul 
de la Frankfurt nu era nici măcar un club de discuţii ; acolo aproape 
că nici nu se discuta, ci, în majoritatea cazurilor, se rosteau doar 
dizertaţii academice pregătite dinainte şi se adoptau rezoluţii me
nite să-l însufleţească pe filistinul german, dar de care, de altfel, 
nimeni nu se sinchisea. 

Adunarea de la Berlin avea însă mai multă importanţă, ea se 
contrapunea unei puteri reale, discuta şi lua hotărîri cu picioarele 
pe pămînt, şi nu cu capul în nori ca cea de la Frankfurt. De aceea 
ne-am şi ocupat de ea mai îndeaproape. Dar şi pe idolii stîngii de la 
Berlin, Schulze-Delitzsch, Berends, Elsner, Stein etc., i-am tratat cu 
tot atîta asprime ca şi pe cei de la Frankfurt ; am demascat fără 
cruţare nehotărîrea, şovăielile şi meschinăria lor şi le-am demonstrat 
cum prin compromisurile lor au trădat pas cu pas revoluţia. Aceasta 
a stîmit, bineînţeles, groază în rîndurile mic-burghezilor democraţi, 
care de-abia îşi fabricaseră aceşti idoli pentru uzul lor propriu. Pen
tru noi această groază era o dovadă că nimerisem drept la ţintă. 

Ne-am ridicat de asemenea împotriva iluziei, răspîndite cu asi
duitate de către mica burghezie, că revoluţia ar fi luat sfîrşit o dată 
cu evenimentele din martie şi că acum nu mai rămîne decît să se 
culeagă roadele ei. Pentru noi, evenimentele din februarie şi martie 
ar fi putut avea însemnătatea unei adevărate revoluţii numai în cazul 
cînd ar fi fost nu punctul final, ci, dimpotrivă, punctul de plecare al 
unei îndelungate mişcări revoluţionare, în timpul căreia, ca şi în 
timpul marii revoluţii franceze, poporul ar fi continuat să se dezvolte 
în propria sa luptă, partidele s-ar fi delimitat din ce în ce mai net, 
pînă cînd ar fi coincis întru totul cu marile clase : burghezia, mica 
burghezie, proletariatul, iar proletariatul şi-ar fi cucerit, în cursul 
unui şir de lupte, poziţie după poziţie. De aceea ne-am ridicat şj 
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impotriva micii burghezii democratice ori de cite ori încerca să 
estompeze opoziţia ei de clasă faţă de proletariat, folosind formula 
ei preferată : Noi dorim doar cu toţii acelaşi lucru, toate divergen
ţele nu sînt decit rezultatul unor simple neînţelegeri. Cu cit permi
team însă mai p uţin micii burghezii să-şi formeze o idee greşită 
despre democraţia noastră proletară, cu atît mai docilă şi mai ascul
tătoare devenea ea faţă de noi. Cu cit i te opui mai categoric şi mai 
hotărît, cu atît se pleacă ea mai supusă, cu atît mai multe concesii 
face ea partidului muncitoresc. De acest lucru ne-am convins. 

In sfîrşit, am demascat cretinismul parlamentar (cum îl denumea 
Marx) al diferitelor aşa-zise adunări naţionale 19• Aceşti domni lăsa
seră să le scape din mină toate instrumentele puterii, predîndu-le, 
în parte de bunăvoie, din nou guvernelor. Alături de guverne reac
ţionare, care se întăriseră din nou, existau la Berlin, ca şi la Frank
furt, adunări lipsite de autoritate, care îşi închipuiau totuşi că rezo
luţiile lor neputincioase vor răsturna lumea. Această cretină înşelare 
de sine domnea chiar şi în rîndurile extremei stingi. Noi însă îi 
repetam mereu : victoria voastră parlamentară va fi înfrîngerea 
voastră reală. 

Şi aşa s-a şi întîmplat la Berlin, ca şi la Frankfurt. Cînd „stînga" 
a întrunit majoritatea, guvernul a dizolvat întreaga adunare ; el a 
putut să-şi permită acest lucru deoarece adunarea se discreditase în 
faţa poporului. 

Cînd mai tîrziu am citit cartea lui Bougeart despre Marat, am 
constatat că, fără să ştim, am imitat în multe privinţe marele exem
plu al adevăratului „Ami du peuple" 20 (nu al celui falsificat de 
regalişti) şi că toate strigătele furibunde şi întreaga falsificare a 
istoriei, în virtutea căreia timp de aproape un secol lumea a cunoscut 
un Marat cu totul denaturat, se explică numai prin faptul că Marat 
a smuls fără cruţare vălul de pe faţa idolilor zilei, Lafayette, Bailly 
şi alţii, demascindu-i ca trădători în toată regula ai revoluţiei ; şi 
că el, ca şi  noi, nu considera revoluţia desăvîrşită, ci o considera 
neîntreruptă. 

Am spus deschis că orientarea pe care o reprezentam noi va 
putea intra în lupta pentru a1ingerea adevăratelor scopuri ale 
partidului nostru abia atunci cind va ajunge la putere cel mai extre
mist dintre partidele oficiale existente în Germania, faţă de care noi 
vom forma atunci opoziţia. 

Evenimentele au avut însă grijă ca, alături de ironiile la adresa 
adversarilor germani, să apară şi manifestări ale unei pasiuni înflă-
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cărate. Insurecţja din iunie 1 848 a muncitorilor parizieni ne-a găsit 
la datorie. De la primul foc de puşcă ne-am situat fără rezerve de 
partea insurgenţilor. După înfrîngerea lor, Marx a adus un omagiu 
celor învinşi într-unul dintre cele mai vehemente articole ale sale 21• 

Atunci ne-au părăsit şi ultimii acţionari. Aveam însă satisfacţia 
de a fi fost singurul ziar din Germania şi aproape din Europa care 
a ţinut sus steagul proletariatului zdrobit într-un moment cînd bur
ghezia şi filistinii din toate ţările îi împroşcau pe învinşi cu mur
darele lor calomnii. 

Politica noastră externă era simplă : manifestări în favoarea ori. 
cărui popor revoluţionar ; chemarea la un război general al Europei 
revoluţionare împotriva puternicului bastion al reacţiunii europene 
- Rusia. Incepînd din 24 februarie 22 am înţeles că revoluţia are 
un singur duşman cu adevărat de temut, Rusia, şi că acest duşman 
va fi cu atît mai mult silit să intervină în luptă, cu cît mişcarea va 
căpăta o amploare europeană. Evenimentele de la Viena, Milano, 
Berlin au făcut să întîrzie agresiunea Rusiei, dar inevitabilitatea 
acestei ctgresiuni devenea cu atît mai sigură, cu cît revoluţia în 
Rusia era mai iminentă. Dacă Germania ar fi antrenată într-un război 
împotriva Rusiei, atunci s-ar termina cu Habsburgii şi Hohenzoller
nii, şi revoluţia ar fi biruitoare pe toată linia. 

Această linie politică trece ca un fir roşu prin fiecare număr al 
ziarului pînă în momentul intrării efective a ruşilor în Ungaria, fapt 
care a confirmat întru totul previziunile noastre şi a avut un rol 
hotărîtor în înfrîngerea revoluţiei. 

Cînd în primăvara anului 1 849 se apropie bătălia hotărîtoare, 
tonul ziarului devine, cu fiecare număr, tot mai vehement şi mai 
pasionat. In „Miliardul silezian" (opt articole) 23, Wilhelm Wolff a 
amintit ţăranilor silezieni cum la răscumpărarea lor de servituţile 
feudale au fost înşelaţi de moşieri, cu sprij inul guvernului, în ceea 
ce priveşte sumele de bani şi pămîntul, şi a cerut o despăgubire de 
un miliard de taleri. 

In acelaşi timp a apărut, în aprilie, sub forma unor articole de 
fond, lucrarea lui Marx despre muncă salariată şi capital 24, care 
arăta clar scopul social al politicii noastre. Fiecare număr, fiecare 
ediţie specială atrăgea atenţia asupra marii bătălii care se pregătea, 
asupra ascuţirii contradicţiilor în Franţa, Italia, Germania şi Ungaria. 
Îndeosebi ediţiile speciale din lunile aprilie şi mai chemau poporul 
să fie gata de luptă. 

4 
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„In restul imperiului0 , lumea se mira de acţiunile noastre cura· 
joase întreprinse într-o fortăreaţă prusiană de prim-rang, în prezenţa 
unei garnizoane de 8 OOO de oameni şi a unui corp de gardă ; dar 
din cauza celor 8 puşti cu baionetă şi a celor 250 de gloanţe pe care 
le aveam în biroul redacţiei, cit şi a bonetelor roşii de iacobini ale 
zeţarilor, şi sediul nostru era socotit de ofiţeri drept o fortăreaţă. 
care nu putea fi cucerită printr-un simplu atac. 

In sfîrşit, la 1 8  mai 1 849 a survenit lovitura. 
Răscoala din Dresden şi Elberfeld a fost înăbuşită, răsculaţii din 

Iserlohn au fost încercuiţi, Provincia renană şi Westfalia au fost 
împînzite de trupe, care, după reprimarea definitivă a Renaniei pru
siene, urmau să pornească împotriva Palatinatului şi a Badenului. 
Atunci, în sfîrşit, guvernul a cutezat să ne atace. Unii dintre redac
tori au fost puşi sub urmărire judiciară, ceilalţi, nefiind prusieni. 
urmau să fie expulzaţi. Impotriva acestor măsuri nu era nimic de 
făcut atîta timp cit în spatele guvernului stătea un întreg corp de 
armată. Noi am fost nevoiţi să predăm fortăreaţa noastră, dar ·ne-ani 
retras cu arme şi bagaje, în sunetul muzicii şi fluturînd ca pe un 
stindard ultimul număr, tipărit în roşu, în care îi avertizam pe mun
citorii din Koln împotriva puciurilor lipsite de perspectivă şi le 
spuneam : 

„Redactorii de la «Neue Rheinische Zeitung» vă mulţumesc la 
despărţire pentru simpatia pe care le-aţi arătat-o. Ultimul lor cuvînt 
va fi întotdeauna şi pretutindeni : emanciparea clasei muncitoare !" 2& 

Astfel a sfîrşit „Neue Rheinische Zeitung0 , cu puţin înainte de 
a împlini primul ei an de apariţie. Pornită aproape fără nici un fel 
de mijloace băneşti - curînd, aşa cum am arătat, micile sume pro
mise nu i-au mai fost vărsate -, ea a ajuns încă în septembrie la un 
tiraj de aproape 5 OOO de exemplare. La instituirea stării de asediu 
în Koln, ziarul a fost suspendat ; pe la mijlocul lunii octombrie a 
trebuit s-o ia de la capăt. Iar în mai 1 849, cind a fost interzis, ave& 
din nou 6 OOO de abonaţi, în timp ce „Kolnische Zeitung0 20 nu avea 
pe atunci, după cum recunoştea el însuşi, mai mult de 9 OOO. Nici un 
alt ziar german, nici înainte, nici după aceea, nu a avut autoritatea 
şi influenţa lui „Neue Rheinische Zeitung0 ,  nici unul n-a ştiut să. 
electrizeze c a  el masele proletare, 

Şi aceasta i-o datora, în primul rînd, lui Marx. 

Cînd s-a produs lovitura, redacţia s-a împrăştiat. Marx a plecat 
la Paris, unde se pregătea deznodămîntul care a survenit la 1 3  iunie 



Marx şi „Neue Rheinische Zeitung" (1848---1 849) 23 

1849 21 ;  Wilhelm Wolff şi-a ocupat acum locul în parlamentul de la 
Frankfurt - acum cînd Adunarea trebuia să aleagă între a fi dizol
vată de sus sau a se alătura revoluţiei -, iar eu am plecat în Pala
tinat, unde am devenit adjutant în corpul de voluntari al lui 
Willich 28• 
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Prefaţă 
Ia prima ediţie din 1 884 

Capitolele care urmează constituie, în oarecare măsură, execu
tarea unui mandat testamentar. Karl Marx îşi propusese să expfuiă 
rezultatele cercetărilor lui Morgan legîndu-le de datele studiului 
materialist asupra istoriei făcut de el - într-o anumită măsură, aş 
putea spune, de noi - şi în felul acesta să explice în primul rînd 
întreaga lor însemnătate. Căci Morgan, în felul său, a descoperit din 
nou în America concepţia materialistă asupra istoriei, descoperită 
de Marx cu patruzeci de ani în urmă, şi, pe baza acestei concepţii, 
comparînd barbaria cu civilizaţia, a ajuns în punctele principale la 
aceleaşi rezultate ca şi  Marx. Or, aşa cum economiştii de profesie 
din Germania ani de-a rîndul au copiat idei din 11Capitalul" cu tot 
atîta zel cu cîtă îndărătnicie l-au trecut sub tăcere, tot aşa au pro
cedat exponenţii ştiinţei 1 1preistorice" din Anglia cu „Ancient 
Society" * a lui Morgan. Lucrarea mea nu poate suplini decît în 
mică măsură ceea ce nu a mai apucat să facă prietenul meu decedat. 
Dar, printre extrasele amănunţite făcute de el din lucrarea lui 
Morgan 30 am găsit observaţii critice, pe care le voi reda aici ori de 
cîte ori va fi cazul. 

Potrivit concepţiei materialiste, momentul hotărîtor în istorie 
este, în ultimă instanţă, producţia şi reproducţia vieţii nemijlocite. 
Dar, această producţie este şi ea de două feluri : pe de o parte, pro
ducerea mijloacelor de subzistenţă - alimente, îmbrăcăminte, 
locuinţă - şi a uneltelor necesare în acest scop i pe de altă parte, 
producerea omului însuşi, perpetuarea speciei. Rînduielile sociale în 
condiţiile cărora trăiesc oamenii dintr-o anumită epocă istorică şi 
dintr-o anumită ţară sînt determinate de ambele feluri de producţie : 

* „Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Sa
vagery, through Barbarism to Civilization• ,  By Lewis H. Morgan. London, Mac
millan and Co., 1 877. Cartea a fost tipărită în America şi e foarte greu de găsit 
la Londra. Autorul ei a murit acum citiva ani. 
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de treapta de dezvoltare pe care se află, pe de o parte, munca, iar 
pe de altă parte familia. Cu cît munca este mai puţin dezvoltată, 
cu cît cantitatea produselor ei şi deci şi avuţia societăţii este mai 
limitată, cu atît predomină în orînduirea socială legăturile de 
gintă. Or, în cadrul acestei societăţi a cărei structură este 
bazată pe legături de gintă se dezvoltă, totuşi, din ce în ce mai 
mult productivitatea muncii şi, o dată cu ea, proprietatea pri
vată şi schimbul, deosebirile de avere, posibil itatea de a folosi 
forţa de muncă străină şi, prin aceasta, baza contradicţiilor de clasă : 
noile elemente sociale, care de-a lungul unor generaţii întregi se 
străduiesc să adapteze vechea orînduire socială la noile condiţii, 
pînă cînd, în cele din urmă, incompatibilitatea lor duce la o răstur
nare totală. Vechea societate bazată pe uniuni de gintă este sfărî
mată ca urmare a ciocnirii dintre clasele sociale nou formate ; locul 
ei îl ia o nouă societate, organizată în stat, ale cărei subunităţi nu 
mai sînt uniunile de gintă, ci uniunile teritoriale, o societate în care 
organizarea bazată pe familie este complet subordonată relaţiilor de 
proprietate şi în care, în prezent, se desfăşoară în voie contradic
ţiile de clasă şi lupta de clasă, care formează conţinutul întregii 
istorii scrise de pîlil.ă acum. 

Marele merit al lui Morgan este de a fi descoperit şi restabilit, 
în linii generale, această bază preistorică a istoriei noastre scrise şi 
de a fi găsit în uniunile de gintă ale indienilor din America de Nord 
cheia pentru rezolvarea principalelor enigme, considerate pînă acum 
de nedezlegat, ale istoriei antice a grecilor, a romanilor şi a germa
nilor. Lucrarea sa este rodul unei munci îndelungate. Vreo patruzeci 
de ani a muncit el la acest material pînă cînd a devenit complet 
stăpîn pe el. De aceea, cartea sa este una dintre puţinele opere din 
zilele noastre care a făcut epocă. 

In expunerea care urmează, cititorul va distinge, în genere, cu 
uşurinţă ceea ce îi aparţine lui Morgan şi ceea ce am adăugat eu. 
In capitolele istorice cu privire la Grecia şi la Roma nu m-am mărgi
nit la datele furnizate de Morgan, ci am adăugat şi altele de care 
dispuneam. Capitolele cu privire la celţi şi la germani îmi aparţin, 
în cea mai mare parte, mie ; referitor la aceştia, Morgan dispunea 
aproape numai de izvoare indirecte, iar referitor la germani - în 
afară de Tacit - nu dispunea decît de falsificările liberale de 
proastă calitate ale domnului Freeman 31, Am prelucrat din nou 
toate consideraţiile economice, suficiente pentru scopul pe care 
şi l-a propus Morgan, dar absolut insuficiente pentru cel pe care 
mi l-am propus eu. In sfîrşit, este de la sine înţeles că îmi asum 
răspunderea pentru toate concluziile în cazurile cînd Morgan nu 
este citat în mod expres. 
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I 

Treptele preistorice ale culturii 

Morgan este primul care a încercat să introducă, în cunoş
tinţă de cauză, o anumită sistematizare în preistoria omenirii şi, 
atîta timp cît o documentare mult mai bogată nu va impune 
schimbări, clasificarea făcută de el va rămîne, desigur, în vigoare. 

Dintre cele trei epoci principale - sălbăticia, barbaria, ci
vilizaţia -, pe el îl preocupă, de fapt, numai primele două şi 
trecerea la a treia. Pe fiecare dintre aceste două epoci le împarte 
în treapta de jos, de mijloc şi de sus, potrivit progreselor reali
zate în producerea mijloacelor de trai ; căci, spune el, 

„îndemînarea în producerea acestora este hotărîtoare pentru gradul de superio· 
ritate a omului asupra naturii, şi de dominare a ei ; dintre toate fiinţele, numai 
omul a reuşit să obţină stăpînirea aproape absolută a producerii de ali· 
mente. Toate epocile mari ale progresului uman coincid mai mult sau mai puţin 
direct cu epoci de extindere a resurselor de existenţă• ••. 

Paralel cu aceasta are loc şi dezvoltarea familiei, dar această 
dezvoltare nu oferă indicii atît de caracteristice pentru împărţirea 
pe perioade. 

1. Sălbăticia 

1 .  Treapta de jos. Copilăria neamului omenesc. Oamenii mai 
sălăşluiau în locurile lor de origine, în pădurile tropicale sau 
subtropicale, Ei trăiau, cel puţin în parte, în pomi ; numai aşa se 
explică faptul că au putut să reziste printre animalele mari de pradă. 
Se hrăneau cu fructe, nuci, rădăcini ; formarea graiului articulat este 
cel mai de seamă rezultat obţinut în această perioadă. Dintre toate 
popoarele cunoscute în perioada istorică, nici unul nu se mai 
găsea în această stare primitivă. Şi, deşi această stare va fi durat, 
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poate, mii de ani, noi nu o putem dovedi prin mărturii directe ; 
dar, o dată ce admitem că omul descinde din regnul animal, ipo
teza acestei tranziţii devine inevitabilă. 

2. Treapta de mijloc. Incepe cu folosirea peştilor ca hrană 
(în care includem şi raci, scoici şi alte vietăÎi acvatice) şi cu folo
sirea focului. Ambele sînt strîns legate între ele, întrucît peştele 
poate servi pe deplin ca hrană numai cu ajutorul focului. Dar, 
datorită acestei noi hrane, oamenii au devenit independenţi de 
climă şi de loc ; înaintînd de-a lungul apelor şi ţărmurilor mărilor, 
ei au putut să se răspîndească pe cea mai mare parte a Pămîntu
lui chiar în stadiul de sălbăticie. Uneltele de piatră din primele 
timpuri ale epocii de piatră, lucrate grosolan şi neşlefuite - aşa
numitele unelte paleolitice -, care aparţin în întregime sau în 
cea mai mare parte acestei perioade, sînt răspîndite pe toate con
tinentele şi constituie o dovadă a acestor migraţiuni. Zonele noi 
ocupate, spiritul inventiv mereu neobosit, precum şi stăpînirea 
focului obţinut prin frecare au procurat noi mijloace de hrană, ca, 
de pildă, rădăcinile şi tuberculele făinoase, coapte în cenuşă fier
binte sau în gropi-cuptoare (cuptoare făcute în pămînt) ; la fel 
şi vînatul, care, după inventarea primelor arme - măciuca şi 
lancea -, devine un supliment ocazional de hrană. Nu au existat 
niciodată popoare exclusiv de vînători, aşa cum figurează în 
cărţi, adică popoare care să trăiască numai de p-e urma vînătorii ; 
căci produsul vînătorii este mult prea nesigur. Din cauza perma
nentei nesiguranţe în ceea ce priveşte sursele de hrană, se pare 
că pe această treaptă a apărut antropofagia, care de aici încolo se 
menţine vreme îndelungată. Australienii şi mulţi polinezieni se 
mai găsesc şi azi pe această treaptă de mijloc a sălbăticiei. 

3. Treapta de sus. Incepe cu inventarea arcului şi a săgeţii, 
cu ajutorul cărora vînatul devine o hrană permanentă, iar vînă
toarea una dintre ramurile obişnuite ale muncii. Arcul, coarda şi 
săgeata constituie un instrument foarte complicat, a cărui inven
tare presupune acumularea unei experienţe îndelungate şi un spi
rit mai ascuţit, deci şi cunoaşterea, în acelaşi timp, a unui număr 
mare de alte invenţii. Dacă comparăm între ele popoarele care 
cunosc arcul şi săgeata, dar nu cunosc încă meşteşugul olăritului 
(pe care Morgan îl consideră momentul de trecere la barbarie) , 
găsim într-adevăr unele începuturi de aşezări săteşti, un oarecare 
grad de însuşire a producerii mijloacelor de subzistenţă, vase şi 
unelte de lemn, ţesutul manual al fibrelor de rafie (fără război de 
ţesut) , coşuri împletite din rafie sau papură, unelte de piatră şle
fuită (neolitice) . Focul şi securea de piatră permit acum să se 
facă luntre cioplite dintr-un trunchi de copac şi, pe alocuri, grinzi 
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şi scînduri pentru construirea caselor. Toate aceste progrese le 
găsim, de pildă, la indienii din nord-vestul Americii, care, deşi 
cunosc arcul şi săgeata, nu cunosc încă olăritul. Pentru epoca de 
sălbăticie, arcul şi săgeata au fost ceea ce a fost pentru barbarie 
sabia de fier şi pentru civilizaţie arma de foc, adică arma hotărî
toare. 

2. Barbaria 

1 .  Treapta de jos. lncepe prin introducerea olăritului. Se poate 
dovedi că, în multe cazuri şi probabil pretutindeni, olăritul s-a 
născut din obiceiul de a acoperi cu lut vase împletite sau de lemn 
pentru a le face rezistente la foc ; curînd s-a ajuns la constatarea 
că lutul modelat poate fi folosit şi fără vasul din interior. 

Pînă aici am putut considera mersul dezvoltării ca fiind gene
ral-valabil într-o anumită perioadă pentru toate popoarele, indi
ferent de locul unde trăiau. O dată cu începerea barbariei am 
atins însă o treaptă în care începe să se afirme deosebirea dintre 
condiţiile naturale ale celor două mari continente. Momentul 
caracteristic al perioadei barbariei este domesticirea şi creşterea 
animalelor şi cultivarea plantelor. Pe continentul răsăritean, aşa
numita Lume veche, trăiau aproape toate animalele care puteau 
fi domesticite şi toate soiurile de cereale cultivabile, afară de unul 
singur ; dar pe continentul apusean, America, dintre toate mami
ferele care puteau fi domesticite nu trăia decît lama, şi aceasta 
numai în unele regiuni din sud, iar dintre toate cerealele culti
vabile nu creştea aici decît una singură, dar cea mai bună : po
rumbul. Aceste condiţii naturale diferite fac ca de aici înainte 
populaţia fiecărei emisfere să-şi urmeze drumul ei, iar punctele 
de demarcaţie la hotarul fiecărei trepte de dezvoltare să fie 
deosebite în fiecare dintre cele două emisfere. 

2. Treapta de mijloc. ln răsărit începe cu domesticirea unor 
animale, în apus cu cultivarea, cu ajutorul irigaţiei, a plantelor 
comestibile, precum şi cu folosirea adobelor (cărămizi uscate la 
soare) şi a pietrei pentru construcţii. 

Incepem cu apusul, deoarece aici, pînă la cucerirea Americii 
de către europeni, această treaptă nu a fost nicăieri depăşită. 

Indienii aflaţi pe treapta de jos a barbariei (din această ca
tegorie făceau parte toţi cei care trăiau la est de Mississippi) 
cunoşteau, pe vremea cînd au fost descoperiţi, o oarecare cultură 
grădinărească a porumbului, poate şi a dovlecilor, a pepenilor 
şi a altor plante de grădină, care constituiau o parte esenţială 
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a hranei lor ; ei locuiau în case de lemn, în sate îngrădite cu 
palisade. Triburile nord-vestice, mai ales cele din regiunea flu
viului Columbia, şe aflau încă pe treapta de sus a sălbăticiei şi 
nu cunoşteau nici olăritul, nici cultura vreunei plante. In schimb, 
indienii aşa-numiţi pueblos din Noul Mexic 33-, mexicanii, locuitorii 
Americii centrale şi peruvienii se aflau, pe vremea cînd au fost 
cuceriţi, pe treapta de mijloc a barbariei ; ei locuiau în case care 
semănau cu un fel de cetăţui, făcute din adobe sau din piatră ; 
cultivau în grădini irigate artificial porumbul şi alte plante co
mestibile, care variau în funcţie de loc şi de climă şi care consti
tuiau hrana lor de căpetenie. Ei domesticiseră chiar unele ani
male : mexicanii curcanul şi alte păsări, iar peruvienii lama. In 
afară de aceasta, ei cunoşteau şi prelucrarea metalelor, cu excep
ţia fierului, din care cauză nu se puteau lipsi încă de armele şi 
de uneltele de piatră. Cucerirea spaniolă a întrerupt apoi orice 
dezvoltare independentă. 

In răsărit, treapta de mijloc a barbariei a început cu domesti
cirea animalelor care dau lapte şi carne, în vreme ce în această 
perioadă cultura plantelor pare să fi rămas încă mult timp necu
noscută aici. Domesticirea şi creşterea vitelor, ca şi formarea de 
turme mari, pare să fi fost cauza separării arienilor şi a semiţilor 
de restul masei barbarilor. La arienii europeni şi la cei asiatici, 
animalele domestice au încă denumiri comune, în timp ce denu
mirile plantelor cultivate sînt aproape întotdeauna diferite. 

In locurile prielnice, formarea turmelor a dus la apariţia păs
toritului : la semiţi pe şesurile acoperite cu iarbă ale Eufratului 
şi Tigrului, la arieni pe şesurile Indiei, ale rîurilor Oxus şi Jaxar
tes, ale Donului şi Niprului. Pentru prima oară domesticirea s-a 
realizat, probabil, la marginea unor asemenea ţinuturi cu păşuni. 
De aceea generaţiilor de mai tîrziu li se pare că popoarele de 
păstori se trag din regiuni care, departe de a fi fost leagănul ome
nirii, erau, dimpotrivă, aproape de nelocuit pentru strămoşii lor 
sălbatici şi chiar pentru oamenii de pe treapta de jos a barbariei. 
Invers, după ce aceşti barbari de pe treapta de mijloc s-au obiş
nuit cu viaţa de păstori, nu putea să le mai treacă prin minte 
să se întoarcă de bunăvoie, din luncile acoperite cu iarbă ale 
fluviilor, în regiunile păduroase în care au locuit strămoşii lor. 
Chiar şi atunci cînd au fost împinşi mai departe către miază
noapte şi apus, semiţilor şi arienilor le-a fost cu neputinţă să 
migreze în regiunile păduroase ale Asiei apusene şi ale Europei 
înainte de a fi dobîndit, prin cultura cerealelor, posibilitatea de 
a-şi hrăni vitele, mai ales iarna, pe acest sol mai puţin propice. 
Este mai mult decît probabil că aici cultura cerealelor s-a născut 
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la început din nevoia de nutreţ pentru vite şi că abia mai tîrziu 
.ea .a devenit importantă pentru hrana oamenilor. 

Dezvoltarea superioară a arienilor şi a semiţilor trebuie atri
buită, poate, hranei bogate în carne şi lapte şi mai ales efectului 
favorabil al acestor alimente asupra dezvoltării copiilor. Într-ade
văr, indienii-pueblo din Noul Mexic, nevoiţi să se limiteze la o 
hrană aproape exclusiv vegetariană, au creierul mai mic decît 
indienii aflaţi pe treapta de jos a barbariei, care mănîncă canti
tăţi mai mari de carne şi peşte. In orice caz, pe această treaptă 
antropofagia dispare treptat, menţinîndu-se numai ca un act reli
.gios sau, ceea ce aici este aproape acelaşi lucru, ca un mijloc de 
a face vrăji. 

3 .  Treapta de sus. începe cu topirea minereului de fier şi 
constituie trecerea la civilizaţie prin inventarea scrisului cu litere 
.şi prin folosirea lui pentru însemnări cu caracter literar. Treapta 
aceasta, prin care au trecut în chip de sine stătător, după cum am 
spus, numai popoarele din emisfera răsăriteană, este mai bogată 
în progrese în domeniul producţiei decît toate cele anterioare 
luate la un loc. Pe această treaptă se găseau grecii în epoca eroică, 
triburile italice nu cu mult înainte de întemeierea Romei, germanii 
lui Tacit, normanzii de pe vremea vikingilor *. 

In primul rînd, aici întîlnim pentru prima oa:ră plugul cu 
brăzdar de fier tras de vite ; datorită lui a devenit posibilă culti
varea pămîntului pe scară largă, agricultura, şi, prin aceasta, o 
înmulţire practic nelimitată, pentru condiţiile de atunci, a mijloa
celor de trai ; apoi defrişarea pădurilor şi transformarea lor în ogor 
şi păşune, ceea ce iarăşi nu se putea face pe scară mare fără 
secure şi sapă de fier. O dată cu aceasta începe însă şi o creştere 
rapidă a populaţiei şi o îndesire a ei pe teritorii restrînse. Înainte 
de apariţia agriculturii ar fi trebuit să existe condiţii cu totul ex
cepţionale pentru ca o jumătate de milion de oameni să poată fi 
uniţi sub o cîrmuire centrală unică, şi probabil că acest lucru nici 
nu s-a întîmplat vreodată. 

Cea mai mare înflorire a treptei de sus a barbariei ne este 
înfăţişată în poemele lui Homer, îndeosebi în „Iliada" .  Uneltele 
de fier perfecţionate, foalele, rîşniţa, roata olarului, prepararea 
untdelemnului şi a vinului, un stadiu înaintat în prelucrarea me
talelor care merge pînă la iscusinţă artistică, căruţa şi carul de 
război, construirea corăbiilor din grinzi şi scînduri, începuturile 
arhitecturii ca artă, oraşe împrejmuite cu ziduri, turnuri şi ere-

* In ediţia din 1884 în locul cuvintelor : „germanii lui Tacit, normanzii de 
pe vremea vikingilor• a apărut : „„.germanii lui Cezar (sau, mai curînd am spune, 
ai lui Tacit)„." .  - Nota red. 
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nele, epopeea homerică şi întreaga mitologie - iată principala 
moştenire pe care grecii au adus-o cu ei din barbarie în civiliza
ţie. Dacă comparăm toate acestea cu cele scrise de Cezar şi chiar 
de Tacit despre germani 34, care se aflau atunci la începutul ace
leiaşi trepte de cultură de pe care grecii lui Homer se pregăteau 
să treacă la una superioară, ne dăm seama cit de bogată este dez
voltarea producţiei pe treapta de sus a barbariei. 

Tabloul dezvoltării omenirii care trece prin sălbăticie şi bar
barie spre începuturile civilizaţiei, pe care vi l-am prezentat aici 
după Morgan, este suficient de bogat în trăsături noi şi, ceea ce 
este şi mai important, în trăsături incontestabile, deoarece sînt 
luate direct din producţie. Totuşi, acest tablou va părea şters 
şi sărac în comparaţie cu acela care ni se va desfăşura în 
faţa ochilor la sfîrşitul incursiunii noastre ; abia atunci ne va fi 
cu putinţă să punem în plină lumină trecerea de la barbarie l a  
civilizaţie ş i  contrastul izbitor dintre ele. Deocamdată putem ge
neraliza clasificarea lui Morgan în felul următor : sălbăticia -
perioada în care predomină însuşirea produselor aşa cum ni le dă 
natura ; produsele create de oameni sînt mai ales instrumente care 
ajută la însuşirea produselor naturii ; barbaria - perioada intro
ducerii creşterii vitelor şi a agriculturii, precum şi a însuşirii me
todelor de sporire a produselor naturii prin activitatea omenească ; 
civilizaţia - perioada în care oamenii învaţă să prelucreze mai 
departe produsele naturii, perioada industriei propriu-zise şi a artei. 
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II 

Familia 

Morgan şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă în mijlocul 
irochezilor, care mai vieţuiesc şi acum în statul New York, fiind 
.adoptat într-unul din triburile lor (tribul seneca) , la care a găsit în 
vigoare un sistem de înrudire aflat în contradicţie cu adevăratele 
lor relaţii familiale. La ei există acea căsătorie monogamă care 
poate fi foarte uşor desfăcută de oricare dintre cele două părţi şi 
pe care Morgan o numeşte „familia-pereche " (Paarungsfamilie). 
Descendenţii unei astfel de perechi conjugale erau deci ştiuţi şi 
recunoscuţi de toată lumea ; nu putea fi nici o îndoială faţă de 
cine trebuie să se folosească denumirea de tată, mamă, fiu, fiică, 
frate, soră. Dar folosirea curentă a acestor denumiri contrazice 
realitatea relaţiilor, deoarece irochezul spune fiu şi fiică nu numai 
propriilor săi copii, ci şi celor ai fraţilor săi, iar aceştia îi spun 
tată. Copiilor surorilor sale însă le spune nepoţi şi nepoate, iar 
ei îi spun unchi. Invers; irocheza numeşte fii şi fiice, în afară de 
propriii ei copii, şi pe cei ai surorilor ei, iar aceştia o numesc 
mamă. ln schimb, copiilor fraţilor ei ea le spune nepoţi şi nepoate, 
iar ei o numesc mătuşă. Tot astfel copiii fraţilor şi cei ai suro
rilor îşi spun între ei fraţi şi surori. ln schimb, copiii unei femei 
şi cei ai fratelui ei îşi spun unii altora veri şi verişoare. Şi aces
tea nu sînt simple denumiri, ci expresia unor concepţii care do
mină realmente în ceea ce priveşte gradul de apropiere sau de
părtare, şi gradul de egalitate şi inegalitate a rudeniei de sînge ; 
iar aceste concepţii formează baza unui sistem de înrudire com
plet elaborat, capabil să exprime cîteva sute de legături diferite 
de rudenie ale unui singur individ. Mai mult. Sistemul acesta este 
pe deplin în vigoare nu numai la toţi indienii din America (yînă 
acum nu s-a descoperit nici o excepţie) , dar îl găsim aproape 
neschimbat şi la vechii locuitori ai Indiei, la triburile dravidiene 
din Dekan şi !a triburile gaura din Hindustan. Denumirile de în-
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rudire ale tamililor din India de sud şi cele ale irochezilor seneca 
din statul New York sînt identice şi astăzi pentru mai bine de 200 
de legături de rudenie diferite. Şi la aceste triburi din India, ca 
şi la toţi indienii din America, legăturile de rudenie izvorîte din 
forma de familie existentă sînt îri contradicţie cu sistemul de 
înrudire. 

Cum se explică aceasta ? Dat fiind rolul hotărîtor pe care în
rudirea îl joacă în orînduirea socială a tuturor popoarelor sălba
tice şi barbare, nu putem să ne mulţumim cu fraze goale şi să 
ignorăm importanţa acestui sistem atît de răspîndit. Un sistem 
care e în vigoare pretutindeni în America, care există şi în Asia, 
la popoare de rasă cu totul diferită, un sistem care poate fi întîl
nit adesea, în forme mai mult sau mai puţin modificate, pretutin
deni în Africa şi în Australia, cere o explicaţie istorică ; nu se 
poate face abstracţie de el, aşa cum a încercat să facă, bunăoară, 
MacLennan 35• Denumirile de tată, copil, frate, soră nu sînt simple 
titluri onorifice, ci ele implică îndatoriri reciproce foarte serioase 
şi absolut precise, a căror totalitate constituie o parte esenţială 
a orînduirii sociale a acestor popoare. Şi s-a găsit explicaţia. In 
insulele Sandwich (Hawai) mai exista încă în prima jumătate 
a secolului nostru o formă de familie cu exact astfel de 
taţi şi mame, fraţi şi surori, fii şi fiice, unchi şi mătuşi, nepoţi şi 
nepoate cum le cerea sistemul de înrudire din America şi din In
dia. Şi ,  ciudat, sistemul de înrudire în vigoare în Hawai nu cores
pundea nici el formei de familie care exista în fapt acolo. Şi 
anume toţi copiii fraţilor şi surorilor sînt acolo, fără excepţie, 
fraţi şi surori şi sînt consideraţi drept copii comuni nu numai ai 
mamei lor şi ai surorilor acesteia sau ai tatălui lor şi ai fraţilor 
acestuia, d ai tuturor fraţilor şi surorilor părinţilor, fără nici o 
deosebire. Dacă, prin urmare, sistemul de înrudire american pre
supune o formă mai primitivă a familiei, care nu mai există în 
America, dar pe care o mai găsim efectiv în Hawai, acest sistem 
de înrudire hawaian ne indică, pe de altă parte, o formă şi mai 
primitivă a familiei, a cărei existenţă, ce-i drept, nu o mai putem 
dovedi nicăieri, dar care trebuie să fi existat, căci altfel nu s-ar 
fi putut naşte sistemul de înrudire corespunzător. 

„Familia - spune Morgan - este un element activ ; ea nu este niciodată 
staţionară, ci progresează de la o formă inferioară la alta superioară, în aceeaşi 
măsură în care societatea se dezvoltă de la o treaptă inferioară la una superi
oară. Sistemele de înrudire sînt, dimpotrivă, pasive ; numai la intervale mari de 
timp ele înregistrează progresele făcute de familie în decursul vremii şi nu suferă 
o prefacere rndicală decît atunci cînd familia s-a schimbat radical• 31• 
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„Acelaşi lucru - adaugă Marx - se întîmplă. în genere şi 
cu sistemele politice, juridice, religioase, filozofice" 37• In timp ce 
familia continuă să trăiască, sistemul de înrudire se osifică şi, în 
timp ce acesta se menţine în virtutea obişnuinţei, familia îl depă
şeşte. Dar cu aceeaşi certitudine cu care Cuvier a · putut deduce 
pe baza unui os dintr-un schelet de marsupial, găsit în apropierea 
Parisului, că el aparţinea unui animal din specia marsupialelor ·  şi 
că odinioară prin acele locuri au trăit animale astăzi . dispărute 
din specia marsupialelor, putem trage şi noi concluzia, după sis-' 
ternul de înrudire care ni s-a transmis din trecut prin istorie, că 
forma de familie corespunzătoare lui, formă azi dispărută, a exis
tat cîndva. 

Sistemele de înrudire şi formele de familie amintite mai sus 
se deosebesc de cele existente în prezent prin faptul că fiecaTe 
copil are mai mulţi taţi şi mai multe mame. In sistemul .de înru• 
dire american, căruia îi corespunde familia hawaiană, fratele · şi 
sora nu pot fi tatăl şi mama aceluiaşi copil ; sistemul hawaian de 
înrudire însă presupune o familie în care, dimpotrivă,' acest lucrn 
constituia regula. Ne aflăm aici în faţa unei serii de ' forme de 
familie direct opuse acelora care pînă acum erau· de obicei soco� 
tite ca fiind singurele valabile. Concepţia tradiţională liu cunoaşte 
decît monogamia şi, paralel cu ea, poligamia la bărbat 'şi, poate, 
poliandria la femeie, dar trece sub tăcere, aşa: · cum · îi · şade bine 
filistinului moralizator, . faptul că practica încalcă pe tăcute, fără: 
să se sinchisească prea mult, aceste îngrădiri impuse de· societa� 
tea oficială. Studiul preistoriei ne înfăţişează însă• · situaţii în care 
bărbaţii trăiesc în poligamie, iar în acelaşi - .timp femeile - lor tră· 
iese în poliandrie, şi din acest motiv copiii Joi; sînt pri"l.l"iţi , ca fiind 
copiii comuni ai tuturora ; aceste stări trec, la rînd\ll Jpr, p;rţntr-un 
şir întreg de transformări, pînă ce ajung în. cel� . din urmă la că
sătoria monogamă. Aceste transformări sînt de aşa natură, .în_i;;ît 
cercul de oameni pe care îl cuprinde legătura confugală· · comună 
şi care la origine era foarte larg se restrînge lot maf " 'muJt, pî"Iiă 
cînd în cele din urmă nu mai rămîne dinfr-îi:i.sui · d�·cît · perechea, 
monogamă care predomină astăzi. · · 

Reconstituind astfel în sens invers istoria familiei, Morgan, d�· 
acord cu majoritatea colegilor săi, · ajunge la cori.sluzia -�6. ·a e:iî�� 
tat O stare primitivă În care relaţiile sexuale erilU practii;ate neîn� 
grădit în sinul unui trib, astfel incit fiecare . femeie: : aparţinea fie·· 
cărui bărbat şi, la fel, fiecare bărbat aparţinea 'fiedj.rei•''femE!i: Des-· 
pre această stare primitivă s-a vorbit încă din. ��coiul,�ţi_ecllt, d�� 
numai la modul general ; abia Bachofen - ·şi, . acesta :este. unul 
dintre marile lui merite - a privit problema- tu seriozitate Şi ci 

5 - Marx-Engels, Opere, vol. :u 
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căutat urme ale acestei stări în legendele istorice şi religioase 38, 
Ştim acum că aceste urme găsite de dînsul nu duc nicidecum la 
o treaptă socială cu relaţii sexuale nereglementate, ci la o formă 
apărută mult mai tîrziu, la căsătoria pe grupe. Treapta socială 
primitivă despre care am vorbit, dacă a existat într-adevăr, apar
ţine unei epoci atît de îndepărtate, încît e greu de presupus că 
vom putea găsi la fosilele sociale, sălbaticii înapoiaţi, dovezi di
recte despre existenţa ei în trecut. Tocmai acesta şi este meritul 
lui Bachofen, de a fi pus această problemă pe primul plan al cer
cetărilor *. 

In ultimul timp **, tăgăduirea acestei trepte iniţiale a vieţii 
sexuale a omului a devenit o modă. E o încercare de a cruţa ome
nirea de această „ruşine" ,  invocîndu-se, în afară de lipsa oricărei 
dovezi directe, mai ales pilda celorlalte animale ; Letourneau a 
adunat („Evoluţia căsătoriei şi a familiei" ,  1888 39) o serie de fapte 
din viaţa animalelor din care reiese că relaţiile sexuale complet 
nereglementate ar corespunde şi aici unei trepte inferioare de 
dezvoltare. Dar din toate aceste fapte eu nu pot trage altă con
cluzie decît că ele nu dovedesc absolut nimic cu privire la om şi 
la condiţiile preistorice ale vieţii lui. Imperecherile pe perioade 
mai lungi la vertebrate îşi găsesc o explicaţie suficientă în cau
zele fiziologice, de pildă la păsări, prin ajutorul de care are ne
voie femela în timpul clocitului ; exemplele de monogamie rigu
roasă pe care le întîlnim la păsări nu demonstrează nimic în ceea 
ce priveşte oamenii, deoarece aceştia nu se trag din păsări. Şi 
dacă o monogamie riguroasă este culmea tuturor virtuţilor, laurii 
se cuvin teniei, care posedă în fiecare dintre cele 50-200 de inele 
sau segmente ale trupului său cîte un organ sexual feminin şi 
masculin complet şi care îşi petrece toată viaţa împerechindu-se 
cu sine însăşi în fiecare dintre aceste segmente. Dacă ne limităm 

* Prin faptul că a denumit această stare primitivă heterism, Bachofen a ară
tat cit de puţin şi-a dat el seama ce a descoperit sau, mai bine zis, a ghicit. Prin 
cuvintul heterism, pus în circulaţie de ei, grecii înţelegeau relaţiile dintre bărbaţii 
necăsătoriţi sau cei care trăiau în căsătorie-pereche şi femeile necăsătorite ; 
aceasta presupune întotdeauna existenţa unei anumite forme de căsătorie, în 
afara căreia au loc aceste relaţii, şi subînţelege, cel puţin ca o posibilitate, pros
tituţia. Acest cuvînt nu a fost niciodată folosit în alt sens şi în această accepţie 
it întrebuinţez şi eu împreună cu Morgan. Descoperirile deosebit de importante 
afo lui Bachofen sînt pretutindeni mistificate pînă la absurd de ideea lui fante
-zistă potrivit căreia relaţiile dintre bărbat şi femeie, istoriceşte apărute, şi-ar 
iW�a întotdeauna originea în reprezentările religioase ale oamenilor, şi nu în 
�diţiile Iar reale de viaţă. 

•• Textul acestui paragraf şi al celor care urmează pînă la subcapitolul „Fa
milia înrudită prin sînge• (vezi volumul de faţă, p. 42) a fost adăugat de Engels 
ta ediţia din 1691. - Nota rect. 



II. Familia 39 

însă la mamifere, gas1m aici toate formele vieţii sexuale : relaţii 
nereglementate, forme care aduc cu căsătoria pe grupe, cu poli
gamia, cu monogamia ; nu lipseşte decît poliandria, la care numai 
oamenii au putut ajunge. Pînă şi rudele noastre cele mai apro
piate, cvadrumanii, prezintă toate varietăţile posibile în gruparea 
masculilor şi a femelelor ; şi dacă restrîngem şi mai mult cercul şi 
luăm în considerare numai cele patru specii de maimuţe antro
pomorfe, în privinţa aceasta Letourneau nu poate să ne spună 
altceva decît că sînt cînd monogame, cînd poligame, pe cînd Saus
sure, după cum afirmă Giraud-Teulon, susţine că sînt monogame 40• 
La fel şi afirmaţiile mai recente ale lui Westermarck („Istoria că
sătoriei oamenilor " ,  Londra, 1 89 1  41) cu privire la monogamia mai
muţelor antropomorfe sînt departe de a constitui dovezi. Intr-un 
cuvînt, informaţiile sînt de aşa natură, încît Letourneau recunoaşte 
cinstit că 

„de altfel la mamifere nu există nici o legătură riguroasă intre gradul de 
dezvoltare intelectuală şi forma celaţiilor sexuale" 41• 

Iar Espinas („Despre societăţile animale" , 1 877) spune de-a 
dreptul : 

„Hoarda este cea mai înaltă grupă socială pe care o putem observa Ia ani
male. Ea este, pare-se, compusă din familii, dar chiar de la început intre Jamilie 
şi hoardă există un antagonism, ele dezvoltindu-se în raport mvers" 41• 

După cum se vede şi din cele expuse mai sus, despre grupele 
familiale sau alte grupe sociale ale maimuţelor antropomorfe nu 
ştim aproape nimic precis ; în această probleµiă datele sint de-a 
dreptul contradictorii. Lucrul acesta nu este de mirare, căci şi 
datele de care dispunem cu privire la triburile sălbatice sînt pline 
de contradicţii şi au nevoie de o verificare şi selecţionare critică. 
Iar societăţile maimuţelor sînt şi mai greu de observat decît cele 
ale oamenilor. Deocamdată trebuie deci să respingem orice con
cluzie bazată pe asemenea relatări absolut nesigure. 

In schimb, fraza citată din Espinas ne oferă un punct de spri
jin mai solid. La animalele superioare, hoarda şi familia nu se 
completează una pe alta, ci între ele există un antagonism. Espi
nas arată foarte frumos cum gelozia masculilor din timpul rutului 
duce la slăbirea oricărei legături de asociere în cadrul hoardei 
sau la dizolvarea ei vremelnică. 

„Acolo unde familia este str!ns închegată, hoardele se constituie numai ca 
o rară excepţie. Dimpotrivă, acolo unde domnesc raporturi sexuale libere sau 
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poligamia, hoarda se formează aproape de la sine... Ca să se poată forma o 
hoardă, legii.turile de familie trebuie să fi slăbit, iar individul să fi devenit iarăşi 
l iber. De aceea î ntîlnim atît de rar la păsări cîrduri organizate... ln schimb, la 
mamifere găsim societăţi întrucîtva organizate, tocmai pentru că aici individul 
nu este absorbit de familie... De aceea la apariţia sa simţul colectiv al hoardei 
nu poate avea un duşman mai mare decît simţul colectiv al familiei. S-o spunem 
fără înconjur : dacă s-a dezvoltat o formă socială superioară familiei, aceasta 
s-a putut î ntîmpla numai pentru că ea a înglobat familii care suferiseră o schim
bare fundamentală ; ceea ce nu exclude ca aceste familii să fi găsit mai tîrziu, 
tocmai datorită ace&tui fapt, posibilitatea de a se constitui din nou, în împreju
rări infinit mai favorabile". (Espinas, cap. I ;  citat de Giraud-Teulon : „Originile 
căsătoriei şi ale familiei " ,  1884, p. 518-520.) 

De aici se vede că, în ceea ce priveşte concluziile pe care 
le tragem în legătură cu societăţile umane, societăţile animale au 
o anumită valoare, dar numai una negativă. La vertebratele supe
rioare se cunosc, după cîte ştim, numai două forme de familie : 
poligamia şi împerecherea monogamă ; în ambele cazuri se ad
mite numai un singur mascul adult, un singur soţ. Gelozia mascu
lului, care leagă şi îngrădeşte în acelaşi timp familia animală, o 
pune în contradicţie cu hoarda ; hoarda, formă superioară a aso
cierii, devine în unele cazuri cu neputinţă, în alte cazuri slăbeşte 
sau se dizolvă în timpul rutului ; în cel mai bun caz, ea este stîn
jenită în dezvoltarea ei de gelozia masculilor. Chiar şi numai acest 
fapt e suficient pentru a dovedi că familia animală şi societatea 
omenească primitivă sînt două lucruri incompatibile ; că oamenii 
primitivi care se smulgeau din animalitate ori nu cunoşteau de 
loc familia, ori cel mult cunoşteau o familie care nu se întîlneşte 
la animale. Un animal atît de dezarmat cum era omul în procesul 
devenirii sale a izbutit să se menţină în număr redus chiar şi în 
starea de izolare a cărei formă supremă de asociere este împere
cherea monogamă, pe care Westermarck, întemeindu-se pe rela
tările făcute de vînători, o atribuie gorilei şi cimpanzeului. Dar 
pentru a ieşi din animalitate, pentru a realiza cel mai mare pro
gres cunoscut în natură, era nevoie de un element în plus � inca
pacitatea. de. apărare a individului izolat trebuia înlocuită prin 
puterea unită şi acţiunea comună a hoardei. Pornind de la condi
ţiile în care trăiesc astăzi maimuţele antropomorfe, trecerea de la 
starea de animal la aceea de om ar fi pur şi simplu inexplicabilă ; 
aceste maimuţe par mai curînd ramificaţii colaterale, deviate, sor
tite unei dispariţii treptate şi, în orice caz, sînt în stare de declin. 
Chiar numai acest fapt este suficient pentru a renunţa la orice 
paralelism între formele lor familiale şi acelea ale oamenilor pri-
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mitivi. Toleranţa reciprocă a masculilor adulţi, lipsa oncarei ge
lozii au constituit însă prima condiţie pentru formarea unor ast
fel de grupe mai mari şi durabile, singurele în cadrul cărora se 
putea săvîrşi transformarea animalului în om. Şi, într-adevăr, care 
este forma cea mai veche şi mai primitivă a familiei a cărei exis
tenţă o putem dovedi în mod incontestabil în istorie şi pe care 
o mai putem studia şi astăzi pe alocuri ? Căsătoria pe grupe, forma 
in care grupe întregi de bărbaţi şi grupe întregi de femei aparţin 
una alteia şi în cadrul căreia rămîne prea puţin loc pentru gelo
zie. Apoi, pe o treaptă ulterioară a dezvoltării, găsim forma po
liandriei, care exclude toate celelalte forme şi este într-o contra
dicţie flagrantă cu orice sentiment de gelozie, fiind de aceea ne
cunoscută animalelor. Deoarece însă formele căsătoriei pe grupe 
pe care le cunoaştem sînt însoţite de condiţii complicate atît de 
specifice, încît ne trimit în mod necesar înapoi la forme mai vechi 
şi mai simple de legături sexuale şi totodată, în ultimă instanţă, 
la o perioadă de raporturi sexuale nereglementate, corespunză
toare trecerii din faza animalităţii în aceea de om, indicaţiile asu
pra împerecherilor la animale ne duc înapoi tocmai la punctul de 
la care ar fi trebuit să ne îndepărteze o dată pentru totdeauna. 

Căci ce înseamnă raporturi sexuale nereglementate ? în
seamnă că îngrădirile existente în prezent sau în vreo epocă ante
rioară nu erau pe atunci în vigoare. Am văzut cum a căzut sta
vila determinată de gelozie. Dacă există un fapt stabilit cu pre
cizie, acesta este faptul că gelozia e un sentiment care s-a dez
voltat relativ tîrziu. Acelaşi lucru e valabil şi în ceea ce priveşte 
noţiunea de incest. Nu numai că la început fratele şi sora erau 
soţi, dar la multe popoar e mai sînt şi astăzi îngăduite raporturi 
sexuale între părinţi şi copii. Bancroft („Rasele indigene ale sta
telor de pe coasta Oceanului Pacific a Americii de Nord" ,  1 875, 
voi .  I 44) confirmă acest fapt cu privire la caviaţii care trăiesc lîngă 
strîmtoarea Bering, la cadiacii din Alaska, la tinnehii din interiorul 
Americii de Nord britanice ; Letourneau relatează aceleaşi fapte la 
indienii chippeway, la cucuşii din Ch ile, la caraibi şi la carenii din 
Indochina ; nu vom mai vorbi de povestirile vechilor greci şi ro
mani despre parţi, perşi, sciţi, huni etc. Pînă a nu se fi descoperit 
incestul (şi aceasta este o descoperire, şi încă una cît se poate 
de valoroasă) , raporturile sexuale dintre părinţi şi copii nu pu
leau fi mai odioase decît acelea dintre orice alte persoane apar
ţinînd unor generaţii diferite ; or, acest lucru se întîmplă şi astăzk 
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chiar în ţările cele mai filistine, fără să stîrnească prea multă in
dignare ; chiar şi „fecioare" bătrîne de peste 60 de ani se mărită 
uneori, dacă sînt destul de bogate, cu tineri de 30 de ani. Dacă 
însă nu mai legăm ideea de incest - idee care diferă cu totul de 
a noastră şi adesea de-a dreptul o contrazice - de cele mai pri
mitive forme de familie pe care le cunoaştem, ajungem la o formă 
de raporturi sexuale care nu se pot defini altfel decît ca fiind 
nereglementate ; nereglementate în măsura în care nu existau încă 
îngrădirile impuse mai tîrziu de obiceiuri. Dar de aici nu rezultă 
nicidecum în mod inevitabil un talmeş-balmeş în practica de toate 
zilele. împerecherile monogame vremelnice, care şi azi constituie 
majoritatea cazurilor, chiar în căsătoriile pe grupe, nu sînt nici
decum excluse. Şi dacă Westermarck, unul dintre ultimii cercetă
tori care au negat o asemenea stare primitivă, numeşte căsătorie 
orice situaţie în care cei doi indivizi de sex diferit rămîn împre
ună pînă la naşterea pruncului, trebuie să spunem că acest fel de 
căsătorie putea prea bine să apară şi în stadiul raporturilor nere
glementate, fără a fi în contradicţie cu lipsa de reglementare, 
adică cu lipsa unor îngrădiri, stabilite prin obicei, ale raporturilor 
sexuale. Westermarck porneşte, ce-i drept, de la ideea că 

„nereglementarea include înăbuşirea înclinaţiilor individuale" , astfel incit „prosti· 
tuţia este forma ei cea mai autentică" 11, 

Mie, dimpotrivă, mi se pare că este cu neputinţă să înţelegi 
stările primitive atîta timp cît le priveşti prin prisma bordelelor. 
Vom reveni asupra acestei probleme cînd vom vorbi despre că
sătoria pe grupe. 

După părerea lui Morgan, din această stare primitivă de ra
porturi nereglementate s-a dezvoltat, probabil, foarte de timpuriu : 

1. Familia înrudită prin sînge, cea dintîi treaptă a familiei. Aici 
grupele conjugale sînt împărţite pe generaţii : toţi bunicii şi toate 
bunicile din familie sînt soţi între ei, tot astfel copiii lor, adică 
taţii şi mamele, după cum şi copiii acestora vor constitui, la rîn
dul lor, un al treilea cerc de soţi comuni, iar copiii acestora, stră
nepoţii celor dintîi, un al patrulea. Aşadar, în această formă a 
familiei numai între înaintaşi şi urmaşi, între părinţi şi copii, sînt 
excluse drepturile şi datoriile conjugale (cum s-ar spune în lim
baj contemporan) . Fraţii şi surorile, verii şi verişoarele de gradul 
întîi, al doilea şi de grad mai depărtat sînt toţi fraţi şi surori între 
ei, şi tocmai de aceea toţi sînt între ei soţi şi soţii. Pe această 
treaptă, relaţia dintre frate şi soră implică raporturi sexuale între 
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ei ca un lucru de la sine înţeles *. Un exemplu tipic de familie de 
acest fel l-ar constitui urmaşii unei singure perechi, care în fie
care din generaţiile ulterioare sînt între ei fraţi şi surori şi tocmai 
de aceea soţi şi soţii. 

Familia înrudită prin sînge s-a stins. Nici măcar la popoarele 
cele mai sălbatice despre care pomeneşte istoria nu găsim vreun 
exemplu incontestabil de asemenea familie. Dar sistemul de înru
dire hawaian, care este şi acum în vigoare în întreaga Polinezie 
şi care exprimă grade de rudenie de sînge ce nu pot lua naştere 
decît în această formă de familie, ne determină să recunoaştem 
că ea trebuie să fi existat ; de asemenea ne determină să recu
noaştem acest lucru şi întreaga dezvoltare ulterioară a familiei, 
care presupune această formă ca treaptă anterioară necesară. 

2. Familia punalua. Dacă primul pas înainte în organizarea 
familiei a constat în excluderea de la raporturi sexuale reciproce 
a părinţilor şi  a copiilor, cel de-al doilea a constat în excluderea 
surorilor şi fraţilor. Acest pas, avînd în vedere egalitatea de vîrstă 
mai pronunţată a celor în cauză, a fost infinit mai important, dar 
şi mai greu de realizat decît primul. El s-a realizat treptat, înce-

• Intr-o scrisoare din primăvara anului 1882 ••, Marx relevă în termeni foarte 
vehemenţi prezentarea denaturată a epocii primitive în libretul „Nibelungilor• 
de Wagner. „S-a mai pomenit cîndva ca fratele să-şi îmbrăţişeze sora ca pe o 
soţie ?" " Acestor „zei lascivi" ai lui Wagner, care în chip cu totul modern dau 
relaţiilor lor de dragoste mai multă picanterie, adăugindu-le o mică doză de 
incest, Marx le răspunde : ,,In epoca primitivă sora era soţie, şi acest lucru era 
moral". (Nota lui Engels.) Un francez, prieten şi admirator al lui Wagner, nu 
este de acord cu această observaţie şi remarcă faptul că şi în „Edda veche" ,  din 
care s-a inspirat Wagner, în „Ogisdrecka", zeul Loki îi reproşează zeiţei Freyj a : 
„Ai îmbrăţişat pe propriul tău frate în faţa zeilor". De unde ar rezulta că încă 
de pe atunci căsătoria intre frate şi soră ar fi fost interzisă. Dar „Ogisdrecka" 
este expresia unei vremi cînd se pierduse complet credinţa în vechile mituri. Ea 
este o pură .satiră în genul lui Lucian la adresa zeilor. Dacă Loki, în chip de 
Mefisto, face Freyjei un astfel de reproş, aceasta este mai curînd în defavoarea 
tezei lui Wagner. Şi apoi, cîteva versuri mai jos, Loki îi spune lui NiOrdhr : „Cu 
sora ta ai zămislit un (astfel de) fiu" (vidh systur thinni gaztu slikan măg) ••. 
NiOrdhr, ce-i drept, nu este din familia asilor, ci din familia vanilor, şi în „Yn
glinga saga• el afirmă că în ţara vanilor se obişnuiesc căsătoriile intre frate şi 
&oră, ceea ce nu se obişnuieşte la asi "· Aceasta ar fi un indiciu că vanii sînt 
zei mai vechi decît asii. In orice caz, Niărdhr trăieşte în mijlocul asilor, ca unul 
de-ai lor, şi astfel „Ogisdrecka" este mai curînd o dovadă că, pe vremea cînd 
s-au născut legendele norvegiene despre zei, căsătoria intre fraţi şi  surori, cel 
puţin între zei, nu inspira încă oroare. Dacă e vorba să i se dea o justificare 
lui Wagner, e, poate, mai bine să ne referim nu la „Edda", ci la Goethe, care, 
in balada „Zeul şi baiadera", comite o greşeală asemănătoare cu privire la obli
gaţia religioasă a femeilor de a se da bărbaţilor în temple, asemuind prea mult 
acest obicei cu prostituţia modernă. (Nota lui Engels.) 
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pînd, probabil *, cu excluderea de la raporturile sexuale a suro
rilor şi fraţilor buni (adică în linie maternă) , la început în cazuri 
izolate, devenind apoi treptat o regulă generală (în insulele Hawai 
au mai existat excepţii şi în secolul nostru) şi sfîrşind prin inter
zicerea căsătoriei chiar între surori şi fraţi colaterali, adică între 
ceea ce noi numim copii, nepoţi şi strănepoţi de soră şi de frate ; 
aceasta constituie, după Morgan, 

„o minunată ilustrare a felului în care acţionează principiul selecţiei na
turale" ••. 

Fără îndoială că triburile la care împerecherea rudelor prea 
apropiate a fost îngrădită prin acest progres trebuie să se fi dez
voltat mai repede şi mai deplin decît acelea la care căsătoria în
tre fraţi şi surori a rămas regulă şi lege. Cît de puternic a fost 
resimţit efectul acestui progres ne-o dovedeşte instituţia gintii, 
care a rezultat direct din acest progres şi care a depăşit cu mult 
scopul iniţial, ea fiind temelia orînduirii sociale a majorităţii, dacă 
nu chiar a tuturor popoarelor barbare din lume, şi de la care în 
Grecia şi la Roma trecem de-a dreptul în epoca civilizaţiei. 

Fiecare familie primitivă trebuia să se scindeze cel mai tîrziu 
după cîteva generaţii. Gospodăria comunistă primitivă, care do
mină fără excepţie pînă tîrziu pe treapta de mijloc a barbariei, 
determina proporţiile maxime ale comunităţii familiale, aceasta 
variind în funcţie de condiţii, dar era mai mult sau mai puţin 
precis determinată pentru fiecare ţinut. De îndată ce s-a ivit ideea 
despre necuviinţa raporturilor sexuale între copiii aceleiaşi mame, 
ea trebuie să fi avut un rol activ în scindarea vechilor comunităţi 
casnice (Hausgemeinden) şi în întemeierea unora noi (care însă nu 
coincideau neapărat cu grupele familiale) . Unul sau mai multe şi
ruri de surori au format nucleul unei comunităţi, fraţii lor buni nu
cleul alteia. In felul acesta sau într-un fel asemănător, din familia 
întemeiată pe înrudirea de sînge a luat naştere forma de familie 
denumită de Morgan punalua. După obiceiul hawaian, un număr 
de surori bune sau îndepărtate (adică verişoare de primul sau de-al 
doilea grad sau de grade mai îndepărtate) erau soţiile comune ale 
soţilor lor comuni, din numărul cărora erau însă excluşi fraţii lor ; 
aceşti soţi nu se mai numeau între ei fraţi şi nici nu mai trebuia 
să fie fraţi, ci „punalua" , adică tovarăş intim, sau, ca să spunem 
aşa, associe. Tot astfel un şir de fraţi buni sau de grade mai înde-

* Cuvintul „probabil" a fost adăugat de Engels la ediţia din 1891. 
- Nota red. 
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părtate ţineau în căsătorie comună un număr de femei, nu însă pe 
surorile lor, iar aceste femei se numeau între ele „punalua" .  Acesta 
este aspectul clasic al unei forme de familie (Familienform.ation) 
care a suferit ulterior o serie de schimbări şi a cărei trăsătură 
distinctivă era comunitatea reciprocă atît a bărbaţilor, cit şi a fe
meilor înăuntrul unui anumit cerc familial, din care însă erau ex
cluşi, pe de o parte, fraţii femeilor, la început cei buni, mai tîrziu 
şi cei de grade mai îndepărtate, iar pe de altă parte şi surorile 
bărbaţilor. 

Această formă de familie prezintă astfel, cu cea mai mare 
exactitate, gradele de rudenie care şi-au găsit expresia în siste
mul american. Copiii surorilor mamei mele continuă să fie copiii 
ei şi tot astfel copiii fraţilor tatălui meu sînt şi copiii lui şi ei toţi 
sînt fraţii şi surorile mele ; dar copiii fraţilor mamei mele sînt 
acum nepoţii şi nepoatele ei ,  copiii surorilor tatălui meu sînt ne
poţii şi nepoatele lui, iar ei toţi sînt verii şi verişoarele mele. Şi. 
într-adevăr, în timp ce soţii surorilor mamei mele mai sînt încă 
soţii ei şi tot astfel soţiile fraţilor tatălui meu mai sînt încă soţiile 
lui - de drept, dacă nu întotdeauna de fapt -, proscrierea de 
către societate a raporturilor sexuale între fraţi şi surori a împăr
ţit pe copiii de frate şi de soră, consideraţi pînă acum fără deose
bire fraţi şi surori, în două categorii : unii rămîn, ca şi pînă acum, 
fraţi şi surori (mai îndepărtaţi) ; ceilalţi - într-un caz copiii fra„ 
telui, în al doilea cei ai surorii - nu mai pot fi fraţi şi surori, nu 
mai pot avea părin�i comuni, nici tată comun, nici mamă comună, 
nici ambii părinţi comuni ; şi de aceea aici devine pentru prima 
oară necesară categoria nepoţilor şi nepoatelor, a verilor şi veri
şoarelor, care ar fi fost lipsită de sens în orînduirea familială ante
rioară. Sistemul american de înrudire, care apare ca o pură ab
surditate în oricare formă de familie bazată pe orice fel de căsă
torie monogamă, îşi găseşte explicaţia raţională şi justificarea fi
rească, pînă în cele mai mici amănunte, în familia punalua. Fami
lia punalua sau o formă asemănătoare ei trebuie să fi existat în 
orice caz, cel puţin în măsura în care a fost răspîndit acest sistem 
de înrudire *. 

Despre această formă de familie, a cărei existenţă efectivă în 
insulele Hawai a fost dovedită, am fi primit, probabil, date din 
toată Polinezia dacă cucernicii misionari, ca şi odinioară călugării 
spanioli din America, ar fi putut vedea în astfel de relaţii anti-

* Cuvintele „sau o formă asemănătoare ei" au fost adăugate de Engels la 
editia din 1391. - Nota red. 
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creştineşti ceva mai mult decît o simplă „oroare" *. Cînd Cezar 
ne spune despre britanici, care se aflau pe atunci pe treapta de 
mijloc a barbariei, că 11grupe de cite 10 sau 12 bărbaţi au femeile 
în comun, de cele mai multe ori fraţi cu fraţi şi părinţi cu copii" 53, 
aceasta se explică cel mai bine prin căsătoria pe grupe **. La bar
bari, mamele nu au cite 10-12 fii destul de vîrstnici pentru a pu
tea avea soţii în comun, dar în sistemul american de înrudire, care 
corespunde familiei punalua, există un număr mare de fraţi, fiindcă 
toţi verii apropiaţi sau îndepărtaţi ai unui bărbat sînt fraţii lui. 
Cît despre faptul că Cezar spune 11părinţi cu copii", aceasta poate 
fi o interpretare greşită a lui ; este drept că în acest sistem nu 
este cu totul exclusă posibilitatea ca tatăl şi fiul sau mama şi 
fiica să fi făcut parte din aceeaşi grupă conjugală, dar în nici un 
caz tatăl şi fiica sau mama şi fiul. In această formă de căsătorie 
pe grupe sau în una asemănătoare *** găsim de asemenea expli
caţia cea mai simplă pentru relatările lui Herodot şi ale altor scrii
tori din antichitate despre deţinerea în comun a femeilor la po
poare sălbatice şi barbare. Aceasta e valabil şi pentru cele poves
tite de Watson şi Kaye (11Populaţia Indiei "  54) despre tikurii din 
Audh (la nord de fluviul Gange) : 

„Ei convieţuiesc" (adică au relaţii sexuale) „aproape de-a valma, în comu
nităţi mari, şi, dacă doi indivizi se consideră soţ şi soţie, lcgatura matrimonială 
dintre ei este doar nominală". 

In marea majoritate a cazurilor, instituţia ginţii pare să fi 
izvorît direct din familia punalua. E drept că şi sistemul de clase 
australian 55 putea servi ca punct de plecare pentru această insti
tuţie : australienii au ginţi, dar n-au o familie punalua, ci o formă 
mai rudimentară de căsătorie pe grupe ****. 

La toate formele de familie pe grupe nu se poate preciza cine 
este tatăl copilului, dar se ştie precis cine este mama lui. Deşi ea. 

* Urmele unor relaţii sexuale haotice, aşa-numita „Sumpfzeugung• , pe care 
Bachofen credea că le-a descoperit si, ne duc la căsătoria pe grupe ; acest lucru 
nu mai poate fi pus la îndoială acum de nimeni. „Dacă Bachofen consideră o 
•nelegiuire» aceste căsătorii «punalua•, un om din acea epocă ar considera in
cestuoase majoritatea căsătoriilor de acum dintre rude apropiate şi îndepărtate 
după tată şi după mfil1'ă, ca fiind căsătorii intre fraţi şi surori înrudiţi prin 
singe• (Mane) sz. (Nota lui Engels.) 

** In ediţia din 1884, în loc de „căsătoria pe grupe• a apărut „familia 
punalua•. - Nota red. 

*** Cuvintele „sau in una asemănătoare• au fost adăugate de Engels la ediţia 
din 1891. - Nota red. 

**** In ediţia din 1884, in locul cuvintelor „ci o formă mai rudimentară de 
căsătorie pe grupe• a apărut : „dar organizarea lor are un caracter prea izolat 
pentru a fi luată în con�ideraţie". - Nota red. 
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numeşte pe toţi copm familiei comune copm ei, avînd faţă de 
dînşii obligaţii de mamă, ea face totuşi deosebire între propriii 
ei copii şi ceilalţi. Este deci limpede că, atîta timp cit există căsă
toria pe grupe, descendenţa nu se poate stabili decît după mamă, 
şi de aceea este recunoscută numai linia feminină. Acesta este, 
într-adevăr, cazul la toate popoarele sălbatice şi la cele aflate pe 
treapta de j os a barbariei ; şi faptul de a fi fost primul care a des
coperit acest lucru constituie al doilea mare merit al lui Bachofen. 
El numeşte matriarhat (Mutterrecht *) această recunoaştere a des
cendentei exclusiv după mamă şi toate relaţiile succesorale care 
decurg cu timpul de aici ; păstrez această denumire pentru că este 
cea mai scurtă, dar ea nu este prea fericită, căci pe această treaptă 
de dezvoltare a societăţii încă nu se poate vorbi de drept în înţe
lesul juridic al cuvîntului. 

Dacă privim acum una dintre cele două grupe tipice ale fami
liei punalua, şi anume pe aceea formată dintr-un şir de surori bune 
sau mai îndepărtate (adică descinzînd din surori bune, în gradul 
întîi, al doilea sau într-un grad mai îndepărtat) împreună cu copiii 
şi cu fraţii lor buni sau mai îndepărtaţi, descendenţi ai aceleiaşi 
mame (care, în ipoteza noastră, nu sînt soţii lor) , vom avea tocmai 
cercul de persoane care mai tîrziu apar ca membri ai unei ginţi în 
forma iniţială a acestei instituţii. Toţi se trag dintr-o mamă co
mună ; datorită acestui fapt, toate urmaşele de sex feminin din 
aceeaşi generaţie sînt surori între ele. Soţii acestor surori nu mai 
pot fi însă fraţii lor ; ei nu se mai pot trage din aceeaşi mamă ca 
şi ele, prin urmare nu aparţin grupei înrudite prin sînge, adică 
ginţii de mai tîrziu ; copiii lor însă aparţin acestei grupe, întrucit 
numai descendenţa după mamă este hotărîtoare, fiindcă numai ea 
poate fi stabilită cu certitudine. O dată cu statornicirea interdic
ţiei raporturilor sexuale între toţi fraţii şi surorile, chiar şi între 
cele mai îndepărtate rude colaterale după mamă, grupa amintită 
mai sus s-a transformat într-o gintă, adică s-a constituit ca un cerc 
bine stabilit de rude de sînge în linie feminină, care nu se pot 
căsători între ele, cerc care de acum încolo se va consolida din ce 
în ce mai mult prin alte instituţii comune cu caracter social �i 
religios, deosebindu-se de celelalte ginţi ale aceluiaşi trib. Despre 
aceasta vom vorbi mai amănunţit ulterior. Dacă vedem însă că 
ginta se dezvoltă nu numai în mod necesar, dar chiar ca ceva de 
la sine înţeles din familia punalua, este logic să admitem ca 
aproape neîndoioasă existenţa în trecut a acestei forme de familie 

* - li teral : drept matriarhal. - Nota lrad. 
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la toate popoarele la care se pot dovedi instituţii gentilice, adică 
la aproape toate popoarele barbare şi civilizate *. 

Cînd Morgan şi-a scris lucrarea, datele pe care le aveam des
pre căsătoria pe grupe erau încă foarte limitate. Se ştia cite ceva 
despre căsătoriile pe grupe ale australienilor organizaţi în clase 
şi, în plus, încă în 1871 Morgan a publicat datele care-i parveni
seră în legătură cu familia punalua din Hawai 56• Pe de o parte, 
familia punalua lămurea în întregime sistemul de înrudire care 
domnea la indienii americani, sistem care i-a servit lui Morgan 
drept punct de plecare pentru toate studiile sale ; pe de altă parte, 
ea a constituit un punct de plecare gata pregătit din care se pu
tea deduce ginta matriarhală ; în sfîrşit, ea înfăţişa o treaptă de 
dezvoltare mult superioară claselor australiene. De aceea este 
limpede de ce a privit-o Morgan ca pe o treaptă de dezvoltare 
care precedă în mod necesar căsătoria-pereche, atribuindu-i o răs
pîndire generală în timpurile mai vechi. De atunci am aflat des
pre o serie întreagă de alte forme de căsătorie pe grupe şi ştim 
acum că Morgan a mers prea departe în această privinţă. El a 
avut, totuşi, norocul să găsească în familia punalua forma cea 
mai înaltă, clasică, de căsătorie pe grupe, forma care explică în 
chipul cel mai simplu trecerea la o formă superioară. 

Imbogăţirea cunoştinţelor noastre cu privire la căsătoria pe 
grupe o datorăm în cea mai mare parte misionarului englez Lori
mer Fison, care a studiat ani de-a rîndul această formă de familie 
acolo unde găsim manifestarea ei clasică, în Australia 57• Treapta 
inferioară de dezvoltare a găsit-o la negrii australieni din regiunea 
munţilor Garnbier din Australia de sud. Aici întregul trib este 
împărţit în două mari clase : kroki şi kumiţi. Raporturile sexuale 
în cadrul fiecăreia dintre aceste clase sînt strict oprite ; în schimb, 
fiecare bărbat dintr-o clasă este din naştere soţul fiecărei femei 
din cealaltă clasă, iar aceasta îi este din naştere soţie. Nu indi
vizii sînt căsătoriţi între ei, ci grupe întregi, clasa cu clasa. Şi 
trebuie să relevăm că în afară de restricţia condiţionată de îm
părţirea în două clase exogame nu există nici o restricţie legată 
de deosebiri de vîrstă sau de gradul apropiat de rudenie de sînge. 
Oricare kroki are -ca soţie legitimă pe oricare femeie kumită ; cum 
însă propria lui fiică, fiind fiica unei femei kumite, este şi ea, po
trivit matriarhatului, kumită, datorită acestui fapt ea este din naş
tere soţia oricărui kroki, prin urmare şi a tatălui ei. In orice caz, 
organizarea claselor, aşa cum o cunoaştem, nu constituie o piedică 
în acest sens. Aşadar, sau această organizare s-a născut într-o epocă 

* Textul care urmează pînă la subcapitolul „Familia-pereche• a fost adău
gat de Engels la editia din 1891. - Nota red. 
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în care, cu tot impulsul vag de a îngrădi împerecherea rudelor 
prea apropiate, oamenii nu vedeau nimic monstruos în raporturile 
sexuale dintre părinţi şi copii, şi în acest caz sistemul claselor se 
trage de-a dreptul dintr-un stadiu caracterizat prin raporturi 
sexuale nereglementate ; sau, atunci dnd au luat fiinţă clasele, 
raporturile sexuale dintre părinţi şi copii erau interzise prin obicei, 
şi în acest caz starea actuală este un indiciu al existenţei anteri
oare a familiei înrudite prin sînge şi constituie primul pas pentru 
a ieşi dintr-însa. Ultima supoziţie este mai probabilă. După cite 
ştiu, în Australia nu se întîlnesc exemple de relaţii sexuale între 
părinţi şi copii, iar forma ulterioară a exogamiei, ginta matriar
hală, presupune şi ea, de obicei în mod tacit, ca pe un fapt exis
tent încă la apariţia ginţii, interzicerea unor astfel de relaţii. 

ln afară de regiunea munţilor Gambier din Australia de sud, 
sistemul celor două clase poate fi întîlnit şi în regiunea fluviului 
Darling, mai spre răsărit, şi în Queensland, la nord-est ; prin ur
mare este foarte răspîndit. El exclude numai căsătoriile între fraţi 
şi surori, între copii de fraţi şi de surori după mamă, pentru că 
aceştia aparţin aceleiaşi clase ; copiii surorii şi cei ai fratelui pot 
însă să se căsătorească între ei. Un pas înainte spre împiedicarea 
împerecherii rudelor prea apropiate îl găsim la tribul kamilaroi 
de pe cursul fluviului Darling, în New South Wales, unde cele 
două clase iniţiale s-au împărţit în patru, fiecare dintre aceste 
patru clase fiind, de asemenea, căsătorită în bloc cu una din ce
lelalte clase. Primele două clase sînt din rn1ştere soţi între ele ; 
după cum mama face parte din prima sau din a doua clasă, copiii 
intră în clasa a treia sau a patra ; copiii acestor două clase, de 
asemened, căsătorite între ele, fac iarăşi parte din prima şi din 
a doua clasă. Astfel că o generaţie aparţine înt�deauna clasei 
întîi şi a doua, generaţia următoare celei de-a treia şi a patra, iar 
generaţia imediat următoare aparţine din nou clasei întîi şi a doua. 
In consecinţă, verii (după mamă) nu pot fi soţ şi soţie, dar nepoţii 
unui frate şi ai unei surori se pot căsători între ei. Această orîn
duire deosebit de complicată se complică şi mai mult, în orice caz 
mai tîrziu, prin faptul că pe ea se grefează ginta matriarhală. Dar 
nu putem să mergem aici mai departe în cercetarea acestei pro
bleme. Vedem, aşadar, că tendinţa de a împiedica împerecherea 
rudelor prea apropiate se manifestă în permanenţă, dar în mod 
instinctiv, spontan, fără a urmări în mod conştient un scop. 

Privită mai de aproape, căsătoria pe grupe, care aici în Aus
tralia este încă o căsătorie pe dase, adică unirea conjugală în 
masă a unei clase întregi de bărbaţi, împrăştiată adesea pe tot 
cuprinsul continentului, cu o clasă de femei tot atît de răspîndită, 
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nu este chiar atît de monstruoasă cum şi-o înfăţişează fantezia fi
listinilor, deprinsă cu prostituţia. Dimpotrivă, au trecut ani pînă 
s-a ajuns să se bănuiască măcar existenţa căsătoriei pe grupe, şi 
nu de mult a fost din nou tăgăduită. Ea apare observatorului su
perficial ca o căsătorie monogamă nestabilă şi pe alocurea ca poli
gamie, cu infidelităţi ocazionale. Trebuie să consacri ani întregi 
cercetărilor, cum au făcut Fison şi Howitt, pentru ca în aceste 
stări conjugale, care în practica lor amintesc europeanului de rînd 
de ceva existent la el în patrie, să descoperi legea care reglemen
tează şi în virtutea căreia, cu toate că e străin şi se află la o de
părtare de mii de kilometri de locul lui de baştină şi printre oa
meni a căror limbă n-o înţelege, negrul australian găseşte nu ara
reori în fiecare tabără, în fiecare trib femei care sînt dispuse să i 
se dea fără împotrivire şi fără a considera că fac ceva rău, legea 
în virtutea că.reia cel ce are mai multe femei cedează pentru o 
noapte pe una dintre ele oaspetelui său. Acolo unde europeanul 
nu vede decit imoralitate şi nelegiuire, în realitate domneşte o 
lege riguroasă. Aceste femei aparţin clasei conjugale a oaspetelui 
şi sînt, de aceea, din naştere soţiile lui ; aceeaşi lege morală care 
îi sorteşte pe unul altuia interzice sub pedeapsa oprobriului pu
blic orice raporturi sexuale în afara claselor conjugale care îşi 
aparţin una alteia. Chiar şi acolo unde femeile sînt răpite, ceea ce 
se întîmplă adeseori şi în multe regiuni constituie chiar o regulă, 
legea claselor este respectată cu grijă. 

De altminteri, în faptul răpirii femeii se manifestă deja un 
semn al trecerii la căsătoria monogamă, cel puţin sub forma că
sătoriei-pereche : cind un tînăr a răpit o fată sau a sedus-o cu 
ajutorul prietenilor săi, ea este posedată pe rînd de fiecare dintre 
ei, fiind însă considerată soţia tînărului care a pus la cale răpi
rea. Şi, dimpotrivă, dacă femeia răpită fuge de la bărbatul ei şi 
trece la alt bărbat, ea devine soţia acestuia, cel dintîi pierzîndu-şi 
dreptul asupra ei. Paralel şi în cadrul căsătoriei pe grupe, care în 
genere continuă să existe, se ivesc, aşadar, relaţii cu caracter de 
exclusivitate, împerecheri pe un timp mai lung sau mai scurt, şi 
alături de acestea şi poligamia, astfel incit şi aici căsătoria pe 
grupe este pe cale de a dispărea şi se pune numai întrebarea ce 
va dispărea mai întîi sub înrîurirea europeană : căsătoria pe grupe 
sau negrii australieni care o practică. 

Căsătoria între clase întregi, aşa cum există în Australia, este 
în orice caz o formă inferioară şi foarte primitivă a căsătoriei pe 
grupe, pe cind familia punalua este, după cite ştim, treapta cea 
mai înaltă a dezvoltării ei. Cea dintîi pare a fi forma corespunză
toare dezvoltării sociale a sălbaticilor nomazi, cea de-a doua pre-
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supune aşezări relativ stabile de comunităţi comuniste şi face ne
mijlocit tranziţia spre treapta următoare, mai înaltă de dezvoltare. 
Intre aceste două forme de căsătorie vom mai găsi, desigur, unele 
trepte intermediare ; în această privinţă, în faţa noastră avem 
deocamdată un domeniu de cercetare abia deschis şi aproape de 
loc explorat. 

3. Familia-pereche. O oarecare convieţuire a perechilor, pen
tru un timp mai scurt sau mai lung, a avut loc şi în căsătoria pe 
grupe sau chiar mai înainte ; bărbatul avea, printre multele soţii, 
o soţie principală (nu cred că se poate spune încă o soţie favo
rită) şi el era, printre ceilalţi soţi, soţul ei principal. Această îm
prejurare a contribuit într-o mare măsură la confuzia misionari
lor, care văd în căsătoria pe grupe * cînd o căsătorie nereglemen
tată, în care femeile sînt comune, cînd adulter arbitrar. O astfel 
de convieţuire a perechilor, bazată pe obicei, trebuia să se con
solideze tot mai mult pe măsură ce se dezvolta ginta şi pe măsură 
ce clasele de „fr aţi • şi de „surori " ,  între care nu mai era posibilă 
căsătoria, deveneau mai numeroase. Impulsul dat de gintă pentru 
interzicerea căsătoriei între rude de sînge a avut şi alte urmări. 
Astfel constată.m că la irochezi şi la majoritatea celorlalţi indieni 
aflaţi pe treapta de jos a barbariei, căsătoria este interzisă între 
toate rudele pe care le cuprinde sistemul lor, şi acestea sînt în 
număr de mai multe sute. Din cauza acestor complicări crescînde 
ale opreliştilor la căsătorie, căsătoriile pe grupe au devenit din 
ce în ce mai puţin posibile ; ele au fost înlocuite prin familia-pe
reche. Pe această treaptă, un bărbat convieţuieşte cu o femeie, 
poligamia şi infidelitatea ocazională rămînînd totuşi un drept al 
bărbaţilor - deşi, din motive economice, poligamia se întîlneşte 
arareori -, în timp ce femeilor, în majoritatea cazurilor, li se cere 
fidelitatea cea mai strictă pentru toată durata convieţuirii, adul
terul lor fiind crunt pedepsit. Legătura conjugală poate fi uşor 
desfăcută de oricare dintre părţi, iar copiii aparţin, ca şi pînă acum, 
numai mamei. 

Şi în această excludere, împinsă tot mai departe, a rudelor de 
sînge de la legătura conjugală continuă să se manifeste selecţia 
naturală. Morgan exprimă acest lucru astfel : 

„Căsătoriile între membrii ginţilor neinrudiţi prin sînge au dat naştere unei 
rase mai viguroase atît din punct de vedere fizic, cit şi intelectual ; cîud două 
triburi care se aflau în progres se amestecau, craniile şi creierii generaţiilor noi 
se măreau în mod natural, pînă ce cuprindeau aptitudinile ambelor triburi" "· 

* In ediţia din 1884, aici şi în fraza precedentă, în locul cuvintelor ,,c1is11-
toria pe grupe" a apărut · „familia punalua " .  - Nota red. 
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Triburile cu orînduire gentilică trebuiau deci să dobîndească 
supremaţia asupra celor rămase în urmă sau, prin puterea exem
plului, să le atragă după ele. 

Dezvoltarea familiei în epoca primitivă constă deci în conti
nua îngustare a cercului, care iniţial cuprindea tot tribul şi în 
cadrul căruia domnea comunitatea conjugală între cele două sexe. 
Printr-o excludere perseverentă a rudelor, la început a celor mai 
apropiate, apoi a celor din ce în ce mai îndepărtate, în cele din 
urmă chiar a rudelor prin alianţă, orice fel de căsătorie pe grupe 
devine în cele din urmă cu neputinţă în practică şi nu rămîne 
decît perechea, deocamdată încă slab unită, molecula prin a cărei 
descompunere încetează însăşi căsătoria. Chiar şi de aici se vede 
cit de puţin a avut de-a face iubirea individuală între sexe, în în
ţelesul modem al cuvîntului, cu apariţia căsătoriei monogame. 
Acest lucru este şi mai mult dovedit de practica tuturor popoare
lor care se găsesc pe această treaptă de dezvoltare. In timp ce, 
în formele anterioare ale familiei, bărbaţii nu duceau niciodată 
lipsă de femei, ci mai curînd femeile prisoseau, acum femeile au 
început să fie rare şi trebuiau căutate. De aceea o dată cu căsă
toria-pereche încep răpirea şi cumpărarea femeilor - simptome 
foarte răspîndite, dar totuşi numai nişte simptome ale unei schim
bări mult mai adînci ; dar pedantul scoţian MacLennan a trans
format în mod fantezist aceste simptome, care nu reprezintă nimic 
altceva decît o metodă de a-şi procura soţii, în categorii speciale 
de familie, sub denumirea de „căsătorie prin răpire" şi „căsătorie 
prin cumpărare" .  Şi, în afară de aceasta, la indienii americani şi 
la alte triburi (aflate pe aceeaşi treaptă de dezvoltare) contracta
rea căsătoriei nu este treaba celor în cauză, care adesea nici nu 
sînt întrebaţi, ci a mamelor lor. Astfel, adeseori sînt logodiţi doi 
inşi care nici nu se cunosc, iar tranzacţia încheiată le este adusă 
la cunoştinţă abia cînd se apropie vremea căsătoriei. înainte de 
nuntă, mirele aduce daruri rudelor de gintă ale miresei (adică 
acelora după mamă, nu tatălui ei şi rudelor lui) ; aceste daruri 
sînt considerate preţul de cumpărare a fetei cedate. Căsătoria 
poate să fie desfăcută după bunul plac al fiecăruia dintre cei doi 
soţi ; dar la multe triburi, ca, de pildă, la irochezi, s-a format în
cetul cu încetul o opinie publică potrivnică unor astfel de despăr
ţiri ; în caz de neînţelegeri între soţi intervin rudele de gintă ale 
celor două părţi, şi numai dacă aceasta nu ajută la nimic are loc 
despărţirea, după care copiii rămîn femeii şi fiecare parte are 
dreptul să încheie o nouă căsătorie. 

Familia-pereche, ca atare prea slabă şi prea nestabilă pentru 
a face necesară sau măcar dorită o gospodărie proprie, nu des-
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fiinţează nicidecum gospodăria comunistă, transmisă dintr-o pe
ri0adă mai veche. Dar gospodărie comunistă înseamnă dominaţia 
în casă a femeilor, tot aşa cum recunoaşterea numai a mamei ade
vărate, dată fiind imposibilitatea de a cunoaşte în mod sigur pe 
adevăratul tată, înseamnă un mare respect faţă de femei, adică 
faţă de mame. Una dintre cele mai absurde idei moştenite de la 
iluminiştii din secolul al XVIII-lea este aceea că la obîrşia socie
tăţii femeia ar fi fost roaba bărbatului. La toţi sălbaticii şi la toţi 
barbarii de pe treapta de jos şi de mijloc, şi în parte chiar la cei 
de pe treapta de sus a barbariei, femeia se bucura nu numai de 
libertate, dar şi de multă consideraţie. Despre poziţia ocupată de 
ea înca m timpul căsătoriei-pereche ne vorbeşte Arthur Wright, 
care a fost mulţi ani misionar printre irochezii din tribul seneca : 

„In ceea ce priveşte familiile lor pe vremea cind mai locuiau în vechile 
case lungi" (gospodării comuniste ale mai multor familii) „„„acolo predomina în
totdeauna un clan" (o gintă), „astfel ca femeile îşi luau bărbaţii din alte cla
nuri" (ginţi). „„ .De obicei, partea feminină stăpînea casa ; proviziile erau co
mune ; dar vai de acel nenorocit de bărbat sau ibovnic care era prea leneş sau 
prea neindeminatic şi nu aducea partea lui la proviziile comune. Oriciţi copii 
sau aricită avere personală ar fi avut el în casd., putea să primească in orice 
clipă ordinul să-şi ia catrafusele şi să se care. Şi el nici nu îndrăznea măcar să 
încerce să se împotrivească, casa devenea pentru el un iad şi nu-i mai rămînea 
decit să se reîntoarcă la propriul său clan• (gintă) „sau, cum se întimpla cel 
mai adesea, să caute să încheie o nouă căsătorie în alt clan. Femeile deţineau 
G> mare putere în clanuri" (ginţi), „ca de altfel pretutindeni. Ele nu se dădeau 
in laturi uneori să-I destituie pe şef şi să-I degradeze, fd.cindu-1 războinic de 
rîndu GV, 

Gospodăria comunistă, în care toate sau aproape toate femeile 
făceau parte din una şi aceeaşi gintă, iar bărbaţii din ginţi dife
rite, este baza obiectivă a acestei dominaţii a femeilor, fenomen 
general răspîndit în vremurile primitive, a cărui descoperire con
stituie al treilea merit al lui Bachofen. Mai adaug că relatările 
călătorilor şi misionarilor cu privire la faptul că la sălbatici şi la 
barbari femeile erau împovărate cu o muncă excesivă nu contra
zic întru nimic cele spuse mai sus. Diviziunea muncii între cele 
două sexe nu este determinată de poziţia femeii în societate, ci 
de cu totul alte cauze. Popoarele la care femeile sînt nevoite să 
muncească mult mai mult decît se cuvine, potrivit ideilor noastre 
în această privinţă, nutresc adesea faţă de femei mult mai mult 
respect adevărat decît europenii noştri. Doamna din epoca civili
zaţiei, înconjurată de omagii aparente şi ţinută departe de orice 
muncă adevărată, ocupă o poziţie socială infinit inferioară aceleia 
a femeii din epoca barbariei, care muncea din greu, dar care era 
considerată de poporul ei drept o adevărată doamnă (lady, frowa, 

6 
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Frau stăpînă) şi care, prin caracterul poziţiei ocupate de ea, 
era într-adevăr o doamnă. 

In ceea ce priveşte popoarele din nord-vestul Americii, care 
se mai aflau pe treapta de sus a sălbăticiei, şi mai ales în ceea 
ce priveşte cele din sudul Americii, cercetări mai amănunţite vor 
trebui să lămurească dacă în America căsătoria-pereche * a înlo
cuit astăzi complet căsătoria pe grupe. Despre aceste popoare se 
dau exemple de libertate sexuală atît de variate, incit e greu de 
admis că vechea căsătorie pe grupe a fost aici complet înlătu
ratd. **. ln orice caz n-au dispărut încă toate urmele ei. La cel puţin 
40 de triburi din America de Nord, bărbatul care ia în căsătorie 
pe sora cea mai în vîrstă are dreptul să ia de soţie şi pe toate 
surorile ei de îndată ce ating vîrsta cerută : aceasta este o rămă
şiţă din vremea cînd o serie întreagă de surori aveau bărbaţi în 
comun. Iar despre locuitorii peninsulei California (aflaţi pe treapta 
de sus a sălbăticiei) , Bancroft povesteşte că au anumite sărbători 
la care mai multe „triburiu se reunesc pentru a avea relaţii sexuale 
libere 60• Acestea sînt, evident, ginţi care la asemenea serbări 
păstrează reminiscenţa vagă a acelei vremi în care femeile unei 
ginţi aveau drept soţi comuni pe toţi bărbaţii din cealaltă gintă, 
şi invers ***. Acest obicei mai dăinuieşte şi în Australia. La unele 
popoare se întîmplă ca bărbaţii mai în vîrstă, şefii şi preoţii-vră
jitori să exploateze în folosul lor faptul că soţiile sînt comune şi 
să monopolizeze pentru ei majoritatea femeilor ; dar, în schimb, 
la anumite sărbători şi mari adunări populare ei trebuie să resta
bilească vechea comunitate şi să permită femeilor lor să petreacă 
cu bărbaţii tineri. La p. 28-29 a cărţii sale, Westermarck citează 
o serie întreagă de exemple de asemenea saturnale 61 periodice, 
cu prilejul cărora vechile raporturi sexuale libere intră din nou 
în vigoare pentru scurt timp : la triburile bos, santal, pandscha şi 
kotar în India, la unele popoare africane şi la alţii. Ceea ce este 

* In ediţia din 1884, în locul cuvintelor „căsătoria-pereche" a apărut : „fa
milia punalua" ,  - Nota red. 

** Această frază a fost adăugată de Engels Ia ediţia din 1 891 .  - Nota red. 
*** Textul care urmează pînă la cuvintele : „Familia-pereche s-a născut Ia 

hotarul dintre sălbăticie şi barbarie" (vezi volumul de faţă, p. 57) a fost adăugat 
de Engels la ediţia din 1891. In edil ia din 1 884 paragraful se încheia cu urm�
torul text din care în ediţia din 1891 Engels a folosit o parte, iar o parte a 
omis-o. „Sînt bine cunoscute rămăşiţele unei asemenea practici din evul mediu 
ca, de pildă, obiceiul fetelor feniciene de a se da străinilor în temple în timpul 
serbărilor date în cinstea zeului Astarot ; pînă şi dreptul mPdieval al primei 
nopţi, care, cu toate încercările neoromanticilor germani de a prezenta acest fapt 
în culori mai puţin urîte, a existat şi a fost foarte înrCidacinat, este o rămăşiţi! 
a familiei punalua, transmisă, probabil, prin ginta (clanul) celtă", - Nota red. 
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ciudat este că Westermarck trage de aici concluzia că aceasta nu 
ar fi o rămăşiţă a căsătoriei pe grupe, pe care el o tăgăduieşte, ci 
a perioadei rutului, comună omului primitiv şi celorlalte animale. 

Ajungem aici la a patra mare descoperire a lui Bachofen, la 
descoperirea formei de trecere, foarte răspîndită, de la căsătoria 
pe grupe la căsătoria-pereche. Ceea ce Bachofen ne prezintă ca 
ispăşire pentru încălcarea vechilor porunci ale zeilor, cu preţul 
căreia femeia îşi răscumpără dreptul la castitate, nu este în reali
tate decît o expresie mistică a ispăşirii prin care femeia se răs
cumpără din vechea stare cînd femeile aparţineau bărbaţilor în 
comun şi obţine dreptul de a se da numai unui singur bărbat. 
Această ispăşire constă în faptul că femeia se dă. mai multor băr
baţi pentru un timp limitat : femeile babilonene trebuiau să se 
dea bărbaţilor o dată pe an în templul Mylittei ; alte popoare din 
Asia Mică îşi trimiteau fetele lor pentru ani întregi în templul 
Anaitei, unde, înainte de a avea dreptul să se căsătorească., tre
buiau să practice amorul liber cu favoriţi aleşi de ele ; asemenea 
obiceiuri, îmbrăcate într-o haină religioasă, sînt comune aproape 
tuturor popoarelor asiatice dintre Marca Mediterană şi Gange. Sa
crificiul expiator, care are rol de răscumpărare, devine în decursul 
vremii din ce în ce mai uşor, după cum observă şi Bachofen : 

„Sacrificiul repetat în fiecare an este înlocuit printr-un sacrificiu unic, he
terismul matroanelor fiind înlocuit prin acela al fetelor ; în loc să fie practicat 
în timpul căsătoriei, el este practicat înainte de căsătorie ; în loc să se dea 
tuturor fără deosebire, ele se dau numai anumitor persoane• („Matriarhatul" , 
p. XIX). 

La alte popoare învelişul religios lipseşte, la unele - în anti
chitate la traci, la celţi etc. ,  iar în zilele noastre la mulţi locuitori 
băştinaşi ai Indiei, la unele popoare malaeze, la locuitori ai insu
lelor din Oceanul Pacific, la mulţi indieni din America - fetele 
se bucură pînă la măritiş de cea mai mare libertate sexuală. ln 
special în America de Sud acest fenomen este întîlnit aproape pre
tutindeni şi poate fi confirmat de toţi cei care au pătruns ceva mai 
adînc în interiorul ei. Astfel Agassiz (110 călătorie în Brazilia" ,  
Boston şi  New York, 1886, p. 266 62), povesteşte că, făcînd cunoş
tinţă cu o fată dintr-o familie bogată de obîrşie indiană, a între
bat-o ce face tatăl ei, crezînd că acesta este soţul mamei ei, un 
ofiţer care lua parte la războiul împotriva Paraguayului ; mama 
însă i-a răspuns zimbind : nao tem pai, e filha da fortuna - ea 
n-are tată, este un copil al întîmplării. 

„Aşa vorbesc întotdeauna femeile indiene sau metise despre cop111 lor ne
legitimi, fără a se jena şi fără a considera aceasta un lucru infamant. Şi asta 
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nu este o excepţie : o excepţie este, se pare, cazul contrar. Copiii„. adeseori o 
cunosc numai pe mama lor, căci toată grija şi răspunderea cade în sarcina ei 1 
despre tatăl lor ei nu ştiu mm1c şi nici soţiei se pare că nu-i trece niciodată 
prin gînd că ea sau copiii ei ar putea să aibă vreo pretenţie la el". 

Ceea ce aici unui om civilizat îi pare straniu, potrivit matriar
hatului şi căsătoriei pe grupe este pur şi simplu o regulă. 

La unele popoare, prietenii şi rudele mirelui sau nuntaşii re
vendică chiar în timpul nunţii dreptul moştenit din timpurile vechi 
asupra miresei şi rîndul mirelui vine abia la urmă ; aşa se petre
ceau lucrurile în antichitate pe insulele Baleare şi la augilii din 
Africa, iar în neamul bareas din Abisinia aceasta se mai practică 
şi în zilele noastre. La altele, o persoană oficială - şeful tribului 
sau al ginţii, cacicul, şamanul , preotul, principele sau oricum s-ar 
numi el - reprezintă comunitatea şi beneficiază de dreptul primei 
nopţi. Cu toate încercările neoromanticilor de a prezenta acest fapt 
în culori mai puţin urîte, jus primae noctis * există pînă în ziua de 
azi, ca o rămăşiţă a căsătoriei pe grupe, la majoritatea locuitorilor 
din Alaska (Bancroft, „Rasele indigene" ,  I, 81 ) ,  la tribul tahu în 
Mexicul de nord (op. cit., p. 584) , precum şi la alte popoare, şi a 
existat în tot timpul evului mediu, cel puţin în ţările de origine 
celtică în care s-a păstrat direct din căsătoria pe grupe, de pildă 
în Aragon. In timp ce în Castilia ţăranul n-a fost niciodată iobag, 
în Aragon - pînă la decretul dat de Ferdinand Catolicul în 1486 
- a existat cea mai odioasă iobăgie 63• In acest document se 
spune : 

„Noi hotărîm şi declarăm că domnii amintiţi mai sus• (senyors, baroni) „„.de 
asemenea nu au dreptul, atunci cind ţăranul îşi ia o soţie, să se culce cu ea 
în prima noapte sau, ca semn ai stăpinirii sale, să păşească în noaptea nunţii 
peste patul în care este culcată femeia ; de asemenea domnii mai sus amintiţi 
nu au dreptul sCi se slujească de fiica sau fiul ţăranului, cu plată sau fără plată, 
lmpotriva voinţei acestora" (citat de Sugenheim. „Iobăgia", Petersburg. 1861 . 

p. 35 ", după originalul în limba catalană) . 

Apoi Bachofen are, fără îndoială, dreptate cind insistă asupra 
afirmaţiei că trecerea de la ceea ce el numeşte „hcterism" ,  sau 
„Sumpfzcugung" ,  la căsătoria monogamă s-a săvîrşit mai ales da
torită femeilor. Cu cit - o dată cu dezvoltarea condiţiilor econo
mice de viaţă, deci o dată cu descompunerea comunismului primi
tiv şi cu creşterea densităţii populaţiei - raporturile sexuale tra
diţionale îşi pierdeau caracterul primitiv naiv, cu atît ele trebuie să 
fi părut femeilor mai înjositoare şi mai apăsătoare, cu atît trebuie 
să fi căutat ele cu mai multă perseverenţă să obţină, ca o mîntuire, 

* - dreptul primei nopţi. - Nota trad. 
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dreptul la castitate, la căsătoria vremelnică sau durabilă cu un 
singur bărbat. Acest pas înainte nici nu putea să pornească de la 
bărbaţi, printre altele şi pentru că lor, în general, niciodată, nici 
pînă în ziua de astăzi, nu le-a dat prin gînd să renunţe în fapt la 
plăcerile căsătoriei pe grupe. Abia după ce, datorită femeii, s-a 
făcut trecerea la căsătoria-pereche, bărbaţii au putut introduce 
monogamia strictă, bineînţeles însă numai pentru femei. 

Familia-pereche s-a născut la hotarul dintre sălbăticie şi bar
barie, de cele mai multe ori chiar pe treapta de sus a sălbăticiei, 
pe alocuri abia pe treapta de jos a barbariei. Ea este forma de fa
milie caracteristică pentru epoca barbariei, după cum căsătoria pe 
grupe este caracteristică pentru epoca sălbăticiei, iar monogamia 
pentru aceea a civilizaţiei. Pentru ca familia-pereche să continue 
să se dezvolte pînă la monogamia stabilă, trebuiau să intervină 
alte cauze în afară de acelea care au acţionat pînă atunci. In fami
lia-pereche, grupa a fost redusă la ultima ei unitate, la molecula 
cu doi atomi : un bărbat şi o femeie. Selecţia naturală şi-a înde
plinit opera prin excluderi continue şi tot mai numeroase din co
munitatea conjugală ; în această direcţie nu mai rămînea nimic de 
făcut. Şi deci dacă n-ar fi intrat în acţiune noi forţe motrice, forţele 
sociale, n-ar fi existat nici un motiv pentru ca din căsătoria-pe
reche să ia naştere o nouă formă de familie. Dar aceste forţe mo
trice au intrat în acţiune. 

Părăsim acum America, tărîmul clasic al familiei-pereche. Nu 
există nici un indiciu care să ne permită să conchidem că acolo se 
dezvoltă o formă de familie superioară, că ar fi existat vreodată 
înainte de descoperirea şi cucerirea continentului o monogamie 
stabilă. Altfel stau lucrurile în Lumea veche. 

Aici domesticirea animalelor şi creşterea turmelor au creat un 
nebănuit izvor de bogăţie şi au dat naştere unor relaţii sociale cu 
totul noi. Pînă la treapta de jos a barbariei, avuţia stabilă consta 
aproape numai din locuinţă, îmbrăcăminte, podoabe rudimentare şi 
unelte pentru dobîndirea şi pregătirea hranei : luntre, arme, obiecte 
casnice dintre cele mai simple. Hrana trebuia să fie procurată în 
fiecare zi. Acum însă popoarele de păstori care înaintau - arienii 
în Punjab şi în regiunea Gangelui, precum şi în stepele, pe atunci 
mult mai bogate în ape, ale Amu-Dariei şi Sir-Dariei, şi semiţii 
de-a lungul fluviilor Eufrat şi Tigru - au dobîndit în hergheliile 
de cai şi în turmele de cămile, măgari, vite cornute, oi, capre şi 
porci o avere care nu avea nevoie decît de supraveghere şi de o 
îngrij ire dintre cele mai rudimentare pentru a se reproduce în 
număr din ce în ce mai mare şi a procura o foarte îmbelşugată 
hrană în lapte şi carne. Toate celelalte mijloace mai vechi de pro-
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curare a hranei au trecut acum pe planul al doilea ; vînătoarea, 
care înainte vreme era o necesitate, a devenit acum un lux. 

Cui îi aparţinea însă această nouă avuţie ? Fără îndoială că 
iniţial ea aparţinea ginţii. Totuşi, proprietatea privată asupra tur
melor trebuie să se fi dezvoltat de timpuriu. Este greu de spus 
dacă, pentru autorul aşa-zisei prime cărţi a lui Moise, patriarhul 
Avraam era proprietarul turmelor sale în virtutea propriului său 
drept în calitate de cap al unei comunităţi familiale sau a calităţii 
sale de fapt, de şef ereditar al unei ginţi. Un lucru e cert : că nu 
trebuie să ni-l închipuim ca proprietar în înţelesul m<!ldern al cu
vîntului. De asemenea e cert că la începuturile istoriei scrise gă
sim pretutindeni turmele in proprietatea individuală * a capilor de 
familie, întocmai ca şi produsele de artă ale barbariei : uneltele de 
metal, obiectele de lux, şi, în sfîrşit, vita umană - sclavii. 

Căci acum s-a descoperit şi sclavia. Pentru omul aflat pe 
treapta de jos a barbariei, sclavul nu era de nici un folos. De aceea 
indienii americani procedau faţă de duşmanii învinşi cu totul altfel 
decît se proceda pe o treaptă mai avansată. Bărbaţii erau ucişi sau 
erau primiţi ca fraţi în tribul învingătorilor ; femeile erau luate 
în căsătorie sau primite sub o altă formă printre membrii tribului, 
împreună cu copiii lor rămaşi în viaţă. Pe această treaptă, forţa 
de muncă omenească nu produce încă un excedent vizibil peste 
cheltuielile ei de întreţinere. O dată cu introducerea creşterii vite
lor, a prelucrării metalelor, a ţesătoriei şi, în sfîrşit, a agriculturii, 
situaţia s-a schimbat. Cu forţa de muncă, în special de cînd tur
mele au trecut definitiv în proprieldlea familiei **, s-a întîmplat 
acelaşi lucru ca şi cu soţiile care înainte puteau fi obţinute atît de 
uşor şi care acum au căpătat o valoare de schimb şi erau cumpă
rate. Familia nu se înmulţea atît de repede ca vitele. Pentru a le 
păzi era nevoie acum de mai mulţi oameni ; în acest scop putea fi 
folosit duşmanul luat prizonier în război, care pe deasupra se pu
tea înmulţi ca şi vitele. 

Aceste bogăţii, odată intrate în proprietatea privată a fami
liilor ***, unde au crescut repede, au dat o puternică lovitură so
cietăţii întemeiate pe căsătoria-pereche şi pe ginta matriarhală. 
Căsătoria-pereche a introdus în familie un element nou. Ea a pus 
alături de mama adevărată pe tatăl adevărat, autentic, mai auten
tic, probabil, decît mulţi 11taţi" din ziua de astăzi. Potrivit diviziu· 

* In ediţia din 1 884, în locul cuvintelor „proprietatea individuală" a apă
rut : „proprietatea privată".  - Nota rcd. 

** In ediţia din 1884, în locul cuvintelor „în proprietatea familiei" a apă
rut : „în proprietatea privată" .  - Nota red. 

*** Cuvintele „a familiilor• au fost introduse de Engels la ediţia din 1 891 .  
- N o t a  red. 
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nii muncii care exista atunci în familie, sarcina de a procura hrana 
şi uneltele de muncă necesare în acest scop îi revenea soţului, 
deci lui îi revenea şi proprietatea asupra acestora ; în caz de des
părţire le lua cu dînsul, iar soţia păstra obiectele casnice. In vir
tutea obiceiului societăţii de atunci, soţul era deci şi proprietarul 
noii surse de hrană, vitele, şi mai tîrziu al mijloacelor noi de 
muncă, sclavii. Dar, potrivit obiceiului aceleiaşi societăţi, copiii 
lui nu puteau să-l moştenească, căci în această privinţă lucrurile 
stăteau în felul următor. 

Potrivit matriarhatului, deci atîta timp cit descendenţa era so
cotită numai în linie feminină, şi potrivit rînduielilor iniţiale ale 
succesiunii în gintă, la început moştenirea rămasă de la cei dece
daţi revenea rudelor de gintă. Averea trebuia să rămînă în gintă. 
Dat fiind că averea era alcătuită din obiecte neînsemnate, în prac
tică ea revenea, probabil, întotdeauna celor mai apropiate rude de 
gintă, deci rudelor de sînge după mamă. Copiii bărbatului decedat 
nu aparţineau însă ginţii acestuia, ci ginţii din care făcea parte 
mama lor ; la început ei o moşteneau pe mama lor împreună cu 
celelalte rude de sînge ale ei, mai tîrziu e posibil ca ei să fi avut 
precădere ; dar pe tatăl lor nu-l puteau moşteni, fiindcă nu făceau 
parte din ginta lui, iar averea lui trebuia să rămînă în cadrul ginţii. 
Deci, la moartea proprietarului turmelor, acestea trebuiau să 
treacă, în primul rînd, în stăpînirea fraţilor şi surorilor lui şi a 
copiilor surorilor lui sau a urmaşilor surorilor mamei lui. Propriii 
lui copii însă nu aveau dreptul la moştenire. 

Aşadar, pe măsură ce bogăţiile creşteau, ele creau pe de o 
parte soţului, în sinul familiei, o poziţie mai însemnată decit aceea 
a soţiei, iar pe de altă parte dădeau naştere tendinţei de a folosi 
această poziţie consolidată pentru a răsturna în favoarea copiilor 
ordinea de succesiune tradiţională. Acest lucru nu era însă cu pu
tinţă atîta timp cit filiaţia se stabilea în conformitate cu legile 
matriarhatului. De aceea matriarhatul trebuia desfiinţat şi a şi fost 
desfiinţat. Lucrul acesta nici nu a fost atît de greu cum ni-l închi
puim noi astăzi. Căci această revoluţie - una dintre cele mai ra
dicale pe care le-a trăit omenirea - nu trebuia să atingă pe nici 
unul dintre membrii în viaţă ai ginţii. Toţi cei care făceau parte 
din gintă puteau să rămînă ceea ce au fost şi înainte. Era de ajuns 
o simplă hotărîre pentru ca pe viitor urmaşii membrilor bărbaţi ai 
ginţii să rămînă în gintă, în timp ce urmaşii femeilor trebuiau să 
fie excluşi din ea, întrucit treceau în ginta tatălui lor. In felul 
acesta, determinarea descendenţei în linie feminină şi dreptul de 
moştenire după mamă au fost desfiinţate şi au fost introduse des
cendenţa în linie wasc.ulină şi dreptul de moştenire după tată. Des-
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pre felul în care a fost înfăptuită această revoluţie la popoarele 
civilizate şi cînd anume a fost înfăptuită nu ştim nimic. Ea apar
ţine pe de-a-ntregul timpurilor preistorice. Dar că o asemenea re
voluţie a avut loc, aceasta o dovedesc cu prisosinţă numeroasele 
urme de matriarhat, găsite mai ales de către Bachofen ; iar cu cită 
uşurinţă se înfăptuieşte ea, putem constata la un şir întreg de tri
buri indiene, la care a avut loc abia de curînd şi la care continuă 
să aibă loc şi acum, în parte sub influenta bogăţiei crescînde şi a 
schimbării felului de trai (strămutarea din păduri în prerii) , în 
parte sub influenţa morală a civilizaţiei şi a misionarilor. La şase 
triburi din cele opt de pe valea fluviului Missouri există descen
denţa şi sistemul de moştenire în linie masculină, iar la două încă 
în linie feminină. La triburile shawnee, miami şi delaware s-a în
rădăcinat obiceiul de a se da copiilor unul dintre numele gentilice 
aparţinînd ginţii tatălui lor, pentru ca ei să poată fi trecuţi în 
această gintă şi să-l poată moşteni pe tatăl lor. „Cazuistică proprie 
oamenilor să schimbe lucrurile schimbîndu-le numele şi să găsească 
o portiţă de scăpare pentru a călca tradiţia în cadrul tradiţiei 
atunci cînd interesul direct constituie un imbold destul de puternic 
pentru aceasta I "  (Marx) 85• In felul acesta s-a produs o încurcătură 
nemaipomenită, care nu putea fi remediată decît prin trecerea la 
patriarhat şi care, în parte, a şi fost astfel remediată. „Aceasta 
pare a fi, în genere, trecerea cea mai firească" (Marx) 66, Cit pri
veşte * cele ce pot spune specialiştii în domeniul dreptului comparat 
despre felul în care a avut loc această trecere la popoarele civili
zate ale Lumii vechi, toate acestea sînt, bineînţeles, aproape numai 
ipoteze ; vedeţi în această privinţă lucrarea lui M. Kovalevski 
„Studiu asupra originii şi evoluţiei familiei şi a proprietăţii 11 , Stock
holm, 1890 01. 

Desfiinţarea matriarhatului a însemnat înfrîngerea pe plan 
istoric universal a sexului feminin. Bărbatul a pus mina pe cîrmă 
şi în casă femeia a fost degradată, înrobită, devenind sclava plă
cerilor lui şi o simplă maşină de procreat copii. Această situaţie 
înjositoare a femeii, care s-a manifestat făţiş mai ales la grecii din 
epoca eroică şi, încă în şi mai mare măsură, la cei din epoca cla
sică, încetul cu încetul a început să fie prezentată în mod făţarnic 
în culori frumoase şi pe alocurea învăluită în forme mai blînde, 
dar nicidecum înlăturată. 

Primul rezultat al dominaţiei exclusive a bărbaţilor astfel 
instaurată se manifestă în forma intermediară a familiei patriarhale, 

* Acest text, pînă la sfirşitul paragrafului, a fost introdus de Engels Ia 
ediţia din 1891. - Nota red. 
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care apare acum. Ceea ce o caracterizează în special nu este poli
gamia, despre care vom vorbi mai jos, ci 

„organizarea unui număr de indivizi, liberi şi neliberi, într-o familie, sub 
autoritatea părintească a capului familiei. La semiţi, capul familiei traieşte în 
poligamie, Odmcnii nehberi au soţie şi copii, iar scopul întregii organizări este 
ingn,1rea tu1melor pe un teritoriu delimitat• H, 

Elementul esenţial este integrarea în cadrul familiei a oame
nilor neliberi şi autoritatea părintească ; de aceea tipul desăvîrşit 
al acestei forme de familie este familia romană. Iniţial cuvîntul 
„familia" nu însemna idealul filistinului de astăzi, pentru care 
familia constă din sentimentalism şi certuri casnice ; la început, 
la romani, el nu se referă la soţi şi la copiii lor, ci doar la sclavi. 
Famulus înseamnă sclavul casei, iar familia - totalitatea sclavilor 
care aparţin unui om. Incă pe vremea lui Gajus, familia, id est 
patrimonium (adică moştenirea) , era transmisă prin testament. 
Expresia a fost născocită de romani pentru a desemna un nou 
organism social, al cărui şef era stăpîn pe soţie, pe copii şi pe 
un număr oarecare de sclavi, avînd drept de viaţă şi de moarte 
asupra tuturor acestora în virtutea autorităţii paterne romane. 

,,Aşadar, acest cuvînt nu este mai vechi decit sistemul familial, lmbrăcat 
ln platoşă de fier, al triburilor latine, care a apărut după introducerea agricul
turii şi a sclaviei legale şi după despărţirea italicilor arieni de greci" °'· 

Marx adaugă : „Familia modernă cuprinde în germene nu 
numai sclavia (servitus) , ci şi iobăgia, întrucît este chiar de la 
început legată de obligaţia unor munci agricole. Ea cuprinde în 
miniatură toate contradicţiile care se vor dezvolta pe scară largă 
mai tîrziu în societate şi în statul ei• 70• 

Această formă de familie indică trecerea de la familia-pereche 
la monogamie. Pentru a asigura fidelitatea soţiei şi deci paterni
tatea copiilor, femeia este aservită autorităţii necondiţionate a 
soţului ; dacă o ucide, el nu face decît să-şi exercite un drept *. 

Cu familia patriarhală intrăm în domeniul istoriei scrise, 
aceasta într-un domeniu în care ştiinţa dreptului comparat ne poate 
fi de mare ajutor. Şi, într-adevăr, în această privinţă ea a înlesnit 
un progres esenţial. Maxim Kovalevski („Studiu asupra originii şi 
evoluţiei familiei şi a proprietăţii • ,  Stockholm, 1890, p. 60-100) 
este cel care a dovedit că comunitatea casnică patriarhală (patriar
chalische Hausgenossenschaft) , aşa cum o mai găsim şi azi la sîrbi 

* Textul care urmează pînă la cuvintele : „lnainte de a trece la mono
gamie" „. (vezi volumul de faţă, p. 63) a fost introdus de Engels la ediţia din 
1891 . - Nota red. 
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şi la bulgari sub denumirea de „zadruga" (care s-ar putea traduce 
prin împrietenire) sau „bratstvo" (frăţie) , precum şi într-o formă 
modificată la popoarele orientale, a constituit o treaptă de tran· 
ziţie de la familia matriarhală, izvorîtă din căsătoria pe grupe, la 
familia separată (Einzelfamilie) a lumii moderne. Acest lucru poate 
fi considerat ca dovedit cel puţin în ceea ce priveşte popoarele 
civilizate ale Lumii vechi, arienii şi semiţii. 

Zadruga slavilor din sud ne oferă cea mai bună pildă a unei 
astfel de comunităţi familiale care mai fiinţează încă. Ea cuprinde 
mai multe generaţii de descendenţi ai aceluiaşi tată, împreună cu 
nevestele lor, care trăiesc toţi laolaltă într-o singură gospodărie, 
îşi cultivă ogoarele în comun, se hrănesc şi se îmbracă din rezer
vele comune şi stăpînesc în comun prisosul de venit. Comuni� 
tatea se află sub conducerea supremă a stăpînului casei (domacin) , 
care este reprezentantul ei în relaţiile cu lumea din afară, care 
poate vinde obiecte mai mici, mînuieşte banii şi răspunde de ei, 
ca şi de bunul mers al treburilor întregii gospodării. El este ales 
şi nu este obligatoriu să fie cel mai în vîrstă. Femeile şi muncile 
lor sînt conduse de stăpîna casei (domacica) , care este de obicei 
soţia domacinului. Ea are şi un rol important, adeseori chiar hotă
rîtor, în alegerea soţilor pentru fete. Puterea supremă aparţine însă 
sfatului familiei, adunării tuturor membrilor adulţi, femei şi bărbaţi. 
Stăpînul casei dă socoteală în faţa acestei adunări, care ia hotărîri 
decisive, îi judecă pe membrii comunităţii, hotărăşte în privinţa 
cumpărărilor şi vînzărilor mai însemnate, în special cînd este vorba 
de pămînt etc. 

Abia acum vreo zece ani s-a dovedit existenţa unor astfel de 
comunităţi familiale mari şi în Rusia 71 ; în prezent toată lumea 
recunoaşte că ele sînt tot atît de adînc înrădăcinate în obiceiurile 
poporului rus ca şi obşcina, sau comunitatea sătească. Ele figu
rează în cel mai vechi cod de legi rusesc, „Pravda" lui Iaroslav 72, 
sub acelaşi nume, vervj, ca şi în legile dalmatine 73, şi despre ele 
se vorbeşte şi în izvoarele istorice poloneze şi cehe. 

După Heusler („Instituţiile dreptului german" 74) , şi la germani 
unitatea economică o constituia la început nu familia simplă, în 
înţelesul modern al cuvîntului, ci comunitatea casnică („Hausge
nossenschaft" ) ,  compusă din cîteva generaţii cu familiile lor, care 
cuprindea adeseori în cadrul ei şi oameni neliberi. Familia romană 
este şi ea de acelaşi tip şi de aceea autoritatea absolută a capu
lui familiei, ca şi lipsa de drepturi a celorlalţi membri ai fami
liei în relaţiile cu acesta, sînt foarte contestate în ultimul timp. 
Se crede că şi la celţii din Irlanda ar fi existat comunităţi familiale 
asemănătoare ; în Franţa, sub denumirea „parc;onneriesM ,  ele s-au 
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menţinut în Nivernais pma la revoluţia franceză, iar în Franche
Comte n-au dispărut încă nici astăzi cu totul. ln apropiere de Lou
hans (Sa6ne-et-Loire) se pot vedea case mari ţărăneşti cu o sală 
centrală comună, înaltă pînă la acoperiş, înconjurată de camere de 
dormit, la care ajungi urcînd 6-8 trepte şi unde locuiesc mai 
multe generaţii ale aceleiaşi familii. 

Comunitatea casnică din India, cu cultivarea în comun a 
pămîntului, este amintită încă de Nearchus 75, pe vremea lui Ale
xandru cel Mare, şi mai există şi astăzi încă în aceeaşi regiune, 
Punj ab, şi în toată partea de nord-vest a ţării. Existenţa ei în Cau
caz a fost arătată chiar de Kovalevski. ln Algeria ea mai există 
la kabili. Ea se întîlneşte, după cum se spune, chiar şi în America ; 
unii pretind s-o recunoască în forma „calpullis " ,  descrisă de Zuri ta 
în vechiul Mexic 70 ; Cunow („Ausland" ,  1 890, nr. 42-44) 77, dim
potrivă, a demonstrat destul de limpede că în Peru, în perioada 
cuceririi lui, exista un fel de marcă (care, lucru ciudat, se numea 
tot marcă) în cadrul căreia pămîntul lucrat era împărţit periodic, 
deci era cultivat individual. 

ln orice caz, comunitatea casnică patriarhală, în care pămîn
tul era proprietate comună şi se cultiva în comun, capătă acum 
cu totul altă însemnătate decît înainte. Nu ne mai putem îndoi de 
importantul rol de tranziţie de la familia matriarhală la cea sepa
rată pe care l-a jucat această comunitate la popoarele civilizate 
şi la alte cîteva popoare din Lumea veche. ln cele ce vor urma 
vom reveni asupra concluziei pe care a tras-o mai departe Kova
levski, şi anume că ea a constituit de asemenea treapta de trecere 
din care s-a dezvoltat obştea sătească, sau marca, în care pămîntul 
era cultivat de familii separate, iar ogoarele şi păşunile erau împăr
ţite la început periodic, iar apoi definitiv. 

ln ceea ce priveşte viaţa de familie în cadrul acestor comu
nităţi casnice, trebuie să remarcăm că cel puţin în Rusia se ştie 
despre capul familiei că abuzează foarte mult de poziţia sa faţă 
de femeile tinere din comunitate, mai ales faţă de nurori, din care 
adeseori îşi alcătuieşte un harem ; cîntecele populare ruseşti sînt 
destul de elocvente în această privinţă. 

Inainte de a trece la monogamie, care se dezvoltă repede o 
dată cu căderea matriarhatului, vom mai spune cîteva cuvinte des
pre poligamie şi poliandrie. Amîndouă aceste forme de căsătorie 
nu pot fi decît excepţii, cum s-ar spune, produse istorice de lux, 
chiar şi în cazul cînd în vreo ţară ele ar apărea paralel, ceea ce, 
după cum se ştie, nu s-a întîmplat. Prin urmare, întrucît bărbaţii 
excluşi de la poligamie n-au avut posibilitatea de a se consola 
cu femei care ar fi prisosit în urma practicării poliandriei şi întru-
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cit numărul bărbaţilor şi al femeilor, indiferent de instituţiile sociale, 
a fost pînă acum aproximativ egal, este din capul locului exclus 
ca una sau al ta dintre aceste forme de căsătorie să fi constituit o 
regulă generală. In realitate, poligamia bărbatului era în mod evi
dent un produs al sclaviei şi era accesibilă numai unor anumite 
persoane cu situaţii excepţionale. In familia patriarhală semită, 
numai patriarhul şi cel mult unii dintre fiii lui trăiesc în poligamie, 
ceilalţi trebuind să se mulţumească cu o singură soţie. Aşa stau 
lucrurile şi astăzi în tot Orientul ; poligamia este un privilegiu al 
celor bogaţi şi nobili şi se alimentează în special prin cumpărarea 
de sclave ; masa poporului trăieşte în monogamie. Tot o excepţie 
este şi poliandria din India şi din Tibet, a cărei obîrşie din căsă
toria pe grupe * nu este, desigur, lipsită de interes şi care mai 
trebuie să fie studiată. In practică, poliandria pare de altfel mult 
mai tolerantă decît regimul dominat de gelozie al haremului maho
medan. Cel puţin la nairii din India, trei, patru sau mai mulţi 
bărbaţi au, ce-i drept, o soţie comună, dar fiecare dintr-înşii poate 
să aibă pe lîngă aceasta, în tovărăşie cu alţi trei sau mai mulţi 
bărbaţi, o a doua soţie comună, tot aşa şi o a treia, o a patra etc. 
E de mirare că, atunci cînd a descris aceste cluburi conjugale -
ai căror membri pot să facă parte în acelaşi timp din citeva clu
buri -, MacLennan n-a descoperit o nouă categorie, aceea a căsă
toriei-club . Acest sistem de căsătorie-club nici nu este de altfel 
poliandrie propriu-zisă ; dimpotrivă, el este, după cum a remarcat 
şi G iraud-Teulon, o formă deosebită (spezialisierte) a căsătoriei pe 
grupe ; bărbaţii trăiesc în poligamie, femeile în poliandrie **. 

4. Familia monogamă. Ia naştere, după cum am arătat, din 
familie-pereche, la graniţa dintre treapta de mijloc şi cea de sus 
a barbariei ; victoria ei definitivă este unul dintre indiciile începu
tului c ivilizaţiei. Ea se bazează pe dominaţia bărbatului în scopul 
precis de a procrea copii cu paternitate certă ; şi acest lucru este 
necesar, deoarece, cu timpul, copiii vor trebui să intre, ca moşte
nitori direcţi, în posesiunea averii tatălui. Ea se deosebeşte de 
căsătoria-pereche printr-o mult mai mare trăinicie a legăturii con
jugale, care nu mai poate fi desfăcută după bunul plac al oricăreia 
dintre cele două părţi. Acum, de regulă, numai bărbatul poate des
face căsătoria şi poate să-şi repudieze soţia. Dreptul la infidelitate 
conjugală îi este asigurat şi acum, cel puţin prin obiceiuri (Codul 
Napoleon îi acordă în mod expres bărbatului acest drept atîta 
vreme cît nu-şi aduce concubina în căminul conjugal 78) ,  şi este 

• ln ediţia din I 884, în Joc de „căsătorie pe grupe• a apărut : „familia 
punalua• . - Nota red. 

u Ultima frază a fost adăugată de Engels Ia ediţia din 1891 . - Nota red. 
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exercitat pe scară tot mai largă pe măsură ce se dezvoltă socie
tatea ; dacă însă femeia, aducîndu-şi aminte de vechea practică 
sexuală, vrea să revină la ea, este pedepsită cu mai multă asprime 
decît înainte. 

Noua formă de familie ne apare în toată severitatea ei la 
greci. Pe cînd, după cum remarcă Marx 7g, situaţia zeiţelor în mito
logie ne înfăţişează o perioadă mai veche, cînd femeia era mai 
liberă şi mai respectată, în epoca eroică găsim femeia înjosită prin 
supremaţia bărbatului şi concurenţa sclavelor *. Citiţi în 110diseea" 
cum Telemac o repudiază pe mama sa şi îi impune să tacă 80• La 
Homer, tinerele femei capturate devin prada poftelor învingători
lor ; comandanţii îşi aleg pe rînd şi după rang pe cele mai fru
moase ; în 11Iliada" ,  toată intriga gravitează, după cum se ştie, în 
jurul certei dintre Ahile şi Agamemnon pentru o astfel de sclavă. 
Alături de fiecare erou homeric mai însemnat este pomenită fata 
capturată cu care el împarte cortul şi patul. Fetele acestea sînt 
aduse chiar şi în patrie şi în căminul conjugal, aşa cum la Eschil, 
de pildă, procedează Agamemnon cu Casandra 81 ; fiii procreaţi cu 
asemenea sclave capătă o mică parte din moştenirea rămasă de la 
tatăl lor şi sînt consideraţi cetăţeni liberi ; Teucros este un fiu 
nelegitim al lui Tel amon şi are dreptul de a purta numele tatălui 
său. Soţiei legitime i se cere să admită toate acestea, dar ea să 
rămînă castă şi absolut credincioasă soţului ei. Deşi femeia greacă 
din epoca eroică se bucură, ce-i drept, de mai mult respect decît 
aceea din epoca civilizaţiei, totuşi, în ultimă instanţă, ea nu este 
pentru bărbat decît mama moştenitorilor lui legitimi, ddministra
toarea principală a gospodăriei lui şi supraveghetoarea sclavelor, 
din care, după bunul său plac, el îşi poate face - şi în fapt chiar 
îşi face - concubine. Existenţa sclaviei alături de monogamie, 
prezenţa sclavelor tinere şi frumoase, care erau întru totul la dis
poziţia bărbatului, a imprimat chiar de la început monogamiei 
caracterul ei specific, făcînd din ea monogamie numai pentru femeie, 
nu şi pentru bărbat. Acest caracter şi-l păstrează pînă în zilele 
noastre. 

La grecii de mai tîrziu trebuie să facem o deosebire între 
dorieni şi ionieni. La dorieni, al căror exemplu clasic îl constituie 
Sparta, există relaţii de căsătorie care în unele privinţe sînt încă 

„ In ediţia din 1884 sfirşitul acestei fraze a apărut sub următoarea formă : 
„în epoca eroică găsim femeia într-o situaţie de izolare ap oape tota!d, m scopul 
de a asigura certitudinea paternităţii copiilor• ,  Textul următor pină la cuvintele 
„lemeile grece g.:lseau destul de des prilejul să-şi înşele bărbaţii„. • (vezi volu
mul de faţă, p. 67) a fost adăugat aproape în întregime la ediţia din 1 891 de 
Engels, care a folosit citeva fraze existente în ed1tia din 1834. - Nota red. 
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mai vechi decît acelea pe care ni le înfăţişează Homer. In Sparta 
este în vigoare un fel de căsătorie-pereche, modificată de către stat 
conform concepţiilor locale, căsătorie care prezintă unele reminis
cenţe din căsătoria pe grupe. Căsniciile fără copii erau desfăcute ; 
regele Anaxandridas (pe la anul SGO î.e.n. ) ,  care avea o soţie sterilă, 
a luat o a doua soţie şi a ţinut două gospodării ; cam în aceeaşi 
vreme, regele Ariston, care avea două soţii sterile, şi-a luat o a 
treia, repudiind însă pe una dintre primele două. Pe de altă parte, 
mai mulţi fraţi puteau să aibă o soţie comună ; cel căruia îi plăcea 
soţia prietenului său putea s-o împartă cu el şi era considerat un 
lucru cuviincios să-ţi pui soţia la dispoziţia unui „armăsar" vînjos, 
cum s-ar exprima Bismarck, chiar dacă acesta nu era concetăţean. 
Dintr-un pasaj al lui Plutarh în care o spartdnă trimite ia soţul e1 
pe un curtezan care o urmărea cu propuneri de dragoste - după 
Schoernann - pare să reiasă o şi mai mare libertate a moravuri
lor 9:?_ Din această cauză, adevăratul adulter - infidelitatea soţiei 
fără ştirea soţului - era ceva de neînchipuit. Pe de altă parte, în 
Sparta, cel puţin în epoca ei de strălucire, nu erau cunoscuţi sclavii 
casnici. Iloţii iobagi locuiau izolaţi pe moşii ; de aceea, pentru 
spartiaţi 83, ispita de a profita de soţiile iloţilor era mai mică. Date 
fiind toate aceste împrejurări, era firesc ca femeia să aibă în 
Sparta o situaţie mult mai respectată decît la ceilalţi greci. Femeile 
spartane şi elita hetairelor ateniene sînt singurele femei din Grecia 
antică despre care cei vechi vorbesc cu respect şi ale căror păreri 
le socotesc demne de a fi consemnate. 

Cu totul alta este situaţia la ionieni, pentru care Atena este 
tipică. Fetele nu învăţau decît să toarcă, să ţeasă şi să coasă, cel 
mult să citească şi să scrie cite puţin. Trăiau aproape ca nişte 
captive şi nu veneau în contact decît cu alte femei. Camerele 
femeilor constituiau o parte izolată a casei, situată la catul de 
sus sau într-o clădire separată, în care bărbaţii, mai ales cei 
străini, cu greu puteau pătrunde şi în care ele se retrăgeau cînd 
veneau în vizită bărbaţi. Femeile nu ieşeau decît însoţite de o 
sclavă ; acasă se aflau literalmente sub pază. Aristofan vorbeşte 
despre cîini moloşi care erau ţinuţi pentru a înfricoşa pe cei care 
ar fi atentat la fidelitatea conjugală a femeilor 84, iar în oraşele 
din Asia se ţineau pentru paza femeilor eunuci, care încă de pe 
vremea lui Herodot erau emasculaţi pe insula Chios în vederea 
vînzării şi, după părerea lui Wachsmuth, nu numai pentru bar
bari 85• In scrierile lui Euripide, femeia este numită oikurema 81, 

adică un obiect pentru îngrijirea casei (cuvîntul este de gen 
neutru) şi, în afară de îndeletnicirea de a face copii, dînsa nu era 
pentru atenieni altceva decît principala servitoare în casă. Bărbatul 
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avea exerciţiile lui de gimnastică, dezbaterile publice, de la care 
femeia era exclusă ; în afară de aceasta, el mai avea adesea la 
dispoziţia sa şi sclave, iar pe vremea înfloririi Atenei o prosti
tuţie foarte răspîndită şi în orice caz ocrotită de stat. Tocmai pe 
fundamentul acestei prostituţii s-au dezvoltat în  Grecia singurele 
femei care s-au ridicat deasupra nivelului general al femeilor din 
antichitate prin spiritul şi gustul lor artistic, aşa cum spartanele 
s-au ridicat deasupra celorlalte prin caracterul lor. Dar faptul că 
pentru a deveni femeie trebuia mai întîi să fii hetairă constituie 
cea mai aspră condamnare a familiei ateniene. 

Cu timpul, această familie ateniană a ajuns modelul după care 
şi-au orînduit viaţa casnică nu numai ceilalţi ionieni, ci ,  încetul 
cu încetul, toţi grecii din metropolă şi din colonii. Dar, cu toată 
izolarea şi cu toată supravegherea, femeile grece găseau destul de 
des prilejul să-şi înşele bărbaţii, iar aceştia, pentru care ar fi fost 
o ruşine să arate fie şi cel mai mic sentiment de dragoste faţă de 
soţiile lor, petreceau întreţinînd tot felul de intrigi amoroase cu 
hetairele ; dar înjosirea femeilor se răzbună, înjosindu-i chiar pe 
bărbaţi, pînă cînd în cele din urmă aceştia au ajuns la practica 
dezgustătoare a pederastiei, necinstindu-şi propriii lor zei, ca şi pe 
ei înşişi, prin mitul lui Ganimede. 

Aceasta a fost originea monogamiei, în măsura în care o 
putem urmări la poporul cel mai civilizat şi mai evoluat din anti
chitate. Ea n-a fost nicidecum rodul iubirii individuale între sexe, 
cu care nu avea absolut nimic comun, întrucît căsătoriile au rămas, 
ca şi pînă acum, căsătorii din calcul. Monogamia a fost cea dintîi 
formă de familie întemeiată nu pe condiţii naturale, ci pe condiţii 
economice *, şi anume pe triumful proprietăţii private asupra pro
prietăţii comune primitive, apărută în mod natural. Dominaţia băr
batului în familie şi procrearea de copii, care nu puteau fi decît 
ai lui şi care erau destinaţi să devină moştenitorii averii sale, 
acesta a fost singurul scop al căsătoriei monogame, scop pe care 
grecii l-au recunoscut făţiş. In rest, căsătoria era pentru ei o 
povară, o datorie faţă de zei, faţă de stat şi faţă de propriii lor 
strămoşi, care trebuia îndeplinită. La Atena, legea impunea nu 
numai însurătoarea, ci şi îndeplinirea de către soţ a unui minim 
de aşa-numite îndatoriri conjugale **. 

Aşadar, căsătoria monogamă nu apare nicidecum în istorie ca 
o împăcare între bărbat şi  femeie şi cu atît mai puţin ca forma 

* In ediţia din 1 884, în locul cuvintelor „condiţii economice' a apărut „con
diţii sociale' 1 sfîrşitul frazei pină la cuvintele „şi anume pe triumful proprietăţii 
private' a fost adăugat de Engels la ediţia din 1891. - Nota red. 

** Ultima frază a fost adăugată de Engels la ediţia din 1 891.  - Nota red. 
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cea mai înaltă a căsătoriei. Dimpotrivă, ea apare ca subjugare a 
unui sex de către celălalt, ca proclamare a unui conflict între 
sexe nemaicunoscut pînă atunci în întreaga istorie anterioară. 
lntr-un manuscris vechi, netipărit, întocmit de Marx şi de mine în 
1846, găsesc următoarele cuvinte : „Cea dintîi diviziune a muncii 
este aceea dintre bărbat şi femeie în vederea procreării" 87• Iar 
astăzi mai pot adăuga : cea dintîi contradicţie de clasă care apare 
în istorie coincide cu dezvoltarea antagonismului dintre soţ şi 
soţie în cadrul căsătoriei monogame, iar cea dintîi asuprire de clasă 
coincide cu asuprirea sexului feminin de către cel masculin. Căsă
toria monogamă a constituit un mare progres istoric, dar în ace
laşi timp, alături de sclavie şi de avuţia privată, ea a inaugurat 
acea epocă, care dăinuieşte pînă în ziua de astăzi şi în care orice 
progres este totodată un regres relativ, în care bunăstarea şi dez
voltarea unora se înfăptuiesc cu preţul suferinţelor şi oprimării 
celorlalţi. Căsătoria monogamă este celula societăţii civilizate, care 
ne permite să studiem natura antagonismelor şi contradicţiilor ce 
se dezvoltă din plin în această societate. 

Vechea libertate relativă a raporturilor sexuale n-a dispărut 
nicidecum o dată cu victoria căsătoriei-pereche sau chiar cu a celei 
monogame. 

„Vechiul sistem de căsdtorie, redus la limite mai restrînse prin dispariţia 
treptată a grupelor upunalua», a continuat să servească drept mediu in care s-a 
dezvoltat familia şi a frînat dezvoltarea ei pină Ia ivirea primelor raze ale civi
lizaţiei... EI a dispărut in cele din urmă în noua formă a heterismului, care �i 
în perioada civilizaţiei urmăreşte pe oameni ca o umbră întunecată ce pluteşte 
deasupra familiei• ••. 

Prin heterism, Morgan înţelege raporturile sexuale extracon
j ugale ale bărbaţilor cu femei nemăritate, raporturi care există 
paralel cu căsătoria monogamă şi care, după cum se ştie, înfloresc 
sub diferite forme în toată perioada civilizaţiei, devenind prosti
tuţie făţişă *. Acest lieterism se trage nemijlocit din căsătoria pe 
grupe, din j ertfa expiatoare, prin care femeile, prostituîndu-se, 
şi-au răscumpărat dreptul la castitate. A se da pentru bani era la 
început un act religios, care se consuma în templul zeiţei amorului, 
iar banii reveneau la început vistieriei templului. Hierodulele 89 
Anaitei în Armenia, cele ale Afroditei în Corint, ca şi dansatoa-

* Textul următor pină la cuvintele : „Heterismul este şi el o instituţie so
cială" (vezi volumul de faţă, p. 69) a fost adăugat de Engels la ediţia din 1 891.  
- Nota red. 
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rele religioase de pe lingă templele din India, aşa-numitele baiadere 
(stîlcire a cuvîntului portughez bailadeira - dansatoare) . au fost 
cele dintîi prostituate. A se da bărbaţilor era la început o datorie 
a fiecărei femei ; mai tîrziu, această îndatorire a fost îndeplinită 
numai de aceste preotese, ca locţiitoare ale tuturor femeilor. La 
alte popoare heterismul se trage din libertatea sexuală îngăduită 
fetelor înainte de căsătorie, şi deci este tot o rămăşiţă a căsăto
riei pe grupe, dar care a ajuns pînă la noi pe altă cale. O dată 
cu apariţia deosebirilor de avere, adică încă pe treapta de sus a 
barbariei, apare ici-colo, alături de munca sclavilor, munca sala
riată şi în acelaşi timp, ca un corolar necesar al ei, prostituţia pro
fesională a femeilor libere alături de constrîngerea sclavelor de a 
se da bărbaţilor. Aşadar, moştenirea pe care căsătoria pe grupe 
a lăsat-o civilizaţiei se prezintă sub un dublu aspect, cum de altfel 
tot ceea ce produce civilizaţia are acest caracter de duplicitate, 
echivoc, antagonist : de o parte monogamie, de cealaltă heterism, 
împreună cu forma lui extremă, prostituţia. Heterismul este şi el 
o instituţie socială ca oricare alta ; el este o continuare a vechii 
libertăţi sexuale în favoarea bărbaţilor. Osîndit în vorbe, în reali
tate el este nu numai îngăduit, dar chiar practicat pe o scară largă, 
îndeosebi de către clasele dominante. De fapt, această osîndire nu 
vizează nicidecum pe bărbaţi, care-l practică, ci numai pe femei ; 
ele sînt hulite şi excluse din societate, proclamîndu-se astfel încă 
o dată dominaţia necondiţionată a bărbaţilor asupra sexului feminin 
ca lege socială fundamentală. 

Dar, o dată cu aceasta, chiar în sinul monogamiei se dezvoltă 
o a doua contradicţie. Alături de soţul care îşi înfrumuseţează 
viaţa prin heterism se află soţia neglijată *. Şi o latură a contra
dicţiei nu poate fi concepută fără cealaltă latură a ei, tot aşa cum 
nu poţi avea în mină un măr întreg după ce ai mîncat jumătate 
din el. Dar se pare că aşa credeau bărbaţii pînă cînd soţiile lor 
i-au învăţat minte. O dată cu căsătoria monogamă apar invariabil 
două figuri sociale caracteristice, necunoscute înainte : permanen
tul amant al soţiei şi soţul încornorat. Bărbaţii au repurtat victoria 
asupra femeilor, dar învinsele, generoase, şi-au asumat sarcina să 
încoroneze chiar ele pe învingători. Alături de căsătoria mono
gamă şi de heterism, adulterul a devenit o instituţie socială ine
vitabilă : reprobat, aspru pedepsit, dar imposibil de suprimat. Pater
nitatea certă a copiilor continuă să se bazeze cel mult pe o con-

* Fraza aceasta şi cea precedentă au fost adăugate de Engels la ediţia din 
1891.  - Nota red. 

7 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 
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vingere morală, şi, pentru a soluţiona această contradicţie de neso
luţionat, Codul Napoleon a introdus în art. 3 1 2 : 

„L'enfant conc;:u pendant le mariage a pour pere le mari". („Soţul este tatăl 
copilului conceput în timpul căsătoriei•.) 

Acesta este ultimul rezultat a trei milenii de existenţă a căsă
toriei monogame. 

Aşadar, în cazurile în care familia monogamă ramme credin
cioasă originii sale istorice şi antagonismul dintre bărbat şi femeie 
capătă, datorită dominaţiei exclusive a bărbatului, o expresie clară, 
această familie ne redă în mic un tablou al aceloraşi antagonisme 
şi contradicţii în care de la ivirea civilizaţiei se mişcă societatea 
împărţită în clase, incapabilă de a le soluţiona sau învinge. Vor
besc aici, fireşte, numai despre acele cazuri de căsătorie monogamă 
în care viaţa conjugală decurge realmente în conformitate cu 
caracterul iniţial al acestei instituţii, dar în care soţia se răzvră
teşte împotriva dominaţiei soţului. Dar că nu toate căsătoriile 
decurg astfel, nimeni nu o ştie mai bine decît filistinul german, 
care nu e în stare să-şi asigure dominaţia în casă, aşa cum nu 
e în stare să şi-o asigure nici în stat, şi a cărui soţie poartă, 
pe bună dreptate, pantalonii de care el nu e demn. Totuşi, el are 
impresia că este cu mult mai presus decît tovarăşul său de 
suferinţă francez, căruia i se întîmplă mai des decît lui ceva cu 
mult mai rău. 

De altfel, familia monogamă n-a îmbrăcat pretutindeni şi întot
deauna forma clasică riguroasă pe care a avut-o la greci. La romani, 
care în calitatea lor de viitori cuceritori ai lumii aveau concepţii 
mai largi, deşi mai puţin rafinate decît grecii, femeia era mai 
liberă şi mai respectată. Romanul socotea fidelitatea conjugnlă 
îndeajuns de asigurată prin dreptul lui de viaţă şi de moarte asu
pra soţiei sale. Pe lingă aceasta, la romani femeia, la fel ca bărba
tul, putea să desfacă căsătoria după plac. Dar cel mai mare progres 
în dezvoltarea căsătoriei monogame s-a produs, fără îndoială, o 
dată cu intrarea germanilor în arena istoriei, şi anume pentru că 
în acel moment la ei ,  probabil din cauza sărăciei, monogamia năs
cută nu era încă, se pare, complet desprinsă din căsătoria-pereche. 
La această concluzie ajungem pe baza a trei împrejurări relatate 
de Tacit. In primul rînd, cu tot caracterul sacru al căsătoriei -
„ei se mulţumesc cu o singură soţie, femeile trăiesc îngrădite în 
castitatea lor" 90 -, poligamia era totuşi în vigoare în rîndurile 
celor sus-puşi şi ale şefilor de triburi ; deci o stare asemănătoare 
cu aceea a americanilor, la care era în vigoare căsătoria-pereche. 
ln al doilea rînd, trecerea de la matriarhat la patriarhat s-a 
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putut săvîrşi la ei numai cu puţin timp înainte, întrucît fratele 
mamei - cea mai apropiată rudă bărbătească din gintă conform 
matriarhatului - era considerat aproape ca o rudă mai apropiată 
decît însuşi tatăl, ceea ce de asemenea corespunde punctului de 
vedere al indienilor din America, la care Marx, după cum spunea 
el adesea, a găsit cheia înţelegerii propriului nostru trecut. In 
sfîrşit, în al treilea rînd, la germani femeile se bucurau de mult 
respect şi de o mare influenţă în treburile publice, ceea ce este 
în directă contradicţie cu dominaţia bărbaţilor, trăsătura distinc
tivă a monogamei. Aproape în toate acestea germanii nu se deose
besc de spartani, la care de asemenea, după cum am văzut, căsă
toria-pereche nu era încă complet depăşită *. Aşadar, şi în această 
privinţă, o dată cu germanii, un element cu totul nou a ajuns să 
stăpînească lumea. Noua monogamie, care se dezvoltă acum pe 
ruinele lumii romane în procesul amestecării popoarelor, îmbracă 
dominaţia bărbaţilor în forme mai blînde şi acordă femeilor, cel 
puţin în aparenţă, o situaţie mai respectată şi mai liberă, pe care 
nu a cunoscut-o niciodată antichitatea clasică. In felul acesta s-a 
creat pentru prima oară posibilitatea dezvoltării din monogamie -
în cadrul ei, alături de ea şi în pofida ei după împrejur;:'ui  - a 
celui mai mare progres moral pe care i-l datorăm : dragostea indivi
duală modernă dintre sexe, pe care lumea dinainte nu o cunoscuse. 

Dar acest progres se datora, fără îndoială, faptului că germanii 
se mai aflau încă în perioada familiei-pereche şi că, în măwra în 
care acest lucru era cu putinţă. ei au transferat în monogamie 
situaţia femeii care corespundea familiei-pereche ; în nici un caz 
însă nu se datora legendarei şi admirabilei purităţi înnăscute a 
moravurilor germanilor, care se reduce la faptul că într-adevăr 
căsătoria-pereche nu este supusă contradicţiilor morale acute ale 
monogamiei. Dimpotrivă, în perioada migraţiunilor lor, mai ales 
înspre sud-est, spre nomazii din stepa de la Marea Neagră, ger
manii au decăzut mult sub raport moral, învăţînd de la aceste 
popoare, în afară de arta călăriei, şi odioase perversităţi, după cum 
reiese categoric din relatările lui Ammianus despre taifali şi ale lui 
Procop despre heruli 91• 

Dacă dintre toate formele de familie cunoscute monogamia 
a fost singura în condiţiile căreia s-a putut dezvolta dragostea 
modernă dintre sexe, aceasta nu înseamnă însă că ea s-a dezvol
tat exclusiv în cadrul ei sau în special ca dragoste a soţilor unul 
faţă de celălalt. Insăşi natura căsătoriei monogame stabile, în care 
dominaţia o avea bărbatul, excludea acest lucru. La toate clasele 
istoriceşte active, adică la toate clasele dominante, încheierea căsă-

* Ultima frază a fost adăugată de Engels la ediţia din 1891 .  - Nota rcd. 

7* 
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toriei a rămas ceea ce a fost de la căsătoria-pereche încoace : o 
tranzacţie încheiată de părinţi. Şi cea dintîi formă de iubire între 
sexe, apărută în istorie sub formă de pasiune, şi anume ca o 
pasiune accesibilă oricărui om (cel puţin celor din clasele domi
nante) , ca cea mai înaltă formă a instinctului sexual - ceea ce con
stituie tocmai caracterul ei specific -, această primă formă de 
manifestare a ei, amorul cavaleresc din evul mediu, nu era nici
decum o iubire conjugală. Dimpotrivă ! In forma lui clasică, la 
provensali, el tinde direct spre adulter, pe care poeţii îl şi cîntă. 
Cea mai înaltă expresie a poeziei de dragoste provensale 92 sînt 
aşa-numitele „alb as " ,  în germană „Tagelieder" .  Ele zugrăvesc în 
culori vii pe cavalerul culcat alături de frumoasa lui, soţia altuia, 
în timp ce afară stă straja, care îi anunţă ivirea zorilor (alba) ca 
să poată dispărea încă neobservat, iar apoi scena despărţirii, care 
constituie punctul culminant. Francezii din nord şi bravii germani 
au adoptat de asemenea acest gen poetic împreună cu forma cores
punzătoare a dragostei cavalereşti, iar bătrînul nostru Wolfram von 
Eschenbach a compus pe această temă echivocă trei minunate 
„Tagelieder " ,  pe care le prefer celor trei lungi poeme eroice 
ale sale. 

Căsătoria burgheză se contractează în zilele noastre în două 
feluri. In ţările catolice, părinţii continuă, ca şi în trecut, să caute 
tînărului fiu de burghez o soţie potrivită, şi, fireşte, consecinţa 
este dezvoltarea cea mai deplină a contradicţiei proprii monoga
miei : practicarea din plin a heterismului de către soţ şi a adulte
rului de către soţie. Holărîrea bisericii catolice de a desfiinţa 
divorţul se datoreşte, desigur, convingerii că împotriva adulterului, 
ca şi împotriva morţii, nu există leac. In ţările protestante, dimpo
trivă, fiul de burghez se bucură, de regulă, de o libertate mai mare 
sau mai mică de .a-şi alege o soţie din clasa lui socială ; rezultă 
deci că la baza căsătoriei poate sta un anumit grad de iubire, care, 
de formă, e de altfel întotdeauna presupusă, fiind în spiritul făţăr
niciei protestante. Aici soţul practică heterismul în mod mai ate
nuat, iar adulterul soţiei nu este chiar atît de frecvent. Cum însă 
în orice fel de căsătorie oamenii rămîn ceea ce au fost şi înainte 
de a se căsători şi cum burghezii din ţările protestante sînt în 
majoritatea lor nişte filistini, această monogamie protestantă duce, 
chiar dacă luăm media celor mai fericite cazuri, la o convieţuire 
conjugală insuportabil de plictisitoare, denumită fericire casnică. 
Cea mai fidelă oglindă a acestor două metode de căsătorie este 
romanul : cel francez pentru maniera catolică, cel german * pen
tru maniera protestantă. In ambele genuri de roman, eroul „se 

.,. In ediţia din 1884 a apărut : „german şi suedez•, - Nola red. 
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alege" cu ceva : tînărul din romanul german se alege cu fata ; 
soţul din romanul francez cu coarnele. Şi nu e întotdeauna limpede 
care dintre ei se află într-o situaţie mai proastă. De aceea genul 
plicticos al romanului german îi inspiră burghezului francez aceeaşi 
oroare pe care „imoralitatea" romanului francez o inspiră filisti
nului german. De altfel, în ultima vreme, de cînd „Berlinul este 
pe cale să devină un oraş de importanţă mondială",  romanul ger
man începe să fie mai puţin timid în zugrăvirea heterismului şi a 
adulterului, care sînt şi aici de mult binecunoscute. 

In ambele cazuri însă, căsătoria este condiţionată de situaţia 
de clasă a părţilor şi, în acest sens, ea este întotdeauna o căsă
torie de convenienţă *.  In ambele cazuri, această căsătorie de 
convenienţă se transformă destul de des în cea mai grosolană 
prostituţie, uneori pentru ambele părţi, dar de obicei în special 
pentru femeie, care nu se deosebeşte de curtezana de rînd decît 
prin faptul că nu-şi închiriază trupul ca muncitoare salariată în 
acord, ci se vinde o dată pentru totdeauna ca sclavă. Şi tuturor 
căsătoriilor de convenienţă li se potrivesc cuvintele lui Fourier : 

„După cum în gramatică două negaţii dau o afirmaţie, tot aşa în etica că
sătoriei două prostituţii echivalează cu o virtute" 03. 

Amorul sexual poate deveni o regulă în raporturile cu femeia 
şi devine într-adevăr o regulă numai la clasele asuprite, adică în 
zilele noastre la proletariat, indiferent dacă aceste raporturi sînt 
recunoscute oficial sau nu. Dar în acest caz sînt înlăturate şi toate 
ba.zele monogamiei clasice, căci lipseşte orice fel de proprietate, 
pentru a c ărei păstrare şi transmitere prin moştenire au fost create 
monogamia şi dominaţia bărbaţilor, şi de aceea lipseşte şi orice 
imbold pentru a impune dominaţia b ărbaţilor. Ba mai mult, lipsesc 
şi mijloacele pentru a o face : dreptul civil, care ocroteşte această 
dominaţie, există numai pentru cei avuţi şi pentru relaţiile dintre 
ei şi proletari ; dar această ocrotire costă b ani, şi ca atare, din 
pricina sărăciei muncitorului ea este lipsită de eficacitate în rela
�iile dintre muncitor şi soţia sa. Aici rolul hotărîtor îl au cu totul 
alte relaţii personale şi sociale. Şi, în afară de aceasta, de cînd 
marea industrie a smuls femeia din gospodărie şi a aruncat-o pe 
piaţa muncii şi în fabrică, aşa incit adeseori ea este aceea care 
întreţine familia, ultimele rămăşiţe ale dominaţiei bărbatului în 
căminul proletar şi-au pierdut orice bază, în afară doar de o oare
care brutalitate faţă de soţii, brutalitate care s-a înrădăcinat o dată 
cu introducerea monogamiei. Aşadar, familia proletarului nu mai 

k Textul următor pină la cuvintele „Amorul sexual poate deveni o re
gulă„. • a fost adăugat de Engels la ediţia din 1 891 .  - Nota red. 
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este monogamă, în înţelesul strict al cuvîntului, nici chiar atunci 
cînd se bazează pe cea mai înfocată iubire şi pe cea mai trainică 
fidelitate din partea ambelor părţi şi cu toată binecuvîntarea reli
gioasă şi civilă. De aceea veşnicii însoţitori ai monogamiei, hete
rismul şi adulterul, j oacă aici un rol cu totul neînsemnat ; femeia 
a redobîndit în fapt dreptul de a desface căsătoria, şi ,  cînd părţile 
nu se pot împăca, ele preferă să se despartă. Intr-un cuvînt, căsă
toria proletară este monogamă în înţelesul etimologic "ll cuvîntului, 
dar nicidecum în înţelesul lui istoric *. 

Juriştii noştri consideră, de altfel, că progresul legislaţiei face 
ca femeia să aibă din ce în ce mai puţine motive de a se plînge. 
Legislaţia modernă a ţărilor civilizate recunoaşte tot mai mult că, 
în primul rînd, pentru a fi valabilă, căsătoria trebuie să fie un con
tract încheiat de bunăvoie de către ambele părţi, şi în al doilea 
rînd, că şi în timpul căsniciei amîndouă părţile trebuie să aibă una 
faţă de cealaltă drepturi şi datorii egale. Iar dacă aceste două 
cerinţe s-ar îndeplini în mod consecvent, femeile ar avea tot ceea 
ce îşi pot dori. 

Această argumentare pur j uridică este identică cu aceea pe 
care o foloseşte burghezul republican radical pentru a închide gura 
proletariatului. Contractul de muncă, pretinde el, este încheiat de 
bunăvoie între cele două părţi. Dar el este considerat încheiat 
de bunăvoie pentru că pe hîrtie legea pune amîndouă părţile într-o 
situaţie egală. Puterea pe care situaţia de clasă diferită o dă uneia 
dintre părţi, presiunea pe care aceasta o exercită asupra celeilalte 
părţi - situaţia economică reală a amînduroro. - sînt lucruri care 
nu privesc legea. Şi, pe timpul duratei contractului de muncă, amîn
două părţile trebuie să se bucure iarăşi de drepturi egale atît timp 
cit una din părţi nu renunţă în mod expres la ele. Faptul că situa
ţia economică îl sileşte pe muncitor să renunţe pînă şi la ultima 
aparenţă de egalitate în drepturi de asemenea nu priveşte legea. 

Referitor la căsătorie, chiar şi cea mai progresistă lege este pe 
deplin satisfăcută dacă părţile interesate au declarat formal că 
consimt de bunăvoie la căsătorie. Ceea ce se petrece în 
culisele j uridice, acolo unde se desfăşoară viaţa reală, şi în ce 
mod se ajunge la acest liber consimţămînt, aceasta nu e treaba 
nici a legii şi nici a juristului. Or, o simplă comparaţie a legisla
ţiei din diferite ţări ar trebui să arate j uristului la ce se reduce 
acest liber consimţămînt. In ţările în care copiilor le este asigurată 
prin lege o parte din averea părintească, în care deci ei nu pot fi 

* ln continuare, textul din capitolul de faţă în afară de paragraful de în
cheiere care începe cu cuvintele : „Dar să ne intoarcem la Morgan• (vezi volu
mul de faţă, p. 83) a fost adăugat de Engels la ediţia din 1891 . - Nota red. 
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dezmoşteniţi - în Germania, în ţările în care este în vigoate 
dreptul francez etc. -, copiii trebuie să obţină consimţămîntul 
părinţilor pentru a putea încheia o căsătorie. In ţările în care este 
în vigoare dreptul englez, consimţămîntul părinţilor nu e o con
diţie legală pentru încheierea căsătoriei, părinţii dispun de liber
tate completă în ceea ce priveşte testarea averii lor şi-şi pot 
dezmoşteni copiii după bunul lor plac. Este deci limpede că, cu 
loate acestea şi tocmai pentru motivele acestea, în Anglia şi în 
America, la clasele care au ceva de transmis prin moştenire, liber
tatea în ceea ce priveşte încheierea căsătoriei nu este de fapt cu 
nimic mai mare decît în Franţa şi în Germania. 

Lucrurile nu stau mai bine nici în ceea ce priveşte egalitatea 
juridică a bărbatului şi a femeii în căsătorie. Inegalitatea în drep
turi dintre ei, pe care am moştenit-o de la rînduielile sociale ante
rioare, nu este cauza, ci rezultatul asupririi economice a femeii. 
In vechea gospodărie comunistă, care cuprindea multe perechi 
conjugale şi copiii lor, conducerea gospodăriei, dată în seama 
femeilor, era o îndeletnicire socială tot atît de necesară ca şi 
procurarea mijloacelor de hrană de către bărbaţi. O dată cu apa
riţia familiei patriarhale şi mai ales cu cea a familiei monogame 
separate, situaţia se schimbă. Conducerea gospodăriei şi-a pierdut 
caracterul ei social. Ea nu mai privea societatea. Ea a devenit un 
serviciu privat ; soţia. a devenit prima servitoare, fiind înlăturată 
de la participarea la producţia socială. Abia marea industrie din 
vremea noastră i-a redeschis femeii - şi numai femeii proletare 
- drumul spre producţia socială. Dar în aşa fel, incit, dacă îşi înde
plineşte îndatoririle în serviciul privat al familiei, ea rămîne 
exclusă de la producţia socială şi nu poate cîştiga nimic ; iar dacă 
vrea să participe la munca socială şi să-şi cîştige singură existenţa, 
este în imposibilitate de a-şi îndeplini îndatoririle familiale. In 
această privinţă, situaţia femeii este aceeaşi atît în fabrici, cit şi 
în toate ramurile de activitate, pînă chiar şi în medicină şi în avo
catură. Familia separată modernă este întemeiată pe robia casnică, 
făţişă sau camuflată, a femeii, iar societatea modernă este o masă 
alcătuită numai din familii individuale, care constituie moleculele 
ei. în zilele noastre, în marea majoritate a cazurilor, bărbatul tre
buie să fie cel care cîştigă, susţinătorul familiei, cel puţin la cla
sele avute, şi aceasta îi creează o situaţie dominantă, care nu are 
nevoie de privilegii juridice speciale. In familie el este burghezul, 
iar femeia reprezintă proletariatul. In lumea industrială însă, ca
racterul specific al asupririi economice care apasă asupra proleta
riatului se manifestă în toată acuitatea sa abia după ce toate pri
vilegiile speciale bazate pe lege ale clasei capitaliste au fost înlă-
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turate şi s-a stabilit deplina egalitate juridică a ambelor clase ; 
republica democratică nu înlătură antagonismul dintre cele două 
clase ; dimpotrivă, ea este aceea ce oferă terenul pe care va avea 
loc lupta pentru rezolvarea acestui antagonism. Tot astfel caracte
rul specific al dominaţiei soţului asupra soţiei în familia modernă, 
precum şi necesitatea şi modalitatea stabilirii unei reale egalităţi 
sociale pentru amîndoi vor apărea în plină lumină abia atunci cînd 
ambii vor avea deplină egalitate în drepturi din punct de vedere 
juridic. Atunci va ieşi la iveală că prima condiţie prealabilă pentru 
eliberarea femeii este ca întregul sex feminin să se întoarcă la 
munca socială, fapt care, la rîndul lui, cere ca familia individuală 
să înceteze de a mai fi unitatea economică a societăţii. 

Avem, aşadar, trei forme principale de căsătorie, care în linii 
generale corespund celor trei stadii principale ale dezvoltării ome
nirii .  Sălbăticiei îi  corespunde căsătoria pe grupe, barbariei căsă
toria-pereche, civilizaţiei monogamia, completată prin adulter şi  
prostituţie. Intre căsătoria-pereche şi monogamie, pe treapta de sus 
a barbariei, se intercalează dominaţia bărbaţilor asupra sclavelor 
şi poligamia. 

După cum s-a văzut din întreaga noastră expunere, progresul 
care se manifestă în această succesiune este legat de faptul ca
racteristic că femeilor li se răpeşte tot mai mult libertatea sexuală 
existentă în căsătoria pe grupe, dar nu şi bărbaţilor. Şi, într-adevăr, 
pentru bărbaţi căsătoria pe grupe există de fapt pînă astăzi. Ceea 
ce pentru femeie constituie o crimă şi atrage după sine grave con
secinţe legale şi sociale, la bărbaţi e considerat ca ceva onorabil 
sau, în cel mai rău caz, ca o neînsemnată pată morală, purtată cu 
plăcere. Dar cu cît heterismul tradiţional suferă în vremea noastră 
mai multe modificări sub influenţa producţiei capitaliste de mărfuri, 
adaptîndu-se tot mai mult acesteia, şi cu cît se transformă mai mult 
în prostituţie făţişă, cu atît efectul lui este mai demoralizant. El 
demoralizează pe bărbaţi cu mult mai mult decît pe femei. Dintre 
femei, prostituţia degradează numai pe nenorocitele care-i cad vic
timă şi nici chiar pe acestea în măsura în care se crede de obicei. 
In schimb, ea corupe caracterul tuturor bărbaţilor. Astfel, de pildă, 
o logodnă lungă este, în nouă cazuri din zece, o adevărată şcoală 
pregătitoare a infidelităţii conjugale. 

Ne îndreptăm însă spre o revoluţie socială în care bazele eco
nomice de pînă acum ale monogamiei vor dispărea tot atît de sigur 
ca şi acelea ale complementului ei, prostituţia. Monogamia a apărut 
ca urmare a concentrării unor avuţii mai mari într-o singură mină, 
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şi anume în mina bărbatului, precum şi din necesitatea de a trans
mite aceste avuţii prin moştenire copiilor acestui bărbat şi nu 
copiilor altuia. Pentru aceasta era necesară monogamia femeii, nu 
a bărbatului, aşa incit această monogamie a femeii nu a împiedicat 
de loc poligamia făţişă sau ascunsă a bărbatului. Dar revoluţia 
socială care va avea loc, transformînd cel puţin partea covîrşitoare 
a avuţiilor permanente şi transmisibile - mijloacele de producţie 
- în proprietate socială, va reduce la minim toată această grijă 
în legătură cu cel căruia urmează să-i fie transmisă moştenirea. 
Dar, dat fiind că monogamia a luat naştere din cauze economice, 
nu va dispărea ea oare cind vor dispărea aceste cauze ? 

Nu fără temei am putea răspunde : nu numai că nu va dispărea, 
ci, dimpotrivă, abia atunci se va realiza pe deplin. Căci, o dată cu 
transformarea mijloacelor de producţie în proprietate socială, va 
dispărea şi munca salariată, proletariatul, deci va dispărea şi nece
sitatea pentru un anumit număr de femei, care poate fi calculat 
statistic, de a se da bărbaţilor pentru bani. Prostituţia va dispărea, 
iar monogamia, în loc să-şi înceteze existenţa, va deveni, în sfîrşit, 
o realitate şi pentru bărbaţi. 

Aşadar, situaţia bărbaţilor se va schimba, în orice caz, foarte 
mult. Dar şi situaţia femeilor, a tuturor femeilor, va suferi o schim
bare însemnată. O dată cu trecerea mijloacelor de producţie în 
proprietate socială, familia individuală va înceta de a mai fi uni
tatea economică a societăţii. Gospodăria particulară se va trans
forma într-o instituţie socială ; îngrijirea şi creşterea copiilor va 
deveni o chestiune socială, societatea se va îngriji în mod egal de 
toţi copiii, fie ei legitimi sau nelegitimi. In felul acesta va fi înlă
turată grij a pentru „urmări " ,  care constituie astăzi momentul so
cial esenţial - atît moral, cit şi economic - care împiedică fata 
să se dea fără rezerve bărbatului pe care îl iubeşte. Nu va constitui 
oare aceasta o cauză suficientă pentru a determina dezvoltarea 
treptată a unor relaţii sexuale mai libere şi, totodată, formarea unei 
opinii publice mai îngăduitoare în ceea ce priveşte cinstea fecioare
lor şi necinstea femeii ? Şi, în sfîrşit, n-am văzut noi că în lumea 
modernă monogamia şi prostituţia, deşi reprezintă contraste, sînt 
totuşi nişte contraste inseparabile, doi poli ai aceleiaşi rînduieli 
sociale ? Poate oare să dispară prostituţia fără să tragă după sine 
în prăpastie şi monogamia ? 

Aici intră în acţiune un element nou, un element care pe 
vremea dezvoltării monogamiei exista cel mult în germene : iubirea 
individuală între sexe. 

Inainte de evul mediu, nici vorbă nu putea fi de iubire indi
viduală între sexe. Este de la sine înţeles că frumuseţea fizică, 
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relaţiile intime, înclinaţiile comune etc. au exercitat asupra persoa
nelor de sex diferit o atracţie sexuală şi că nici bărbaţilor, nici fe
meilor nu le putea fi absolut indiferent cu cine întreţineau relaţii 
atît de intime. Dar de aici şi pînă la iubirea de astăzi dintre sexe 
e cale foarte lungă. In toată antichitatea căsătoriile sînt încheiate 
de către părinţi în numele celor două părţi, care se resemnau 
la această situaţie. Puţina dragoste conjugală pe care o cunoaşte 
antichitatea - nu este o înclinaţie subiectivă, ci o datorie obiectivă 
- nu este baza, ci corolarul căsătoriei. Legături de dragoste în 
înţelesul modern al cuvîntului întîlnim în antichitate numai în 
afara societăţii oficiale. Păstorii ale căror bucurii şi suferinţe în 
dragoste sînt cîntate de Teocrit şi Moschos, „Daphnis şi Chloe" ai 
lui Longos 94 sînt sclavi care nu participă la treburile statului, sfera 
în care se desfăşoară viaţa cetăţeanului liber. In afară de sclavi 
nu întîlnim legături de dragoste decît ca produs al descompunerii 
vechii lumi în curs de dispariţie şi numai cu femei care se află şi 
ele în afara societăţii oficiale, hetairele, prin urmare cu străine sau 
liberte : la Atena în preajma prăbuşirii sale, la Roma pe vremea 
imperiului. Iar dacă au existat într-adevăr legături de dragoste 
între cetăţeni şi cetăţene libere, ele au existat numai sub formă 
de adulter. Cit despre clasicul poet din antichitate al amorului, 
bătrînul Anacreon, iubirea între sexe în sensul modern îi era atît 
de indiferentă, incit pentru el nici chiar sexul fiinţei iubite nu avea 
importanţă. 

Iubirea de azi între sexe se deosebeşte în mod esenţial de 
simpla atracţie sexuală, acel eros al anticilor. In primul rînd, ea 
presupune existenţa unui sentiment reciproc de dragoste la fiinţa 
iubită ; în privinţa aceasta, femeia este egală cu bărbatul, pe cînd 
în erosul antic de multe ori femeia nici nu era întrebată. In al 
doilea rînd, iubirea între sexe are un grad de intensitate şi o 
durată care face ca neposedarea sau despărţirea să apară celor 
două părţi ca o mare nenorocire, dacă nu chiar ca suprema neno
rocire ; pentru a-şi putea aparţine una alteia, ele se expun ori
cărui risc, punîndu-şi chiar viaţa în primejdie, ceea ce în antichi
tate se întîmpla cel mult în caz de adulter. Şi, în sfîrşit, apare un 
nou criteriu moral pentru aprecierea relaţiilor sexuale : nu se pune 
numai întrebarea dacă ele sînt conjugale sau extraconjugale, ci şi 
dacă au izvorît din iubire reciprocă sau nu. Se înţelege că, în prac
tica feudală sau burgheză, soarta acestui nou criteriu nu este mat 
bună decît a tuturor celorlalte criterii morale : se trece peste el. 
Dar nici mai rea nu este ; ca şi celelalte criterii, el este recunoscut 
în teorie, pe hîrtie. Iar deocamdată, nici nu poate pretinde mai 
mult. 
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Evul mediu porneşte de acolo unde s-a oprit antichitatea în 
ceea ce priveşte embrionul de iubire între sexe : de la adulter. Am 
descris iubirea cavalerească care a creat cîntecele zorilor. De la 
această dragoste, care tinde la distrugerea căsătoriei, pînă la dra
gostea care urmează să stea la baza ei este o cale lungă, pe care 
cavalerii n-au străbătut-o niciodată în întregime. Chiar dacă trecem 
de la popoarele romanice frivole la virtuoşii germani, vedem în 
„Cîntecul Nibelungilor" că Kriemhild, deşi îl iubeşte în taină pe 
Siegfried tot atît de mult cum o iubeşte şi el,  atunci cînd Gunther 
o anunţă că a promis-o unui cavaler al cărui nume nu i-l spune, 
ea răspunde doar atît : 

„Ku e nevoie să mă rogi ; aşa cum îmi porunceşti, aşa voi face întotdea
una ; cu acela, stăpîne, pe care mi-l dai de bărbat mă voi logodi bucuroasă" 9•. 

Nici nu-i trece prin gînd că ar fi cu putinţă să se ţină seama 
de iubirea ei. Gunther o cere în căsătorie pe Briinhild, Etzel (Atila) 
pe Kriemhild fără să le fi văzut vreodată ; tot astfel în „Gutrun" 98 : 
Siegebant de Irlanda o cere pe norvegiana Ute, Hetel de Hegelingen 
pe Hilde de Irlanda, în sfîrşit Siegfied de Morlanda, Hartmut de 
Ormania şi Herwig de Seelanda pe Gutrun ; şi numai în acest din 
urmă caz s-a întîmplat ca Gutrun să se hotărască de bunăvoie pen
tru cel din urmă. De obicei mireasa tînărului prinţ este aleasă de 
părinţii acestuia, dacă mai sînt în viaţă ; în caz contrar, de el în
suşi după ce a consultat în prealabil pe vasalii principali, al căror 
cuvînt are întotdeauna greutate. Nici nu se putea altfel. Pentru 
cavaler sau baron, ca şi pentru suveranul ţării însuşi, însurătoarea 
este un act politic, un prilej de a-şi mări puterea prin noi alianţe ; 
decisiv este interesul dinastiei, şi nu preferinţele individului. Cum 
ar fi posibil în aceste condiţii ca iubirea să aibă ultimul cuvînt în 
încheierea căsătoriei ? 

La fel stau lucrurile şi cu breslaşul din oraşele medievale. 
Tocmai privilegiile care îl protejau, regulamentele corporative 
respective, hotarele artificiale care în virtutea legii îl separau, pe 
de o parte, de celelalte bresle, pe de altă parte de propriii săi to
varăşi de breaslă sau de calfe şi ucenici au fost acelea care au 
restrîns considerabil cercul din care putea să-şi aleagă o soţie po
trivită. Şi bineînţeles că, în acest sistem încîlcit, interesul familiei, 
şi nu dorinţa individului hotăra care anume este soţia cea mai po
trivită. 

Aşadar, în imensa majoritate a cazurilor, pînă la sfîrşitul 
evului mediu, încheierea căsătoriei a rămas ceea ce a fost de la 
început : o chestiune care nu era hotărîtă de cei în cauză. La 
început, fiecare om venea pe lume gata căsătorit - căsătorit cu o 
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întreagă grupă a sexului opus. In formele de mai tîrziu ale căsă
toriei pe grupe, era, probabil, aceeaşi situaţie, doar că grupa se 
restrîngea tot mai mult. In căsătoria-pereche, regula era ca ma
mele să se înţeleagă asupra căsătoriei copiilor lor ; şi aici rolul 
hotărîtor îl au considerentele privitoare Ia noi legături de rudenie, 
menite să asigure tinerei perechi o poziţie mai puternică în gintă 
şi trib. Iar cînd, o dată cu precumpănirea proprietăţii private asu
pra celei obşteşti şi cu ivirea interesului pentru moştenire, s-au 
instaurat patriarhatul şi monogamia, încheierea căsătoriei a început 
să depindă întru totul de considerente economice. Forma căsătoriei 
prin cumpărare dispare, dar în fond această căsătorie capătă o 
răspîndire tot mai largă, incit nu numai femeia, ci şi bărbatul este 
evaluat nu după însuşirile sale personale, ci după averea sa. Chiar 
de Ia început era un lucru nemaiauzit în practica claselor domi
nante ca înclinaţia reciprocă a părţilor să fie motivul precumpă
nitor în încheierea căsătoriei ; aşa ceva se întîmpla cel mult în 
literatura romantică sau Ia clasele asuprite, care nu contau. 

Aceasta era situaţia pe care a găsit-o producţia capitalistă 
atunci cînd, după epoca descoperirilor geografice, se pregătea să-şi 
impună supremaţia în lumea întreagă prin comerţul mondial şi prin 
manufactură. Era de presupus că acest mod de a încheia căsătoriile 
va fi cel mai potrivit pentru ea, şi chiar aşa a şi fost. Şi  cu toate 
acestea - ironia istoriei este inepuizabilă - tocmai capitalismului 
i-a fost dat să-i dea lovitura hotărîtoare. Transformînd totul în 
marfă, producţia capitalistă a distrus toate relaţiile vechi, tradi
ţionale, în locul moravurilor moştenite şi al dreptului istoric a pus 
cumpărarea şi vînzarea, contractul „liber". Juristul englez H. S. 
Maine credea că a făcut o descoperire grozavă spunînd că întregul 
nostru progres faţă de epocile anterioare constă în faptul că am 
ajuns from status to contract, de la rînduieli transmise prin tradiţie 
la rînduieli stabilite prin contracte liber consimţite 97, lucru care, 
în măsura în care este just, a fost spus încă în „Manifestul Co
munist" 98• 

Dar un contract pot încheia numai oamenii care sînt în situaţia 
de a dispune liber de persoana, de acţiunile şi de bunurile lor şi 
care sînt egali în drepturi unul faţă de celălalt. Una dintre sarci
nile principale ale producţiei capitaliste a fost tocmai aceea de 
a-i crea pe aceşti oameni „liberi" şi „egali" .  Dacă acest lucru s-a 
întîmplat la început numai în mod semiconştient şi, pe deasupra, 
sub un înveliş religios, începînd de Ia reforma luterană şi calvină 
s-a statornicit totuşi teza că omul este pe deplin răspunzător pentru 
faptele sale numai atunci cînd le-a săvîrşit în deplină libertate a 
voinţei şi că este o datorie morală de a te împotrivi oricărei con-
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strîngeri la o faptă imorală. Cum se împacă însă aceasta cu cele 
practicate pînă atunci cu prilejul încheierii căsătoriei ? Potrivit 
concepţiei burgheze, căsătoria era un contract, o tranzacţie j uri
dică, şi anume cea mai importantă dintre toate, fiindcă determina 
pentru tot timpul vieţii destinele a doi oameni, ale trupului şi spi
ritului lor. Ce-i drept, formal, această tranzacţie era încheiată pe 
atunci de bunăvoie : ea nu putea avea loc fără consimţămîntul 
părţilor. Dar se ştia prea bine cum se obţinea consimţămîntul şi 
care erau adevăraţii autori ai căsătoriei. Or, dacă pentru toate ce
lelalte contracte se cerea o reală libertate în luarea hotărîrii, de 
ce nu s-ar fi cerut şi pentru acest contract ? Oare cei doi tineri 
care urmau să se unească nu aveau şi ei dreptul de a dispune liber 
de ei înşişi, de trupul şi de organele lor ? Oare iubirea între sexe 
nu ajunsese la modă datorită cavalerilor şi, în opoziţie cu dra
gostea adulterină a cavalerului, dragostea conjugală nu era oare 
adevărata formă burgheză a acestei iubiri ? Dacă însă datoria so
ţilor era .de a se iubi unul pe altul, nu era în aceeaşi măsură o 
datorie a celor ce se iubeau ca ei să fie aceia care să hotărască 
încheierea căsătoriei şi nu să lase pe alţii să hotărască în locul 
lor ? Şi  oare acest drept al celor care se iubesc nu era mai presus 
de dreptul părinţilor, al rudelor şi al celorlalţi mijlocitori de căsă
torii şi peţitori tradiţionali ? Dacă dreptul individului de a alege în 
mod liber îşi făcea loc fără nici o jenă în biserică şi în religie, putea 
oare acest drept să se oprească în faţa insuportabilei pretenţii a 
generaţiei mai vîrstnice care voia să dispună de trupul, de sufletul, 
de averea, de fericirea sau de nefericirea generaţiei mai tinere ? 

Aceste întrebări trebuiau să se ivească într-o vreme în care 
toate legăturile vechi ale societăţii se destrămau şi toate concepţiile 
moştenite începeau să se clatine. Lumea a devenit dintr-o dată 
aproape de zece ori mai mare ; în loc de o pătrime dintr-o emisferă, 
întregul glob pămîntesc se găsea acum în faţa ochilor europenilor 
occidentali, care s-au grăbit să intre în posesiunea celorlalte şapte 
pătrimi. Şi întocmai ca vechile hotare strîmte ale patriei se pră
buşiră şi hotarele milenare ale modului tradiţional de a gîndi impus 
de evul mediu. In faţa ochiului şi a minţii omului se deschidea un 
orizont infinit mai larg. Pentru un tînăr pe care îl atrăgeau bogă
ţiile Indiei, minele de aur şi de argint din Mexic şi din Potosi, 
ce valoare mai putea avea reputaţia de onestitate sau onorabilul 
privilegiu de breaslă transmis din generaţie în generaţie ? Era 
epoca cavalerilor rătăcitori ai burgheziei, care şi-a avut şi ea ro
mantismul şi exaltările ei amoroase, dar de natură burgheză şi, în 
ultimă instanţă, cu ţeluri burgheze. 



82 Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului 

împrejurările erau de aşa natură, incit burghezia în ascen
siune, mai ales cea din ţările protestante, unde ordinea existentă 
a fost zdruncinată mai mult decit oriunde, a recunoscut din ce în 
ce mai mult libertatea în încheierea contractului şi în ceea ce pri
veşte căsătoria, înfăptuind-o în felul arătat mai sus. Căsătoria a 
rămas o căsătorie de clasă, dar înăuntrul clasei s-a recunoscut 
părţilor un anumit grad de libertate în alegere. Iar pe hîrtie, în 
teoria moralei şi în descrierea poetică, nimic nu era mai categoric 
stabilit decit imoralitatea oricărei căsătorii care nu se bazează pe 
iubirea reciprocă între sexe şi pe acordul cu adevărat al soţilor. 
lntr-un cuvînt, căsătoria din dragoste era proclamată un drept al 
omului, şi nu numai un drept al bărbatului (droit de l'homme) *, 
ci, în mod excepţional, şi un drept al femeii (droit de la femme) **. 

Dar, într-o anumită privinţă, acest drept al omului se deosebea 
de toate celelalte aşa-zise drepturi ale omului. Deoarece acestea 
din urmă se mărgineau în practică numai la clasa dominantă, la 
burghezie, iar, direct sau indirect, pentru clasa asuprită, pentru 
proletariat se reduceau la zero, ironia istoriei s-a vădit şi în cazul 
de faţă. Clasa dominantă rămîne dominată de cunoscutele influenţe 
economice, şi de aceea în rîndurile ei numai în cazuri excepţionale 
au loc căsătorii încheiate în mod cu adevărat liber, pe cind la clasa 
dominată ele sînt, după cum am văzut, regula generală. 

Aşadar, deplina libertate în încheierea căsătoriei va putea fi 
realizată pe plan general abia atunci cind desfiinţarea producţiei 
capitaliste şi a relaţiilor de proprietate create de ea va fi înlăturat 
toate acele considerente economice secundare care mai exercită 
şi astăzi o influenţă atît de puternică asupra alegerii soţului. Atunci 
nu va mai rămîne nici un alt motiv decit acela al afecţiunii reci
proce. 

Intrucit iubirea între sexe este, prin natura ei, exclusivistă, 
cu toate că acest exclusivism se realizează astăzi numai la femeie, 
căsătoria întemeiată pe iubirea între sexe este, prin natura ei, mo
nogamă. Am văzut cită dreptate avea Bachofen cind considera că 
progresul făcut de la căsătoria pe grupe la căsătoria monogamă se 
datoreşte mai ales femeii ; numai trecerea de la căsătoria-pereche 
la monogamie trebuie pusă pe seama bărbaţilor ; din punct de ve
dere istoric, ea a dus, în fond, la o înrăutăţire a situaţiei femeii şi 
la o înlesnire a infidelităţii bărbaţilor. De aceea, de îndată ce vor 
dispărea considerentele economice - grija pentru propria ei exis
tenţă şi mai ales pentru viitorul copiilor ei -, care au determinat 

„ Joc de cuvinte : „droit de l'homme" înseamnă „dreptul omului",  dar şi 
„dreptul bărbatului".  - Nota !rad. 

,.,. - dreptul femeii. - Nota !rad. 
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pe femeie să se împace cu obişnuita infidelitate a bărbaţilor, atunci, 
judecind după întreaga experienţă de pînă acum, egalitatea obţi
nută de femeie va face în măsură infinit mai mare pe bărbaţi să 
devină cu adevărat monogami decit pe femei să devină poliandre. 

Totodată însă, din monogamie vor dispărea în mod cert trăsă
turile caracteristice imprimate ei de relaţiile de proprietate din care 
a izvorît, şi anume în primul rind supremaţia bărbatului, iar în al 
doilea rînd indisolubilitatea căsătoriei. Supremaţia bărbatului în 
căsătorie este o simplă consecinţă a supremaţiei lui economice şi 
dispare de la sine o dală cu aceasta. Indisolubilitatea căsătoriei 
este, în parte, o consecinţă a situaţiei economice în cadrul căreia 
a luat naştere monogamia şi, în parte, o tradiţie din vremea în 
care corelaţia dintre această situaţie economică şi monogamie nu 
era încă bine înţeleasă şi era exagerată de religie. In vremea noas
tră ea este încălcată în mii de cazuri. Dacă numai căsătoria în
temeiată pe dragoste este morală, morală este de asemenea numai 
căsătoria în care dragostea continuă să existe. Durata iubirii indi
viduale între sexe diferă însă foarte mult de la individ la individ, 
mai ales la bărbaţi, şi, atunci cind sentimentul încetează cu desă
vîrşire sau o nouă iubire pasionată îi ia locul, despărţirea devine o 
binefacere atît pentru ambele părţi, cit şi pentru societate. Dar 
atunci, spre deosebire de ceea ce se petrece în prezent, oamenii 
vor fi scutiţi de murdăria inutilă a unui proces de divorţ. 

Aşadar, ceea ce putem presupune astăzi despre formele rela
ţiilor sexuale după iminenta înlăturare a producţiei capitaliste este 
mai ales de ordin negativ, mărginindu-se în majoritatea cazurilor 
la ceea ce va dispărea. Dar ce element nou se va adăuga ? Aceasta 
se va hotărî atunci cind se va fi ridicat o nouă generaţie : o 
generaţie de bărbaţi care niciodată în viaţa lor nu vor fi în situaţia 
de a cumpăra o femeie cu bani sau prin alte mijloace sociale ale 
puterii, şi o generaţie de femei care niciodată nu vor fi în situaţia 
nici de a se da unui bărbat din alte considerente decit din iubire 
adevărată şi nici de a refuza să se dea iubitului de teama conse
cinţelor economice. Cînd se vor ivi asemenea oameni, prea puţin 
se vor sinchisi ei de tot ceea ce se crede astăzi că ar trebui să 
facă ; ei vor şti singuri cum să procedeze şi singuri îşi vor forma 
o opinie publică corespunzătoare în ce priveşte purtarea fiecăruia 
în parte, şi cu asta basta. 

Dar să ne întoarcem la Morgan, de la care ne-am îndepărtat 
cam mult. Studierea istorică a instituţiilor sociale care s-au dez
voltat în epoca civilizaţiei depăşeşte cadrul cărţii sale. De aceea 
el vorbeşte foarte puţin despre soarta monogamiei în cursul acestei 
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epoci. Şi el crede că dezvoltarea familiei monogame constituie 
un progres, un pas spre completa egalitate în drepturi a sexelor, 
fără a considera însă că acest ţel a fost atins. Dar, spune el, 

„dacă se recunoaşte faptul că familia a trecut consecutiv prin patru forme 
şi se află acum într-a cincea, se naşte întrebarea dacă în viitor această formă 
va dăinui mult timp. Singurul răspuns care se poate da este că ea trebuie să 
progreseze o dată cu societatea, să se modifice în aceeaşi măsură în care se 
modifică şi societatea, aşa cum s-a întimplat şi în trecut. Fiind o creaţie a orin
duirii sociale, ea va reflecta gradul de dezvoltare a culturii în orînduirea res
pectivă. lntrucit de la începutul civilizaţiei familia monogamă s-a perfecţionat 
simţitor, îndeosebi în timpurile moderne, putem cel puţin presupune că ea este 
capabilă de a continua această perfecţionare pînă cind va fi atinsă egalitatea 
i ntre sexe. Dacă însă, într-un viitor îndepărtat, familia monogamă nu va fi în 
stare să îndeplinească cerinţele societăţi:, ne este imposibil să prevedem de ce 
natură va fi familia care-i va urma• 91• 
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III 

Ginta irocheză 

Trecem acum la o altă descoperire a lui Morgan, care pre
zintă cel puţin tot atîta importanţă ca şi reconstituirea formei pri
mitive a familiei pe baza sistemelor de înrudire. Morgan a dovedit 
că uniunile de gintă din cadrul unui trib de indieni americani, de
semnate cu nume de animale, sînt în esenţă identice cu ceea ce 
erau genea la greci şi ceea ce erau gentes la romani ; că forma ini
ţială este cea americană, cea greco-romană fiind o formă mai tîrzie, 
derivată ; că întreaga organizare socială a grecilor şi a romanilor 
din vremurile primitive în ginţi, fratrii şi triburi îşi găseşte o para
lelă fidelă în organizarea indienilor americani, că ginta este o insti
tuţie comună tuturor barbarilor pînă la intrarea lor în civilizaţie 
şi chiar după aceea (după cite putem stabili pe baza izvoarelor de 
care dispunem în prezent) . Dovedind toate acestea, Morgan a 
lămurit dintr-o dată punctele cele mai dificile din istoria antică -
greacă şi romană - şi, în acelaşi timp, ne-a adus lămuriri nebă
nuite în legătură cu trăsăturile fundamentale ale orînduirii sociale 
din epoca primitivă dinainte de apariţia statului. Oricît de simplă 
ar părea chestiunea acum cînd este cunoscută, Morgan nu a desco
perit-o totuşi decît în ultimul timp ; în lucrarea sa anterioară, 
apărută în 1 871 100, el nu a pătruns încă această taină, a cărei dez
văluire a redus pentru un timp * la tăcere pe cercetătorii englezi 
ai preistoriei, de obicei atît de siguri de ei. 

Cuvîntul latin gens, pe care Morgan îl întrebuinţează în mod 
general pentru această uniune de gintă, derivă - ca şi cuvîntul 
grecesc cu acelaşi înţeles, genos - de la rădăcina comună ariană 
gan (kan în limba germană, în care, conform unei legi fonetice, 
sunetul arian g trebuie înlocuit prin k) , care înseamnă „a procrea•.  
Gens, genos, în limba sanscrită dschanas, în limba gotică (după 

* Cuvintele „pentru un timp" au fost adăugate de Engels la ediţia din 
1 891 .  - Nota red. 

8 
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legea foneHcă de mai sus) kuni, în vechea limbă nordică ş1 m cea 
anglo-saxonă kyn, în engleză kin, în limba germană medie de sus 
kiinne, înseamnă de asemenea gintă, obîrşie. Dar la latini gens şi 
la greci genos sînt folosite în mod special pentru uniunea de gintă 
care se mîndreşte cu o obîrşie comună (în cazul acesta un strămoş 
comun) şi care, prin anumite instituţii sociale şi religioase, for
mează o anumită grupare comună, a cărei origine şi natură au 
rămas totuşi nelămurite pînă acum tuturor istoricilor noştri. 

Am văzut mai sus, cînd am vorbit despre familia punalua, care 
este compoziţia unei ginţi în forma ei iniţială. Ea este alcătuită din 
toate persoanele care, prin căsătoria punalua şi potrivit ideilor care 
domneau în mod necesar în cadrul ei, constituie urmaşii recunos
cuţi ai aceluiaşi strămoş feminin, întemeietoarea ginţii. Intrucît în 
această formă de familie paternitatea este incertă, se ţine seama 
numai de linia feminină. Intrucît fraţii nu se pot căsători cu suro
rile lor, ci numai cu femei de altă origine, copiii procreaţi cu aceste 
străine rămîn, potrivit matriarhatului, în afara ginţii. Aşadar, în 
cadrul uniunii de gintă rămîn numai urmaşii fiicelor din fiecare 
generaţie ; urmaşii fiilor trec în ginţile mamelor lor. Ce devine 
această grupă înrudită prin sînge după ce s-a constituit ca o 
grupă separată faţă de grupele asemănătoare din cadrul tribului ? 

Ca formă clasică a acestei ginţi primitive, Morgan ia ginta 
irochezilor, în special ginta tribului seneca. In acest trib sînt opt 
ginţi, care poartă nume de animale : 1) lup, 2) urs, 3) broască ţes
toasă, 4) castor, 5) cerb, 6) sitar, 7) bîtlan, 8) şoim. In fiecare gintă 
domnesc următoarele obiceiuri : 

1 .  Ginta îşi alege „sahemul" (conducătorul în timp de pace) 
şi şeful (căpetenia militară) . Sahemul trebuia să fie ales chiar din 
rîndurile membrilor ginţii şi funcţia lui era ereditară în cadrul 
acesteia, întrucît, atunci cînd locul rămînea vacant, el trebuia ocu
pat imediat de un altul ; căpetenia militară însă nu trebuia să fie 
aleasă numai dintre membrii ginţii, şi uneori această funcţie putea 
să rămînă vremelnic neocupată. Ca sahem nu era ales niciodată fiul 
ultimului sahem, căci la irochezi domnea matriarhatul şi, deci, fiul 
făcea parte din altă gintă ; adesea însă era ales fratele sahemului 
sau fiul surorii sale. La alegere votau toţi : bărbaţi şi femei. Ale
gerea trebuia să fie însă confirmată de celelalte şapte ginţi şi abia 
atunci alesul era instalat în mod solemn, şi anume de către sfatul 
comun al întregii uniuni a irochezilor. Semnificaţia acestui act se 
va vedea din cele ce vor urma. Autoritatea sahemului în cadrul 
ginţii era o autoritate părintească, de natură pur morală ; el nu 
dispunea de mijloace de constrîngere. Pe lingă aceasta, el era din 
oficiu membru în sfatul tribului seneca, precum şi în sfatul comun 
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al uniunii irochezilor. Căpetenia militară putea da ordine numai în 
timpul expediţiilor războinice. 

2. Ginta are latitudinea de a destitui pe sahem şi căpetenia 
militară. Această destituire se face tot prin hotărîrea comună a 
bărbaţilor şi femeilor. Destituiţii devin după aceea oşteni de rînd 
ca şi ceilalţi, persoane particulare. De altfel, sfatul tribului poate 
destitui şi pe sahemi, chiar împotriva voinţei ginţii. 

3. Nici un membru al ginţii nu are voie să-şi ia soţie din cadrul 
ginţii. Aceasta este regula fundamentală a ginţii, legătura care îi 
dă coeziunea ; ea este expresia negativă a foarte pozitivei înrudiri 
de sînge, singura în virtutea căreia indivizii pe care această înru
dire îi uneşte devin o gintă. Prin descoperirea acestui fapt simplu, 
Morgan a dezvăluit pentru prima oară esenţa ginţii. Cit de puţin 
a fost înţeleasă pînă atunci esenţa ginţii o dovedesc vechile rela
tări despre sălbatici şi barbari, în care diferitele grupări ce alcă
tuiesc orînduirea gentilică sînt amestecate de-a valma, fără a fi fost 
înţelese şi fără a se face vreo distincţie între ele, sub denumirea 
de trib, clan, thum etc., susţinîndu-se adesea că în cadrul unei ase
menea grupări căsătoria este interzisă. Aceasta a şi dus la confuzia 
iremediabilă în care d-l MacLennan a putut să apară ca un al doilea 
Napoleon şi să facă ordine printr-o sentinţă supremă : toate tri
burile se împart în triburi înăuntrul cărora căsătoria este interzisă 
(exogame) şi în altele înăuntrul cărora ea este îngăduită (endo
game) . Şi după ce a încurcat astfel şi mai rău lucrurile, el s-a putut 
lansa în cele mai profunde cercetări pentru a afla care dintre cele 
două categorii absurde ale sale este mai veche : exogamia sau 
endogamia. Această absurditate a căzut de la sine o dată cu des
coperirea ginţii întemeiate pe înrudirea de sînge şi pe imposibili
tatea de a se încheia căsătorii între membrii ginţii, imposibilitate 
care rezultă din această înrudire. Bineînţeles că, pe treapta pe care 
îi găsim pe irochezi, interzicerea căsătoriei în cadrul ginţii este 
respectată cu stricteţe. 

4. Averea defuncţilor trecea în posesiunea celorlalţi membri ai 
ginţii ; ea trebuia să rămînă în gintă. Avînd în vedere că obiectele 
pe care putea să le lase moştenire un irochez erau neînsemnate, 
ele erau împărţite între rudele de gintă cele mai apropiate ; dacă 
murea un bărbat, între fraţii şi surorile lui bune şi fratele mamei ; 
dacă murea o femeie, între copii şi surorile ei bune, dar nu şi 
fraţii ei. Din acelaşi motiv, soţul şi soţia nu puteau să se moşte
nească unul pe altul, nici copiii nu puteau moşteni pe tatăl lor. 

5. Membrii ginţii erau datori să-şi acorde unul altuia ajutor 
şi ocrotire şi mai ales să se sprijine în răzbunarea ofenselor aduse 
de un străin. In ceea ce priveşte securitatea sa personală, individul 
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se baza pe protecţia ginţii şi putea să se bizuie pe ea, căci cine îl 
ofensa pe el ofensa întreaga gintă. Aici, în legăturile de sînge ale 
ginţii, îşi are obîrşia obligaţia răzbunării sîngelui, recunoscută în 
mod necondiţionat de către irochezi. Dacă un străin de gintă ucidea 
pe un membru al ginţii, întreaga gintă a celui ucis era datoare să 
răzbune sîngele vărsat. Mai întîi se încerca să se ajungă la o în
ţelegere ; ginta ucigaşului se aduna la sfat şi făcea sfatului ginţii 
celui ucis propuneri pentru a lichida chestiunea în chip paşnic, 
exprimîndu-şi de obicei părerea de rău şi oferind daruri însemnate. 
Dacă propunerile erau acceptate, chestiunea se socotea aplanată. 
In caz contrar, ginta ofensată desemna unul sau mai mulţi răzbună
tori, care erau datori să-l urmărească pe ucigaş şi să-l ucidă. Dacă 
acest lucru se întîmpla, ginta celui ucis nu avea nici un drept să 
se plîngă: cazul era lichidat. 

6. Ginta are anumite nume sau o serie de nume, pe care, din 
tot tribul, numai ea le poate folosi, astfel că numele unui individ 
arată totodată şi cărei ginţi îi aparţine. De numele gentilic erau 
inseparabil legate şi drepturile gentilice. 

7. Ginta poate adopta străini şi astfel să-i primească ca membri 
ai întregului trib. Prizonierii de război care nu erau ucişi deve
neau, aşadar, prin adopţie în una din ginţi, membri ai tribului 
seneca şi dobîndeau prin aceasta drepturi depline în gintă şi în 
trib. Adopţia se făcea la propunerea unor membri ai ginţii : la pro
punerea bărbaţilor care îl adoptau pe străin ca frate sau soră sau 
la propunerea femeilor care îl adoptau ca fiu ; pentru confirmarea 
unei astfel de adopţii era necesară primirea solemnă în gintă. 
Adeseori unele ginţi deosebit de slăbite din punct de vedere nu
meric erau reîntărite prin adoptări în masă dintr-o altă gintă, cu 
asentimentul acesteia. La irochezi, primirea solemnă în gintă avea 
loc într-o şedinţă publică a sfatului tribului, această solemnitate 
transformîndu-se în fapt într-o ceremonie religioasă. 

8. La ginţile indiene este greu de dovedit existenţa unor sărbă
tori religioase speciale, dar ceremoniile religioase ale indienilor 
sînt mai mult sau mai puţin legate de ginţi. In timpul celor şase 
sărbători religioase anuale ale irochezilor, sahemii şi căpeteniile 
militare ale fiecărei ginţi erau socotite ca făcînd din oficiu parte 
dintre „păzitorii credinţei" şi îndeplineau funcţii de preot. 

9. Ginta are un loc de înmormîntare comun. La irochezii din 
statul New York, înghesuiţi din toate părţile de către albi, acest 
loc a dispărut acum, dar înainte vreme a existat. La alţi indieni 
el mai există şi astăzi, ca, de pildă, la tribul tuscarora, înrudit în
deaproape cu irochezii, care, deşi este un trib creştin, are în cimitir 
un rînd anumit pentru fiecare gintă, astfel că mama este îngro-
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pată în acelaşi rînd cu copiii, dar tatăl nu. Şi Ia irochezi întreaga 
gintă a celui decedat asistă Ia înmormîntare, se îngrijeşte de mor
mînt, de discursurile funebre etc. 

10. Ginta are un sfat, adunarea democratică a tuturor membri
lor ei adulţi, bărbaţi şi femei, care se bucură cu toţii de drept egal 
de vot. Acest sfat alegea şi destituia pe sahemi şi pe căpeteniile 
militare, precum şi pe ceilalţi „păzitori ai credinţei" ; el decidea 
dacă trebuie să primească drept ispăşire pentru uciderea unor 
membri ai ginţii o sumă de bani (Wergeld) sau dacă aceştia trebuie 
răzbunaţi prin sînge ; el adopta străini în gintă. Intr-un cuvînt, el 
era puterea supremă în gintă. 

Acestea sînt atributele unei ginţi indiene tipice. 

„Toţi membrii ei sint oameni liberi, datori să-şi apere reciproc libertatea i 
ei se bucură de drepturi personale egale : nici sahemii, nici căpeteniile militare 
nu au nici o pretenţie la vreun privilegiu . ei alcătuiesc o frăţie unită prin le
gături de singe. Deşi nu au fost mciodata formulate, principiile de bază ale 
ginţii au fost libertatea, egalitdtea, fraternitatea, iar ginta, la rindul ei, a fost 
unitatea de bazd. a unui întreg sistem social, temelia societăţii indiene organi
zate. Prin aceasta se explică inflexibilul spirit de independenţă şi demnitatea 
personald. a indienilor, pe care nimeni nu le poate contesta" 101• 

In perioada descoperirii Americii, indienii din întreaga Ame
rică de Nord erau organizaţi în ginţi după principiile matriar
hatului. Numai în unele triburi, ca, de pildă, în cel numit dakota, 
ginţile se aflau în descompunere, iar în altele - ojibwas şi omaha 
- ele erau organizate după principiile patriarhatului. 

La foarte multe triburi indiene numărînd mai mult de cinci sau 
şase ginţi, găsim cite trei, p atru sau mai multe ginţi unite într-o 
grupă deosebită, pe care Morgan o denumeşte fratrie (frăţie) , 
redind în mod fidel denumirea indiană prin forma corespunzătoarn 
greacă. Astfel tribul seneca are două fratrii : prima cuprinde ginţile 
1-4, cea de-a doua ginţile 5-8. O cercetare mai amănunţită arată 
că aceste fratrii reprezintă de obicei ginţile iniţiale în care s-a 
scindat tribul Ia început ; căsătoria fiind interzisă în cadrul ginţii, 
fiecare trib trebuia să cuprindă cel puţin două ginţi ca să poată 
exista de sine stătător. Pe măsură ce tribul creştea, fiecare gintă, 
Ia rîndul ei, se scinda în alte două sau mai multe ginţi, care apar, 
fiecare în parte, ca o gintă distinctă, pe cînd ginta iniţială, care 
cuprinde toate ginţile-fiice, continuă să existe ca fratrie. La tribul 
oonsiderate giinţi-sl\.lrnri, 1n timp ce giinţile celeilalte fratrii sî1J1t 
considerate ginţi-surori, în timp ce ginţile celeilalte fratrii sînt 
ginţi-vere, denumiri care, după cum am văzut, au în sistemul de 
înrudire american o semnificaţie cit se poate de reală şi de lim
pede. La mceput, nici un membru al hribului sem�oa IIlU avea voie 
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să se însoare înăuntrul fratriei sale, dar obiceiul acesta s-a pierdut 
de mult, mărginindu-se numai la gintă. Conform tradiţiei existente 
la tribul seneca, ginţile originare din care s-au desprins celelalte 
au fost „ursul" şi „cerbul" .  După ce această nouă împărţire s-a 
încetăţenit, ea a fost modificată după trebuinţă ; dacă se stingea 
vreo gintă dintr-o fratrie, ea era adeseori completată cu ginţi în
tregi, strămutate din alte fratrii. De aceea găsim, la triburi diferite, 
ginţi cu acelaşi nume, grupate în mod diferit în fratrii. 

La irochezi, funcţiile fratriei sînt în parte sociale, în parte reli
gioase. 1) La jocul cu mingea, fratriile joacă una împotriva celei
lalte ; fiecare fratrie trimite pe cei mai buni jucători ai ei, ceilalţi 
urmăresc jocul grupaţi pe fratrii şi pariază pe jucătorii lor. - 2) 
In sfatul tribului, sahemii şi căpeteniile militare ale fiecărei fratrii 
şed laolaltă - cele două grupe fiind aşezate faţă în faţă -, iar 
fiecare orator, cînd vorbeşte, se adresează reprezentanţilor fiecărei 
fratrii ca unei grupări deosebite. - 3) Dacă se întîmpla un omor în 
trib şi dacă ucigaşul şi victima nu făceau parte din aceeaşi fratrie, 
ginta lezată apela adesea la ginţile-surori ; acestea convocau sfatul 
fratriei şi se adresau celeilalte fratrii ca unui tot întreg, cerind să 
convoace şi ea un sfat pentru aplanarea conflictului. Aici fratria 
apare deci din nou în calitatea de gintă iniţială şi are mai mulţi 
sorţi de izbîndă decît ginta separată, mai slabă, provenită din ea. -
4) In caz de deces al unor persoane de vază, fratria opusă lua 
asupra ei organizarea înmormîntării şi a ceremoniilor funebre, în 
timp ce fratria mortului forma cortegiul îndoliat. Cînd murea un 
sahem, fratrid opusă aducea la cunoştinţa sfatului uniunii irochezi
lor că locul a devenit vacant. - 5) La alegerea sahemului intra 
din nou în scenă sfatul fratriei. Confirmarea alegerii de către 
ginţile-surori era considerată ca ceva de la sine înţeles, dar ginţile 
celorlalte fratrii puteau ridica obiecţii. într-un asemenea caz se 
întrunea sfatul acestei fratrii ; dacă el persista în obiecţia lui, se 
invalida alegerea. - 6) Inainte vreme irochezii aveau mistere re
ligioase speciale, numite de albi medicinelodges *. Aceste mistere 
erau celebrate în tribul seneca de către două frăţii religioase, în 
care iniţierea noilor membri avea loc în cadrul unui ceremonial 
deosebit ; fiecăreia dintre cele două fratrii îi revenea cite o astfel 
de frăţie religioasă. - 7) Dacă, aşa cum este aproape sigur, cele 
patru „linages" (spiţe) , care în perioada cuceririi 102 locuiau în cele 
patru cartiere ale Tlascalei, constituiau patru fratrii, aceasta dove
deşte că fratriile contau şi ca unităţi militare, ca şi fratriile gre
cilor şi uniunile de gintă asemănătoare ale germanilor ; aceste 
patru „linages" porneau la luptă fiecare ca o ceată deosebită, cu 

* - adunarea vracilor. - Nota trad. 
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uniformă şi drapel propriu şi sub comanda propriului lor condu
cător. 

După cum mai multe ginţi alcătuiesc o fratrie, tot aşa, în forma 
clasică a orînduirii gentilice, mai multe fratrii alcătuiesc un trib ; 
în unele cazuri, la triburile foarte slăbite lipseşte veriga interme
diară, fratria. Care sînt deci caracteristicile unui trib de indieni 
din America ? 

1 .  Un teritoriu propriu şi un nume propriu. Fiecare trib po
sedă, în afară de locul pe care se stabilise în fapt, şi un teritoriu 
considerabil pentru vînat şi pescuit. Dincolo de acesta se găsea o 
vastă zonă neutră, care se întindea pînă la teritoriul tribului vecin; 
între triburile înrudite prin limbă această zonă era mai mică, iar 
între triburile neînrudite prin limbă era mai mare. Această zonă 
este acelaşi lucru cu pădurea-hotar pe care o întîlnim la germani, 
cu pustiul pe care-l făceau în jurul teritoriului lor suevii lui Cezar, 
cu îsarnholt-ul (în limba daneză jarnved, limes Danicus) dintre 
danezi şi germani, cu pădurea saxonă şi branibor-ul (în limba slavă 
„pădure de apărare")  - de la care îşi trage numele Brandenbur
gul - dintre germani şi slavi. Ţinutul astfel delimitat prin graniţe 
neprecizate era teritoriul comun al tribului, recunoscut ca atare de 
triburile vecine şi apărat de trib împotriva invaziilor. Faptul că 
graniţele nu erau precis stabilite a devenit, de cele mai multe ori, 
un neajuns practic abia atunci cînd populaţia s-a înmulţit conside
rabil. - Numele triburilor în general se pare mai curînd că au 
apărut la întîmplare decît că ar fi urmarea unei alegeri intenţio
nate ; cu timpul s-a întîmplat adesea ca un trib să fie numit de 
către triburile vecine cu alt nume decît cel folosit de el însuşi, aşa 
cum germanii au primit primul lor nume istoric generic de „ger
mani" de la celţi. 

2. Un dialect deosebit, propriu numai acestui trib. Intr-adevăr, 
tribul şi dialectul coincid în esenţă ; în America pînă nu de mult 
se mai formau noi triburi şi dialecte prin scindare, şi nu cred ca 
acest proces să fi încetat cu desăvîrşire. Acolo unde două triburi 
slăbite s-au contopit într-unul singur, se întîmplă, cu titlu de ex
cepţie, ca în unul şi acelaşi trib să se vorbească două dialecte 
foarte înrudite. In medie, triburile americane au mai puţin de 2 OOO 
de suflete ; cerochezi însă sînt vreo 26 OOO - cel mai mare număr 
de indieni din Statele Unite care vorbesc acelaşi dialect. 

3. Dreptul de a instala în mod solemn pe sahemii şi căpeteniile 
militare aleşi de ginţi, precum şi 

4. dreptul de a-i destitui, chiar împotriva voinţei ginţii lor. 
Intrucît aceşti sahemi şi căpetenii militare sînt membri în sfatul 
tribului, aceste drepturi ale tribului faţă de ei sînt de la sine în-
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ţelese. Acolo unde s-a format o uniune de triburi şi toate triburile 
erau reprezentate în sfatul uniunii, drepturile menţionate mai sus 
treceau asupra acestui sfat. 

5. Reprezentări religioase (mitologie) comune şi practicarea 
aceluiaşi cult. 

„Indienii erau, în felul lor barbar, un popor religios• "'· 

Pînă acum mitologia lor nu a fost studiată în mod critic ; ei 
atribuiau o înfăţişare omenească reprezentărilor lor religioase -
duhuri de tot felul -, dar treapta de jos a barbariei pe care se 
aflau nu cunoştea încă reprezentările plastice, aşa-numiţii idoli. 
Era un cult al naturii şi al forţelor naturale în curs de dezvoltare 
spre politeism. Diferitele triburi aveau serbările lor periodice, cu 
anumite forme de cult, şi anumite dansuri şi jocuri ; în special 
dansul constituia o parte esenţială a tuturor solemnităţilor reli
gioase ; fiecare trib îşi celebra sărbătorile separat. 

6. Un sfat al tribului pentru treburile obşteşti. El era alcătuit 
din toţi sahemii şi căpeteniile militare ale diferitelor ginţi, adevă
raţii reprezentanţi ai acestora, deoarece puteau fi oricînd desti
tuiţi ; el ţinea şedinţe publice, înconjurat de ceilalţi membri ai 
tribului, care aveau dreptul să ia parte la discuţii şi să-şi expună 
părerea ; hotărîrea o lua sfatul. De regulă, oricine dorea putea să 
ia cuvîntul ; femeile puteau de asemenea să-şi expună punctul lor 
de vedere printr-un orator pe care îl împuterniceau. La irochezi, 
hotărîrea definitivă trebuia luată în unanimitate, la fel ca şi în 
mărcile germane cînd se adoptau hotărîri în unele probleme. Sfatul 
tribului avea în special însărcinarea să reglementeze raporturile cu 
triburile străine ; el primea şi trimitea soli, declara război şi în
cheia pace. Dacă se ajungea la război, acesta era dus în cea mai 
mare parte de voluntari. In principiu, fiecare trib se socotea în 
stare de război cu oricare alt trib cu care nu a încheiat formal un 
tratat de pace. Expediţiile războinice împotriva unor astfel de vrăj
maşi erau organizate de cele mai multe ori de cîţiva războinici de 
frunte ; ei organizau un dans războinic şi oricine se prindea în dans 
îşi manifesta prin aceasta hotărîrea de a lua parte la expediţie. 
Ceata se organiza imediat şi pornea la acţiune. Şi apărarea teri
toriului atacat al tribului se făcea de obicei tot de către cete de 
voluntari. Pornirea în expediţie şi întoarcerea din expediţie a 
acestor cete constituiau întotdeauna un prilej de serbări publice. 
Aceste expediţii nu aveau nevoie de aprobarea sfatului tribului ; 
ea nu era nici cerută, nici acordată. Ele sînt identice cu expe
diţiile războinice private ale cetelor germane, aşa cum ni le zu
grăveşte Tacit 104, cu deosebirea că la germani aceste cete dobîn-
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diseră un caracter mai statornic, constituind un nucleu stabil, orga
nizat încă din timp de pace, în jurul căruia în caz de război se 
grupau ceilalţi voluntari. Aceste cete de luptă erau rareori nume
roase ; cele mai de seamă expediţii ale indienilor, chiar la distanţe 
mari, erau întreprinse cu forţe de luptă neînsemnate. Cînd mai 
multe cete de acest fel se uneau în vederea unei acţiuni impor
tante, fiecare dintre ele asculta numai de propria sa căpetenie ; 
unitatea planului de luptă era asigurată într-un fel sau altul de 
către sfatul căpeteniilor. Tot astfel, după cum reiese din descrierea 
lui Ammianus, îşi duceau războaiele alamanii de pe Rinul de sus 
în secolul al !V-lea. 

7. La unele triburi găsim un şef suprem (Oberhiiuptling) , ale 
cărui atribuţii sînt însă foarte limitate. El este unul dintre sahemi, 
care, în cazurile cînd se impunea o acţiune in:.ediată, trebuia să ia 
măsuri provizorii pînă cînd se va putea aduna sfatul pentru a lua 
o hotărîre definitivă. Este un slab început de funcţie învestită cu 
putere executivă, care, în dezvoltarea ulterioară, de cele mai multe 
ori nu a dat roade ; căci, după cum vom vedea, puterea executivă 
s-a dezvoltat în cele mai multe cazuri, dacă nu chiar întotdeauna, 
din funcţia de şef suprem al armatei (obersten Heerfiihrer) . 

Marea majoritate a indienilor americani n-au depăşit faza 
unirii în trib. Despărţite unele de altele prin zone largi de graniţă, 
slăbite prin veşnice războaie, triburile mici ocupau cu un număr 
redus de oameni un teritoriu imens. Alianţe între triburi înrudite 
se încheiau pe alocuri, în funcţie de nevoi momentane, dar se 
desfăceau de îndată ce nu mai existau aceste nevoi. In unele re
giuni însă triburi fărîmiţate, dar înrudite la origine, se reuneau, 
formînd uniuni de durată şi făcînd astfel primul pas spre formarea 
naţiun:i. ln Statele Unite, forma cea mai evoluată a unei asemenea 
uniuni o găsim la irochezi. Pornind din locurile pe care le ocupau 
la apus de Mississippi, unde constituiau, probabil, o ramură a marii 
familii dakota, după îndelungi pribegii ei s-au aşezat în statul care 
se numeşte azi New York, fiind împărţiţi în cinci triburi : seneca, 
cayuga, onondaga, oneida şi mohawk. Se ocupau cu pescuitul, vî
nătoarea şi grădinăritul rudimentar, locuiau în sate apărate de cele 
mai multe ori prin palisade. Nedepăşind niciodată numărul de 
20 OOO de suflete, toate cele cinci triburi aveau un număr de ginţi 
comune ; vorbeau dialecte înrudite ale aceleiaşi limbi şi ocupau un 
teritoriu compact, împărţit între cele cinci triburi. lntrucît acest 
teritoriu nu fusese cucerit demult, era firesc ca aceste triburi să se 
unească, aşa cum a intrat în obicei, împotriva triburilor alungate 
de ei. Cel mai tîrziu la începutul secolului al XV-lea s-a dezvoltat 
astfel o adevărată „uniune veşnică", o federaţie, care, fiind con-
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ştientă de noua ei putere, a devenit imediat agresivă şi, ajunsă la 
apogeul puterii sale, a cucerit pe la 1 675 ţinuturi întinse de j ur
împrejur, alungind parte din locuitori şi obligîndu-i pe ceilalţi să-i 
plătească tribut. Uniunea irochezilor reprezintă cea mai înaintată 
organizare socială la care au ajuns indienii, în măsura în care n-au 
depăşit treapta de jos a barbariei (deci cu excepţia mexicanilor, a 
neomexicanilor 105 şi a peruanilor) . Trăsăturile fundamentale ale 
uniunii erau următoarele : 

1 .  Uniunea veşnică a celor cinci triburi înrudite prin sînge, pe 
baza deplinei egalităţi şi independenţe în toate treburile interne 
ale tribului. Această rudenie de sînge forma adevărata bază a 
uniunii. Dintre cele cinci triburi, trei se numeau triburi-tată şi erau 
triburi-fraţi între ele ; celelalte două se numeau triburi-fii şi erau 
de asemenea triburi-fraţi între ele. Trei ginţi, cele mai vechi, aveau 
încă reprezentanţi în viaţă în toate cele cinci triburi, alte trei 
ginţi aveau reprezentanţi în viaţă în trei triburi, iar membrii fie
căreia dintre aceste ginţi erau fraţi între ei în toate cele cinci 
triburi. Limba comună, deosebită numai dialectal, era expresia şi 
dovada originii lor comune. 

2. Organul uniunii era sfatul ei, alcătuit din 50 de sahemi, toţi 
egali în rang şi bucurîndu-se de aceeaşi consideraţie ; sfatul uniu
nii lua hotărîri definitive cu privire la toate treburile uniunii. 

3. La înfiinţarea uniunii, aceşti 50 de sahemi au fost reparti
zaţi pe triburi şi ginţi, ca purtători ai unor funcţii noi, înfiinţate 
anume pentru scopurile uniunii. De cîte ori un loc devenea vacant, 
ginţile respective alegeau pe cel care urma să ocupe locul şi pe 
care îl puteau oricînd destitui ; dreptul de a confirma în funcţie 
pe cel ales aparţinea însă sfatului unional. 

4. Aceşti sahemi ai uniunii erau şi sahemi ai triburilor lor şi 
aveau dreptul de a p articipa şi a vota în sfatul tribului. 

5. Toate hotărîrile sfatului uniunii trebuiau luate în una
nimitate. 

6. Votarea se efectua pe triburi, astfel că, pentru a se putea 
lua o hotărîre valabilă, fiecare trib şi în fiecare trib toţi membrii 
sfatului trebuiau să voteze în unanimitate. 

1. Fiecare dintre cele cinci sfaturi ale triburilor putea să con
voace sfatul unional, dar acesta nu se putea întruni din proprie 
iniţiativă. 

8. Şedinţele se ţineau în faţa adunării întregului popor, fiecare 
irochez putea lua cuvîntul ; hotărîrea o lua numai sfatul. 

9. Uniunea nu avea drept căpetenie o persoană care să fie şei 
al puterii executive. 
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10. Avea însă doi şefi supremi militari, cu atribuţii egale şi cu 
puteri egale (cei doi „regi" la spartani, cei doi consuli la Roma) . 

Aceasta era orînduirea socială în cadrul căreia irochezii au 
trăit timp de peste 400 de ani şi mai trăiesc încă şi pînă în zilele 
noastre. Am descris mai pe larg această orînduire, servindu-mă de 
datele oferite de Morgan, fiindcă ne dă prilejul să studiem orga
nizarea unei societăţi care nu cunoaşte încă statul. Statul presu
pune o forţă publică deosebită, separată de totalitatea membrilor 
care îl compun la un moment dat. De aceea Maurer, care, condus 
de o intuiţie justă, consideră marca germană drept o instituţie pur 
socială, esenţialmente deosebită de stat - deşi mai tîrziu ea a 
devenit în mare parte baza acestuia -, cercetează în toate lucră
rile sale apariţia treptată a forţei publice din organizarea iniţială 
a mărcilor, a satelor, a senioriilor şi a oraşelor 106, şi paralel cu 
această organizare. La indienii din America de Nord vedem că un 
trib la origine unitar se împrăştie treptat pe un continent imens ; 
că, prin scindare, triburile devin popoare, grupe întregi de triburi, 
că limbile se modifică, pînă ce nu numai că nu se mai aseamănă în
tre ele, dar se pierde chiar aproape orice urmă a unităţii iniţiale ; că 
înăuntrul triburilor diferite ginţi se scindează fiecare în mai multe 
ginţi, vechile ginţi-mame menţinîndu-se ca fratrii, şi că, cu toate 
acestea, denumirile acestor ginţi străvechi rămîn identice la tri
buri foarte depărtate şi de mult despărţite unele de altele : lupul 
şi ursul sînt şi acum nume gentilice ale majorităţii triburilor in
diene. In linii generale, organizarea socială descrisă mai sus se 
potriveşte tuturor triburilor, numai că multe dintre ele nu au ajuns 
la faza uniunii dintre triburi înrudite. 

Dar mai vedem că, ginta fiind dată ca unitate socială de bază, 
întregul sistem cu ginţi, fratrii şi triburi se dezvoltă din această 
unitate cu o necesitate aproape de neînlăturat, pentru că este ab
solut firească. Toate trei sînt grupe reprezentînd diferite grade ale 
înrudirii prin sînge, fiecare formînd o unitate închisă în sine şi 
conducîndu-şi singură treburile, dar şi completîndu-se una pe alta. 
Cercul treburilor care intră în competenţa lor cuprinde totalitatea 
treburilor publice ale omului aflat pe treapta de jos a barbariei. De 
aceea, atunci cînd la un popor întîlnim ginta ca unitate socială de 
bază, trebuie să căutăm şi o organizare a tribului asemănătoare cu 
cea descrisă aici ; iar acolo unde avem izvoare suficiente, cum este 
cazul pentru greci şi romani, nu numai că o vom găsi, dar ne vom 
convinge că, chiar şi acolo unde nu avem izvoare, compararea cu 
organizarea socială din America ne ajută să înlăturăm îndoielile 
şi să ne explicăm enigmele cele mai dificile. 
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Şi ce minunată organizare este această organizare gentilică, cu 
toată naivitatea şi simplitatea ei I Fără soldaţi, jandarmi şi poli
ţişti, fără nobili, regi, guvernatori, prefecţi sau judecători, fără în
chisori, fără procese, totul se desfăşoară potrivit normelor stabilite. 
Toate litigiile şi neînţelegerile sînt rezolvate de totalitatea celor 
interesaţi, ginta sau tribul, sau de diferitele ginţi între ele ; şi nu
mai ca un mijloc extrem, rar folosit, ameninţă răzbunarea sîngelui, 
a cărei formă civilizată, cu toate avantajele şi dezavantajele civi
lizaţiei, nu este altceva decît pedeapsa cu moartea din zilele noas
tre. Deşi au mult mai multe treburi comune decît în societatea 
noastră - o serie întreagă de familii duc gospodărie comună, 
comunistă, pămîntul fiind proprietatea întregului trib şi numai 
micile grădini sînt atribuite în mod provizoriu gospodăriilor - to
tuşi nu se simte cîtuşi de puţin nevoia unui aparat administrativ 
vast şi complicat ca al nostru. Toate problemele sînt rezolvate de 
cei interesaţi şi, în majoritatea cazurilor, obiceiurile de veacuri 
au şi reglementat totul. Săraci şi nevoiaşi nu pot exista, gospodă
ria comunistă şi ginta îşi cunosc îndatoririle faţă de bătrîni, bol
navi şi invalizi de război. Toţi sînt egali şi liberi, inclusiv femeile. 
Sclavi încă nu există şi, de obicei, nici înrobirea unor triburi stră
ine. Cînd, pe la 1 651 ,  irochezii au învins tribul erie şi „naţiunea 
neutră" 107, ei le-au propus să intre în uniunea lor cu drepturi 
egale ; numai atunci cînd învinşii au refuzat acest lucru, ei au fost 
alungaţi din ţinutul lor. Admiraţia pe care a stîrnit-o în rîndurile 
tuturor albilor veniţi în contact cu indienii necorupţi demnitatea 
personală, cinstea, tăria de caracter şi vitejia acestor barbari do
vedeşte ce fel de bărbaţi şi de femei creează o astfel de societate. 

Pilde de vitejie am văzut nu de mult în Africa. Cafrii-zuluşi şi 
nubienii - două triburi la care instituţiile gentilice n-au dispărut 
încă - au făcut, primul acum cîţiva ani, iar celălalt acum cîteva 
luni, ceea ce nu poate face nici o armată europeană 108• lnarmaţi 
numai cu lănci şi suliţe, fără arme de foc, ei au înaintat sub ploaia 
de gloanţe a puştilor cu tragere rapidă ale infanteriei engleze, re
cunoscută ca prima în lume în lupta în rînduri strînse, ajungîn
du-se pînă la lupta cu baionete şi nu o dată au provocat dezordine 
în rîndurile acestei armate, silind-o chiar s-o ia la fugă, cu toată 
enorma inegalitate în ceea ce priveşte armamentul şi cu toate că 
ei n-au făcut serviciul militar şi nu ştiu ce înseamnă exerciţiile 
militare. Cit de rezistenţi sînt şi ce sînt în stare să facă ne-o măr
turisesc chiar englezii, care se plîng că un cafru parcurge în 24 
de ore un drum mai lung decît parcurge un cal şi mai repede decît 
acesta. „Chiar şi cel mai mic muşchi al său se conturează, ferm 
şi oţelit, ca o coardă", spune un pictor englez. 
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Aşa arătau oamenii şi societatea omenească înainte de a se 
fi produs împărţirea ei în clase diferite. Şi dacă comparăm starea 
lor cu aceea a imensei majorităţi a oamenilor civilizaţi de astăzi, 
între proletarii şi ţăranii de azi şi membrii liberi ai ginţilor se 
vădeşte o deosebire colosală. 

Acesta este un aspect. Să nu uităm însă că această organizare 
era sortită pieirii. Ea nu a depăşit faza de trib ; uniunea de triburi 
marchează începutul subminării ei, după cum se va vedea şi după 
cum s-a şi văzut în încercările de subjugare a altor triburi între· 
prinse de irochezi. Tot ce era în afara tribului era în afara legii. 
Acolo unde nu exista un tratat de pace formal, triburile se răz
boiau între ele şi războiul era dus cu cruzimea care deosebeşte pe 
om de celelalte animale şi care abia mai tîrziu a fost atenuată 
datorită interesului material. Orînduirea gentilică în epoca ei de 
înflorire, aşa cum am găsit-o în America, presupunea o producţie 
extrem de slab dezvoltată, deci o populaţie foarte rară, împrăştiată 
pe o mare întindere ; ea presupunea, aşadar, o supunere aproape 
totală a omului faţă de natura înconjurătoare şi străină, care i se 
contrapunea lui, fapt care se oglindeşte în naivele lui reprezentări 
religioase. Tribul rămînea pentru om hotarul atît în raport cu cei 
străini de trib, cit şi în raport cu sine însuşi ; tribul, ginta şi insti
tuţiile lor erau sacre şi inviolabile, ele constituiau o putere supe
rioară dată de natură, căreia individul îi rămînea absolut supus în 
modul de a simţi, gîndi şi acţiona. Pe cit de impunători ne apar 
oamenii din această epocă, pe atît de puţin se deosebesc ei unii 
de alţii ; ei nu s-au desprins, după cum spune Marx, de cordonul 
ombilical al comunităţii primitive. Puterea acestei comunităţi pri
mitive trebuia sfărîmată şi ea a fost sfărîmată. Dar a fost sfărîmată 
de influenţe care ne apar din capul locului ca o degradare, ca o 
prăbuşire de la înălţimea moralei şi simplităţii vechii societăţi gen
tilice. Interesele cele mai josnice : lăcomia ordinară, setea groso
lană de plăceri, rapacitatea murdară, jefuirea egoistă a averii co
mune - iată cum s-a inaugurat societatea nouă, civilizată, socie
tatea împărţită în clase ; mijloacele cele mai mîrşave - furtul, sil
nicia, perfidia, trădarea - subminează vechea societate gentilică 
fără clase, ducind-o la prăbuşire. Cit despre noua societate, în tot 
timpul celor 2 500 de ani de cind există, ea n-a fost niciodată alt
ceva decit dezvoltarea unei mici minorităţi pe seama exploatării 
şi asupririi marii majorităţi, şi aşa este şi astăzi mai mult ca 
oricind. 
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IV 

Ginta greacă 

Grecii, ca şi pelasgii şi alte popoare înrudite, erau organizaţi, 
încă din epoca preistorică, potrivit aceleiaşi succesiuni organice ca 
şi americanii : gintă, fratrie, trib, uniune de triburi. Fratria putea 
lipsi, ca la dorieni ; uniunea de triburi putea să nu se fi dezvoltat 
încă pretutindeni, dar în toate cazurile unitatea de bază era ginta. 
In momentul păşirii lor pe arena istorică, grecii se aflau în pragul 
civilizaţiei ; între ei şi triburile americane despre care am vorbit 
mai sus se interpun aproape două mari perioade de dezvoltare, cu 
care grecii din epoca eroică au luat-o înainte irochezilor. De aceea 
ginta grecilor nu mai este nicidecum ginta arhaică a irochezilor ; 
amprenta căsătoriei pe grupe * începe în mare măsură să dispară. 
Matriarhatul a făcut loc patriarhatului şi, o dată cu aceasta, avuţia 
privată care se năştea a făcut o primă spărtură în orînduirca gen
tilică. A doua spărtură a fost urmarea firească a celei dintîi : deoa
rece după introducerea patriarhatului averea unei moştenitoare bo
gate ar fi revenit prin căsătorie bărb atului ei, deci altei ginţi, baza 
întregului drept gentilic a fost răsturnată, şi nu numai că s-a ad
mis, dar chiar s-a impus ca în astfel de cazuri fata să se mărite cu 
un bărbat din ginta ei, pentru ca averea să rămînă în cadrul ginţii. 

In conformitate cu istoria greacă a lui Grote 109, ginta ateniană, 
în special, avea la bază : 

1 .  Ceremonii religioase comune şi dreptul exclusiv al preoţi
lor de a le oficia în cinstea unui zeu anumit, socotit ca strămoş 
comun al ginţii şi desemnat în această calitate printr-o denumire 
specială. 

2. Un loc comun pentru înmormîntare (vezi „Eubulides" al lui 
Demostene 110) . 

3. Dreptul reciproc de a se moşteni. 

* In ediţia din 1884, în locul cuvintelor „căsătoriei pe grupe• a apărut : 
„familiei punalua•. - Nota red. 
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4. Obligaţia de a-şi acorda unul altuia ajutor, apărare şi spri
j in în cazul cînd unul dintre ei este victima unei silnicii. 

5. Dreptul şi îndatorirea reciprocă de a încheia căsătorii în 
cadrul ginţii în anumite cazuri, îndeosebi cînd era vorba de or
fane sau de moştenitoare. 

6. Stăpînirea unei averi comune, cel puţin în unele cazuri, 
avînd un arhonte (şef) şi un vistiernic propriu. 

In afară de acestea mai era unirea mai multor ginţi într-o fra
trie, dar legătura aceasta era mai puţin strînsă ; şi aici vedem însă 
drepturi şi îndatoriri reciproce de aceeaşi natură, îndeosebi ofi
cierea în comun a unor anumite ceremonii religioase şi dreptul de 
urmărire în cazul uciderii unui membru al fratriei. Totalitatea fra
triilor unui trib avea, la rîndul ei, ceremonii religioase, periodice 
şi comune, prezidate de un filobasileus (şef de trib) , ales dintre 
aristocraţi (eupatrizi). 

Aşa spune Grote. Iar Marx adaugă : „Dar şi prin ginta greacă 
se întrezăreşte limpede sălbaticul (de pildă irochezul) " 1 1 1 •  El se 
va vedea şi mai limpede dacă vom continua cercetările noastre. 

lntr-adevăr, ginta greacă mai prezenta următoarele trăsături : 
1. Descendenţa stabilită conform patriarhatului. 
8. Interzicerea căsătoriei în cadrul ginţii, afară de cazul cînd 

era vorba de o moştenitoare. Această excepţie şi formularea ei ca 
lege confirmă c ă  regula cea veche mai era în vigoare. Aceasta re
iese şi din regula general-valabilă potrivit căreia prin căsătorie 
femeia renunţa la riturile religioase ale ginţii ei şi trecea la riturile 
religioase ale bărbatului ei, în fratria căruia era şi înscrisă. Potri
vit cu aceasta, precum şi cu un cunoscut pasaj din Dikăarihos 112, 

căsătoria în afara ginţii era o regulă, iar Becker, în „Harikles " ,  
consideră chiar c ă  nimeni n u  avea voie s ă  încheie o căsătorie în 
cadrul propriei sale ginţi 1 13• 

9. Dreptul de a adopta membri noi în gintă ; el se exercita 
prin adoptarea acestor membri de către o familie, dar cu respecta
rea formalităţilor publice şi numai cu titlu de excepţie. 

10. Dreptul de a alege şi de a destitui pe şefi. Ştim că fiecare 
gintă îşi avea arhontele ei ; nicăieri nu se pomeneşte că această 
funcţie ar fi fost ereditară în anumite familii. ln general se presu
pune că pînă la sfîrşitul barbariei n-a existat un drept strict * de 
succesiune a funcţiunilor, drept care este cu totul incompatibil cu 
starea de lucruri existentă pe atunci, cînd bogaţii şi săracii se 
bucurau de drepturi absolut egale în cadrul ginţii. 

* Cuvintul „strict" a fost adăugat de Engels la ediţia din 1 89 1 .  - Nota red. 
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Nu numai Grote, dar şi Niebuhr, Mommsen şi toţi ceilalţi isto
nc1 de pînă acum care au studiat antichitatea clasică au dat greş 
în problema ginţii. Căci aricit de just au zugrăvit ei multe dintre 
trăsăturile caracteristice ale acesteia, totuşi au considerat întot
deauna ginta drept o grupă de familii, din care cauză le-a fost cu 
neputinţă să înţeleagă natura şi originea ei. In orînduirea genti
lică, familia n-a fost niciodată şi nici n-a putut fi o unitate organi
zatorică, fiindcă soţul şi soţia făceau parte în mod inevitabil din 
două ginţi diferite. Ginta intra în întregime în fratrie, fratria în 
trib ; familia intra jumătate în ginta soţului şi jumătate în aceea a 
soţiei. Nici statul nu recunoaşte familia în dreptul public ; pînă în 
zilele noastre ea nu exista decît în dreptul civil. Or, întreaga noas
tră istoriografie de pînă acum porneşte de la ipoteza absurdă, de
venită inviolabilă îndeosebi în secolul al XVIII-lea, că familia mo
nogamă, doar cu puţin mai veche decît perioada civilizaţiei, ar fi 
nucleul în jurul căruia s-au cristalizat treptat societatea şi statul. 

„Trebuie să-i atragem atenţia d-lui Grote - adaugă Marx -
că, deşi grecii fac ca ginţile lor să derive din mitologie, aceste 
ginţi sînt mai vechi decît mitologia, cu zeii şi semizeii ei, pe care 
chiar ele au creat-o" 114• 

Lui Morgan îi place să se refere la Grote, pentru că este un 
martor cu autoritate şi, de altfel, în afară de orice susp1cmne. 
Grote mai relatează că fiecare gintă ateniană purta un nume moş
tenit de la presupusul strămoş comun, că înainte de Salon în ge
nere şi chiar după Salon, în lipsa unui testament, averea celui mort 
revenea întotdeauna tovarăşilor săi de gintă (gennetes) , iar în caz 
de omor în primul rînd rudele apropiate, apoi ceilalţi membri ai 
gintei şi în cele din urmă fratorii celui ucis aveau dreptul şi dato
ria de a-l aduce pe ucigaş în faţa judecătorilor. 

„Toate vechile legi ateniene pe care le cunoaştem se bazează pe impărlirea 
in gin li şi fratrii" m. 

Faptul că ginţile se trag din strămoşi comuni a pricinuit multă 
bătaie de cap „filistinilor savanţi" (Marx) 116• Intrucît ei socot, bine
înţeles, că aceşti strămoşi nu sînt altceva decît un mit, nu-şi pot 
explica formarea unei ginţi dintr-un şir de familii separate, care 
la origine nici nu erau înrudite între ele. Or, această problemă tre
buie rezolvată, căci altminteri nu se poate explica existenţa gin
ţilor. Ei se învîrtesc într-un cerc vicios de vorbe goale, care se 
reduc la teza că arborele genealogic este, într-adevăr, o născocire, 
dar ginta este o realitate ; şi în cele din urmă Grote spune (inter
calările în paranteză aparţin lui Marx) : 
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„Nu auzim vorbindu-se de acest arbore genealogic decît rareori, deoarece 
in mod public el este pomenit numai in anumite cazuri, deosebit de solemne. 
Dar şi ginţile mai puţin importante aveau ceremoniile lor religioase comune'" 
(ciudat, domnule Grote I), „un strămoş comun de naturii divină şi un arbore ge

nealogic comun, ca şi  ginţile mai de seamă" (cit de ciudate sînt toate astea 
domnule Grote, la nişte ginii mai pu/in importante !) ; „planul fundament<ll ş1 

temelia ideală" (nu idealii, stimate domn, ci carnală, pe şleau : trupească !) „erau 
identice Ia toate " 1 17• 

Marx rezumă răspunsul lui Morgan la această chestiune în ur
mătoarele cuvinte : „Sistemul înrudirii prin sînge, corespunzător 
ginţii în forma ei iniţială - iar la greci, ca şi la ceilalţi muritori, d 
existat cîndva această formă --, asigura cunoaşterea legăturilor de 
rudenie între toţi membrii ginţii. Incă din copilărie învăţau din 
practică acest lucru, de o însemnătate hotărîtoare pentru ci. O 
dată cu apariţia familiei monogame l-au dat uitării. Numele genti
lic a dat naştere unui arbore genealogic, pe lingă care cel al fie
cărei familii în parte părea lipsit de importanţă. Acest nume gen
tilic trebuia să dovedească de aici înainte originea comună a celor 
ce-l purtau, dar arborele genealogic al ginţii mergea atît de de
parte în adîncul vremurilor, incit membrii ei nu mai puteau dovedi 
adevăratul lor grad de rudenie, afară de cazurile puţin numeroase 
cînd era vorba de strămoşi comuni mai recenţi. Numele însuşi era 
dovada originii comune şi o dovadă categorică, cu excepţia cazu
rilor de adopţie. Dimpotrivă, negarea în fapt a oricărei înrudiri 
între membrii ginţii, aşa cum procedează Grote * şi Niebuhr, care 
au făcut din gintă o creaţie pur fictivă. şi poetică, este demnă de 
erudiţi «ideali» ,  ildică. rupţi complet de realitate. Intrucît, mai ales 
de la ivirea monogamiei, legătura dintre generaţii se pierde în 
adîncul vremurilor, iar realitatea trecută apare oglindită în crea
ţiile fantastice ale mitologiei, filistinii de treabă au tras şi continuă 
să tragă concluzia că arborele genealogic imaginar a dat naştere 
unor ginţi reale" 1 18• 

Fratria, ca şi la americani, era ginta-mamă scindată în mai 
multe ginţi-fiice, pe care le unea la un loc arătînd şi descendenta 
lor dintr-un strămoş comun. Astfel, după Grote, 

„toţi membrii contemporani ai fratriei lui Hekateus recunoşteau acelaşi zeu ca 

strămoş comun de-a şaisprezecea spiţă• 111 ; 

toate ginţile acestei fratrii erau deci literalmente ginţi-surori. Fra
tria se întîlneşte încă la Homer ca o unitate militară. în vestitul pa-

* In manuscrisul lui Marx, în loc de Grote se vorbeşte de Pollux, filolorr 
din Grecia antică, secolul al II-iea e.n., la care Grote s-a referit adeseori 
- Nota red. 

9 - Marx-Enge!s, Opere, voi. 21 
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saj în care Nestor îl sfătuieşte pe Agamemnon : „Aşază pe bărbaţi 
după triburi şi fratrii, în aşa fel ca fratria să dea sprijin fratriei, iar 
tribul tribului" 120• In afară de aceasta, fratria are dreptul şi datoria 
să urmărească pe ucigaşul unui membru al fratriei, deci în vremu
rile mai vechi ei îi revenea şi obligaţia răzbunării sîngelui. Apoi 
fratria are sanctuare şi festivităţi comune, şi în general dezvolta
rea întregii mitologii greceşti din vechiul cult arie al naturii ern 
determinată, în esenţă, de ginţi şi fratr ii în cadrul cărora se des
făşura. Fratria avea un şef (phratriarhos) şi, după Fustel de Cou
langes, ţinea adunări generale, lua hotărîri cu caracter obligatoriu, 
exercita funcţii judecătoreşti şi administrative m, Chiar şi statul 
de mai tîrziu, care ignora ginta, lăsa pe seama fratriei îndeplinirea 
anumitor funcţii publice. 

Mai multe fratrii înrudite formează un trib. In Atica erau patru 
triburi, fiecare dintre ele avînd cîte trei fratrii şi fiecare fratrie 
număra cîte 30 de ginţi. O astfel de delimitare precisă a grupelor 
presupune o intervenţie conştientă şi metodică în ordinea apărută 
în mod spontan. Cum, cînd şi de ce s-a întîmplat acest lucru, isto
ria greacă nu spune şi chiar grecii înşişi n-au păstrat amintiri decît 
de la începutul epocii eroice. 

Deosebirile de dialect la greci, care trăiau îngrămădiţi pe o 
suprafaţă relativ mică, erau mai puţin dezvoltate decît în întinsele 
păduri ale Americii ; dar şi aici găsim unite într-un tot mai mare 
numai triburi care au acelaşi grai principal, şi chiar în mica Atică 
găsim un dialect deosebit, care mai tîrziu a devenit dominant ca 
limbă generală pentru toată proza grecească. 

In poemele lui Homer găsim majoritatea triburilor greceşti 
unite în popoare mici, în cadrul cărora ginţile, fratriile şi triburile 
îşi mai păstrau totuşi o independenţă deplină. Ele locuiau în oraşe 
întărite cu ziduri ; populaţia creştea o dată cu înmulţirea turmelor, 
cu dezvoltarea agriculturii şi cu începutul dezvoltării meşteşugu
rilor ; prin aceasta creşteau deosebirile de avere şi, o dată cu ele, 
elementul aristocratic în sînul vechii democraţii, apărută în mod 
natural. Diferitele popoare mici se războiau neîncetat pentru cuce
rirea celor mai mănoase ţinuturi şi, bineînţeles, pentru pradă ; scla
via prizonierilor de război era pe atunci o instituţie recunoscută. 

Organizarea acestor triburi şi popoare mici era următoarea : 
1 .  Sfatul, bule, era un organ permanent al puterii, care la ori

gine a fost, probabil, alcătuit din şefii ginţilor ; mai tîrziu însă, cînd 
numărul acestora a devenit prea mare, era alcătuit din cîţiva inşi 
aleşi dintre ei, ceea ce a constituit o condiţie a formării şi a întă
ririi elementului aristocratic. De altfel şi Dionis ne înfăţişează sfa
tul din timpurile eroice ca fiind alcătuit din aristocraţi (kratis-
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toi) 122• Sfatul lua hotărîri definitive în treburile importante ; astfel, 
la Eschil, sfatul din Teba ia decizia hotărîtoare în situaţia dată, şi 
anume decide să-l înmormînteze cu toată cinstea pe Eteocle şi să 
arunce la cîini leşul lui Polinice 123• Mai tîrziu, cînd a fost creat 
statul, sfatul acesta s-a transformat în senat. 

2. Adunarea poporului (agora) . La irochezi am văzut că po
porul, bărbaţi şi femei, înconjura adunarea sfatului şi, participînd 
la discuţii potrivit unor norme stabilite, influenţa asupra hotărî
rilor lui. La grecii lui Homer, acest „Umstand" („înconjurare" ) ,  
pentru a folosi o expresie juridică din germana veche, s-a trans
format într-o adevărată adunare a poporului, aşa cum s-a întîm
plat şi la vechii germani. Adunarea era convocată de către sfat 
pentru a lua hotărîri în treburile imporcante ; fiecare bărbat putea 
să ia cuvîntul. Hotărîrile se luau prin ridicarea mîinii (Eschil în 
„Rugătoarele") sau prin aclamaţii. Această adunare avea, în ul
timă instanţă, puterea suverană, căci, spune Schoemann (în „Anti
chitatea greacă") ,  

„atunci cind este vorba de  o chestiune pentru îndeplinirea căreia este ne
voio de sprij inul poporului, Homer nu ne indică nici un mijloc prin care poporul 
ar fi putut fi constrins la aceasta împotriva voinţei sale" '"· 

Şi aceasta deoarece în epoca aceea, cînd orice bărbat adult 
din trib era oştean, nu exista încă o forţă publică separată de 
popor care să-i poată fi opusă. Democraţia primitivă era încă în 
floare şi de la acest fapt trebuie să pornim pentru a aprecia auto
ritatea şi poziţia atît a sfatului, cit şi a lui basileus. 

3. Şeful militar (basileus) . Cu privire la aceasta, Marx ob
servă : „Savanţii europeni, în majoritatea lor slugi înnăscute ale 
monarhilor, fac din basileus un monarh în înţelesul modern al 
cuvîntului. împotriva acestui lucru se ridică republicanul yankeu 
Morgan. El spune foarte ironic, dar pe bună dreptate, despre onc
tuosul Gladstone şi opera lui «Tinereţea lumii» 125 : 

«D-l Gladstone ne prezintă căpeteniile greceşti din epoca eroică ca pe nişte 
regi şi prinţi, adăugind că ar fi fost şi gentlemeni ; dar el însuşi este nevoit s4 
admită că, în genere, se pare că la ei găsim obiceiul sau legea primogeniturii 
dar nu prea precis exprimată» " 128, 

E de presupus că un drept de primogenitură formulat cu atî
tea clauze suficient determinate, dar fără prea multă vigoare va 
părea chiar d-lui Gladstone lipsit de orice importanţă. 

Am văzut cum stăteau lucrurile în ceea ce priveşte ereditatea 
şefiei la irochezi şi la alţi indieni. Toate funcţiile erau de obicei 
elective în cadrul ginţii şi în aceeaşi măsură ereditare în cadrul 

9• 
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ei. La ocuparea funcţiilor vacante s-a stabilit încetul cu încetul 
regula de a se da preferinţă rudei gentilice celei mai apropiate 
- fratele sau fiul surorii - dacă nu existau motive care să se 
opună alegerii acestei rude. Dacă, prin urmare, la greci, în timpul 
patriarhatului, funcţia de basileus trecea, de regulă, asupra fiului 
sau asupra unuia dintre fii, aceasta nu face dec.ît să dovedească 
că fiii puteau aspira la succesiune, fiind aleşi de către adunarea 
poporului, dar nu dovedeşte legalitatea succesiunii dacă nu sînt 
aleşi de această adunare. In cazul de faţă găsim la irochezi şi la 
greci primul germen al unor familii aristocratice care se diferen
ţiază în cadrul ginţii ; iar la greci, în plus, primul germen al unei 
viitoare şefii sau monarhii ereditare. Este deci de presupus că la 
greci basileus trebuia să fie sau ales de popor, sau confirmat în 
funcţia sa de organele populare recunoscute, sfatul sau agora, 
aşa cum se făcea cu „regele" (rex) roman. 

ln „Iliada",  Agamemnon, căpetenia bărbaţilor, nu ne apare ca 
rege suprem al grecilor, ci ca un comandant suprem al unei ar
mate aliate în faţa unui oraş asediat. Intr-un vestit pasaj, Ulise 
se referea la această calitate a lui atunci cînd a izbucnit cearta 
între greci : Nu este bine cînd comandă mulţi ; să comande unul 
singur etc. (după care urmează cunoscutul vers cu sceptrul, care 
a fost adăugat mai tîrziu) 127, 11Ulise nu ţine aici o prelegere des
pre forma de guvernămînt, ci cere supunerea faţă de şeful arma
telor în timp de război. La greci, care în faţa Troiei apar numai ca 
-0 oaste, domneau în agora rînduieli destul de democratice. Atunci 
dnd Ahile vorbeşte de daruri, adică de împărţirea prăzii, el nu 
însărcinează niciodată cu împărţirea ei nici pe Agamemnon, nici 
pe vreun alt basileus, ci întotdeauna pe «fiii aheilor» ,  adică po
porul. Epitetele «născut din Zeus» ,  «hrănit de Zeus» nu dovedesc 
nimic, întrucît orice gintă se trage dintr-un zeu, iar ginta şefului 
de trib dintr-un zeu «mai nobil», în cazul de faţă din Zeus. Chiar 
şi cei care nu se bucurau de libertatea persoanei lor, cum este 
porcarul Eumeu şi alţii, sînt «divini» (dioi şi theioi) , şi asta în 
«Odiseea» , deci într-o perioadă mult mai tîrzie decît cea descrisă. 
în «Iliada» ; în aceeaşi «Odisee» numele de erou se dă şi craini
cului Mylios, precum şi cîntăreţului orb Demodocos *.  Intr-un cu
vînt, termenul basileia, pe care scriitorii greci îl folosesc pentru 
a desemna aşa-zisa regalitate homerică (deoarece caracteristica ei 
de căpetenie este conducerea armatei) , avînd alături de ea sfatul 

* ln manuscrisul lui Marx urmează fraza omisă de Engels : „termenul 
ukoiranos» (xo!p01:voc;} folosit în «Odiseea» în legătură cu Agamemnon este 
sinonim cu termenul < basileus„ ,  care de asemenea însemna numai «Comandant 
<le oşti în timp de ri'zboi»" .  - Nota red. 
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şi adunarea poporului, nu înseamnă altceva decît democraţie mi
litară" (Marx) 1�8• 

In afară de atribuţii militare, basileus mai avea şi funcţia de 
preot şi de judecător, cea din urmă neprecis determinată, cea din
tîi însă era îndeplinită în calitatea sa de reprezentant suprem al 
tribului sau al uniunii de triburi. Nu se vorbeşte niciodată de atri
buţii civile, administrative, dar se pare că basileus era din oficiu 
membru al sfatului. A traduce deci cuvîntul „basileus" prin cu
vîntul german „Konig" este absolut exact din punct de vedere 
etimologic, deoarece cuvîntul „Konig" (Kuning) vine de la Kuni, 
Kiinne şi înseamnă „căpetenie de gintă".  Dar termenul „basileus" 
din greaca veche nu corespunde nicidecum înţelesului modern al 
cuvîntului „Konig" (rege) . Tucidide numeşte vechea basileia în 
mod expres patrike, adică provenită din ginţi, şi spune că ea ar 
fi avut atribuţii precis stabilite, deci limitate 129• Iar Aristotel spune 
că basileia din epoca eroică a fost şefia peste oamenii liberi, iar 
basileus şeful armatei, judecător şi mare preot 130 ; el nu deţinea 
însă puterea guvernamentală în înţelesul dat mai tîrziu acestui 
cuvînt *. 

In orînduirea socială greacă din epoca eroică mai găsim deci 
vechea organizare gentilică în plină vigoare, dar vedem totodată 
şi începutul subminării ei : patriarhatul, cu moştenirea averii de 
c ătre copii, ceea ce favorizează acumularea de avere în familie şi 
face din familie o putere în raport cu ginta ; deosebirile de avere, 
care exercită la rîndul lor o influenţă asupra orînduirii sociule 
prin formarea primilor germeni ai aristocraţiei şi regalităţii eredi
tare ; la început numai o sclavie a prizonierilor de război, care 
chiar de pe atunci făcea posibilă înrobirea propriilor tovarăşi de 
trib şi chiar de gintă ; vechiul război al unui trib împotriva al
tuia, care începea să degenereze într-o tîlhărie sistematică pe 
mare şi pe uscat pentru dobîndirea de vite, sclavi, comori, devine 
o ocupaţie regulată ; într-un cuvînt, bogăţia este apreciată şi res
pectată ca un bun suprem şi se abuzează de vechile instituţii gen
tilice pentru a justifica prădăciunile. Un singur lucru mai lipsea : 

* Unii au văzut în basileus al grecilor, ca şi în căpetenia de oşti a azteci
lor, ceea ce înţelegem noi printr-un prinţ modern. Morgan supune pentru prima 
oară unei critici istorice relatările spaniolilor, la început vădit confuze şi exage
rate, iar mai tîrziu de-a dreptul mincinoase, şi dovedeşte că mexicanii se aflau 
pe treapta de mijloc a barbariei, dar depăşeau în oarecare măsură în dezvolta
rea lor pe indienii pueblo din Noul Mexic, şi că orinduirea lor socială, atit cit 
se poate deduce din relatările denaturate, era următoarea : o uniune a trei tri
buri care a supus alte citeva triburi ş! Ie-a impus plata unui bir şi care era 
cîrmuită de un sfat şi de căpetenia militară a uniunii, din care spaniolii au făcut 
un „împărat•. (Nota lui Engels.) 
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o instituţie care nu numai să asigure averile personale de curînd 
dobîndite, împotriva tradiţiilor comuniste ale orînduirii gentilice, 
să consfinţească proprietatea privată, atît de dispreţuită înainte 
vreme, şi să proclame această consfinţire drept scopul cel mai 
înalt al oricărei colectivităţi omeneşti, dar care să facă să fie şi 
recunoscute de către întreaga societate, noile forme, care apar 
una după alta, de dobîndire a proprietăţii, adică de acumulare din 
ce în ce mai rapidă a bogăţiilor ; lipsea o instituţie care să per
manentizeze nu numai începuturile împărţirii în clase a societăţii, 
dar şi dreptul clasei avute de a exploata pe cei neavuţi, precum 
şi dominaţia ei asupra acestora. 

Şi  această instituţie a apărut. A fost inventat •latul. 
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V 

Apariţia statului atenian 

Cum s-a dezvoltat statul, în parte prin transformarea organe
lor orînduirii gentilice, în parte prin înlăturarea lor datorită în
fiinţării unor organe noi şi, în cele din urmă, prin completa lor 
înlocuire cu organe autentice ale puterii de stat, în timp ce în 
locul adevăratului „popor înarmatu ,  care-şi organiza singur apă
rarea în ginţi, fratrii şi triburi, s-a ivit o „forţă publică" înarmată, 
subordonată acestor organe ale puterii de stat, care putea fi deci 
folosită şi împotriva poporului, toate acestea nu le putem urmări 
nicăieri mai bine , cel puţin în stadiul iniţial, decit în Atena an
ticd. Succesiunea formelor a fost descrisă în linii mari de Morgan, 
dar conţinutul economic care a dat naştere acestei succesiuni de 
forme trebuie în mare porte să-l adaug eu. 

În epoca eroică, cele patru triburi ale atenienilor mai ocupau 
în Atica teritorii separate ; chiar cele 12 fratrii din care erau al
cătuite par să fi avut aşezări separate în cele 12 oraşe ale lui 
Kekrops. Organizarea era aceea din epoca eroică : adunarea po
porului, sfatul poporului şi basileus. Incă în cele mai îndepărtate 
timpuri despre c are relatează istoria scrisă, pămintul era împărţit 
şi trecuse în proprietate privată, fapt propriu atît producţiei de 
mărfuri relativ dezvoltate spre sfîrşitul treptei de sus a barbariei , 
cit şi comerţului de mărfuri care-i corespundea. ln afară de grlne 
se producea vin şi untdelemn. Comerţul pe Marea Egee era tot 
mai mult smuls din mina fenicienilor şi în mare parte trecuse în 
mîinile locuitorilor Aticii. Prin cumpărările şi vînzările de pămînt, 
prin diviziunea progresivă a muncii între agricultură şi meşteşu
guri, între comerţ şi navigaţie, era firesc ca membrii ginţilor, fra
triilor şi triburilor să se amestece în foarte scurt timp, iar pe teri
toriul fratriilor şi triburilor să se instaleze locuitori care, deşi erau 
compatrioţi, nu aparţineau totuşi acestor grupe şi deci erau străini 
chiar în locurile în care trăiau. Căci în timp de pace fiecare trib 
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şi fiecare fratrie îşi conducea singură treburile, fără să se adre
seze, la Atena, sfatului poporului sau lui basileus. Dar cel ce lo
cuia pe teritoriul fratriei sau al tribului fără a face parte din ele 
nu putea, fireşte, să participe la administrarea acestora. 

Aceasta a tulburat în aşa măsură buna funcţionare a organe
lor orînduirii gentilice, incit încă din epoca eroică s-a simţit ne
voia unor măsuri de îndreptare a acestei stări de lucruri. A fost 
introdusă constituţia, atribuită lui Teseu. Schimbarea a constat în 
primul rînd în faptul că a fost instituită o administraţie centrală 
la Atena, ceea ce însemna că o parte din treburile rezolvate pînă 
atunci de către triburi în mod autonom au fost declarate treburi 
publice şi trecute în sarcina sfatului comun, cu reşedinţa în Atena. 
Prin aceasta, atenienii au mers cu un pas mai departe decît ori
care popor băştinaş din America : în locul unei simple uniuni a 
triburilor care trăiesc în apropiere unul de altul, a avut loc con
topirea lor într-un singur popor. Legat de aceasta a apărut drep
tul popular general atenian, care stătea mai presus de uzanţele 
juridice ale triburilor şi ginţilor ; cetăţeanul atenian ca atare a 
căpătat anumite drepturi şi o nouă protecţie juridică chiar pe teri· 
toriul unde era străin de trib. Dar prin aceasta s-a făcut şi primul 
pas spre subminarea orînduirii gentilice, căci a fost primul pas 
spre acordarea în viitor a cetăţeniei şi celor care erau străini de 
orice trib din Atica şi care erau şi rămîneau cu totul în afara orîn
duirii gentilice ateniene. Un alt lucru nou atribuit lui Teseu era 
Impărţirea întregului popor în trei clase, independent de ginţi, 
fratrii sau triburi : eupatrizi sau aristocraţi, geomori sau agricul
tori şi demiurgi sau meseriaşi, dreptul de a ocupa funcţii publice 
fiind rezervat exclusiv aristocraţilor. De altfel, cu excepţia ocu
pării funcţiilor publice de către aristocraţie, această împărţire a 
rămas fără urmări, căci nu stabilea vreo altă deosebire de drepturi 
între clase *. Ea prezintă însă o foarte mare importanţă prin fap
tul că ne înfăţişează noile elemente sociale care s-au dezvoltat pe 
nesimţite. Ea arată că obiceiul ca funcţiile gentilice să fie ocupate 
de către membrii unor anumite familii a devenit un drept aproape 
necontestat al acestor familii asupra funcţiilor respective, că aceste 
familii, care şi aşa erau puternice prin bogăţia lor, au început să 
formeze în afara ginţii o clasă distinctă privilegiată şi că aceste 
pretenţii ale lor erau confirmate de statul în germene. Ea arată 
apoi că diviziunea muncii între ţărani şi meseriaşi s-a consolidat 
într-atît, incit a început să aibă întîietate din punct de vedere 
social faţă de vechea împărţire în ginţi şi triburi. Ea proclamă, în 

* In ediţia din 1 88.(, sflrşitul frazei a fost formulat în felul următor : „in
truclt celelalte două cla•e nu au obţinut nici un drept special".  - Nota red . 
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sfîrşit, contradicţia de neîmpăcat dintre societatea gentilică şi stat ; 
prima încercare de a forma statul constă în destrămarea ginţilor 
prin împărţirea membrilor fiecăreia dintre ele în privilegiaţi şi 
neprivilegiaţi, iar pe aceştia din urmă, la rîndul lor, în două clase, 
potrivit îndeletnicirii lor, opunîndu-le astfel una alteia. 

Istoria ulterioară a Atenei pînă la Solon este insuficient cu
noscută. Funcţia basileului a pierdut din importanţă ; în fruntea 
statului ajung arhonţi aleşi din rîndurile aristocraţiei. Dominaţia 
.aristocraţilor creştea din ce în ce mai mult, pînă cînd pe la anul 
600 î .e.n. a ajuns insuportabilă. Drept principal mijloc pentru su
grumarea libertăţii poporului au servit banii şi camăta. Aristocra
tia locuia mai ales în Atena şi împrejurimile ei, unde comerţul 
maritim şi pirateria, practicată ocazional, o îmbogăţeau şi con
-centrau în mîinile ei bogăţiile băneşti. De aici economia bănească 
în dezvoltare pătrundea ca un acid dizolvant în modul de trai tra
diţional al comunităţilor rurale, bazat pe economia naturală. Orîn
duirea gentilică este absolut incompatibilă cu economia bănească ; 
ruinarea micilor ţărani din Atica coincide cu slăbirea vechilor le
guturi de gintă care îi ocroteau. Creanţa şi ipoteca (căci atenienii 
au inventat pînă şi ipoteca) nu ţineau seama nici de gintă, nici de 
fratrie. Iar vechea orînduire gentilică nu cunoaşte nici banii, nici 
arvuna, nici datoriile băneşti. De aceea dominaţia bănească a 
aristocraţilor, din ce în ce mai înfloritoare, şi-a elaborat şi un nou 
drept cutumiar pentru a asigura pe creditor împotriva debitorului, 
pentru a consfinţi exploatarea micului agricultor de către poseso
rul de bani. Toate cîmpiile Aticii erau înţesate cu stîlpi ipotecari 
pe care se aflau inscripţii indicînd că bucata de pămînt respectivă 
este ipotecată cutărui sau cutărui creditor în schimbul unei anu
mite sume de bani. Ogoarele care nu purtau această indicaţie fu
seseră în mare parte vîndute pentru neachitarea la timp a ipoteci
lor sau a dobînzilor şi se aflau acum în proprietatea cămătarului 
.aristocrat ; ţd.ranul putea fi mulţumit dacă i se îngăduia să rămînci 
pe peticul acela de pămînt în calitate de arendaş şi să trăiască 
dintr-o şesime a produsului muncii sale, iar celelalte cinci şesimi 
trebuia să le plătească drept arendă noului stăpîn. Mai mult decît 
atît. Dacă suma obţinută din vînzarea parcelei nu era suficientă 
pentru a acoperi datoria sau dacă împrumutul nu era garantat prin 
Zcilog, datornicul trebuia să-şi vîndă copiii ca sclavi în străinătate 
pentru a-şi achita datoria faţă de creditor. Vînzarea copiilor de că
tre tatăl lor - iată primul rod al patriarhatului şi al monogamiei I 
Iar dacă vamp irul tot nu era satisfăcut, el putea să-l vîndă ca sclav 
chiar pe datornic. Acestea au fost zorile luminoase ale civilizaţiei 
,la poporul atenian. 
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Inainte, cînd condiţiile de trai ale poporului mai corespundeau 
orînduirii gentilice, o astfel de răsturnare n-ar fi fost cu putinţă ; 
dar acum ea s-a produs fără să se ştie în ce fel. Să ne întoarcem 
pentru o clipă la irochezii noştri. La ei nici nu se putea concepe o 
situaţie ca aceea impusă acum atenienilor, ca să spunem aşa, fără 
contribuţia lor şi, desigur, împotriva voinţei lor. La irochezi, mo
dul de a produce mijloacele de existenţă, rămas neschimbat an de 
an, nu putea genera astfel de conflicte, impuse parcă din afară, nu 
putea provoca un antagonism între bogaţi şi săraci, între exploa
tatori şi exploataţi. Irochezii erau departe de a domina natura, dar, 
în cadrul unor limite naturale, importante pentru ei, erau stăpîni 
pe propria lor producţie. Abstracţie făcînd de recoltele proaste 
date de micile lor grădini, de epuizarea rezervelor de peşte din 
lacurile şi fluviile lor, de împuţinarea vînatului în pădurile lor, ei 
ştiau dinainte pe ce pot conta în condiţiile modului lor de a-şi· do
bîndi mijloacele de trai. Ceea ce trebuia să rezulte era existenţa 
lor, cînd mai sărăcăcioasă, cînd mai îmbelşugată, dar ceea ce nu 
putea să rezulte niciodată erau prefaceri soci.ale neprevăzute, ru
perea legăturilor gentilice, împărţirea membrilor ginţii şi ai tribu
lui în clase antagoniste, învrăjbite între ele. Producţia se desfă
şura în limitele cele mai înguste, dar producătorii erau stăpîni 
pe propriile lor produse. Acesta a fost imensul avantaj al produc
ţiei în perioada barbariei, care s-a pierdut o dată cu apariţia civi
lizaţiei ; sarcina generaţiilor viitoare va fi de a recunoaşte acest 
avantaj , însă pe baza măreţei dominări a naturii de către om, de
venită astăzi o realitate, şi a liberei asocieri, devenită acnm 
posibilă. 

Altfel stăteau lucrurile la greci. Proprietatea privată aslipra 
turmelor şi a obiectelor de lux, odată apărută, a dus la schimbul 
între indivizi, la transformarea produselor în mărfuri. Şi aceasta 
constituie germenul întregii răsturnări de mai tîrziu. De îndată 
ce producătorii au încetat de a mai consuma ei înşişi nemijlocit 
produsul lor şi au început să-l înstrăineze prin schimb, ei şi-au 
pierdut puterea asupra lui. Ei nu mai ştiau ce se întîmpla cu el. 
A apărut posibilitatea ca produsul să fie folosit împotriva produ
cătorului, în scopul exploatării şi asupririi lui. De aceea nici o 
societate nu poate să-şi păstreze multă vreme nici puterea asupra 
propriei ei producţii, nici controlul asupra urmărilor sociale ale 
procesului ei de producţie dacă nu desfiinţează schimbul dintre 
indivizi. 

Atenienii aveau să afle din proprie experienţă cit de repede 
începe să se manifeste puterea produsului asupra producătorului 
din momentul în care a apărut schimbul între indivizi şi produsele 
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s-au transformat în mărfuri. O dată cu producţia de mărfuri a apă
rut cultivarea individuală şi pe cont propriu a pămîntului şi curînd 
după aceasta şi proprietatea individuală asupra pămîntului. Apoi 
au apărut şi banii, marfa generală contra căreia se puteau schimba 
toate celelalte mărfuri ; dar atunci cînd au inventat banii, oamenii 
n-au bănuit că o dată cu aceasta ei creează o nouă forţă socială, 
singura forţă universală în faţa căreia întreaga societate va trebui 
să se plece. Şi această nouă forţă, apărută pe neaşteptate, fără şti
rea şi împotriva voinţei propriilor ei creatori, i-a făcut pe atenieni 
să-i simtă dominaţia în toată brutalitatea tinereţii ei. 

Ce era de făcut ? Vechea orînduire gentilică nu numai că s-a 
dovedit a fi neputincioasă în faţa marşului triumfal al banului, dar 
era şi absolut incapabilă să găsească loc în cadrul ei pentru bani, 
creditori, datornici şi încasarea prin executare silită a datoriilor. 
Dar noua forţă socială exista, şi dorinţele pioase, nostalgia tim
purilor bune de altădată nu puteau izgoni din lume banii şi camăta. 
ln afară de aceasta, în orînduirea gentilică se mai produsese un 
şir de alte spărturi de mai mică însemnătate. De la o generaţie la 
alta, membrii ginţilor şi fratriilor se amestecau tot mai mult între 
ei pe tot cuprinsul Aticii, şi mai ales în oraşul Atena, cu toate că 
şi acum unui atenian, deşi avea voie să vîndă celor străini de ginta 
lui parcele de pămînt, nu-i era îngăduit să-şi vîndă casa. Diviziu
nea muncii între diferitele ramuri de producţie - agricultură, meş
teşug şi, în cadrul acestuia, între nenumăratele subdiviziuni, negoţ, 
navigaţie etc. - a luat o dezvoltare din ce în ce mai mare o dată 
cu progresele realizate în industrie şi relaţii comerciale ; popu
laţia era împărţită acum, după îndeletniciri, în grupe destul de 
stabile, fiecare dintre ele avînd o serie de noi interese comune, 
pentru care nu era loc în cadrul ginţii sau fratriei şi care aveau 
nev�ie, prin urmare, pentru deservirea lor de noi funcţii. Numărul 
sclavilor a crescut simţitor şi în acea perioadă întrecea, probabil, 
ct� mult pe acela al atenienilor liberi ; orînduirea gentilică la în
ceput nu cunoştea de loc sclavia şi deci nu cunoştea mijloacele 
pentru a ţine în frîu această masă de oameni neliberi. In sfîrşit, 
negoţul a adus la Atena o mulţime de străini care s-au instalat 
aici, fiind atraşi de posibilitatea unui cîştig uşor, şi care, potrivit 
vechii orînduiri, au rămas de asemenea lipsiţi de drepturi şi de 
apărare, constituind, cu toată toleranţa tradiţională, un element 
străin, turbulent în sinul poporului. 

Intr-un cuvînt, orînduirea gentilică era pe cale de a dispărea. 
Pe zi ce trecea, societatea depăşea cadrul acestei orînduiri ; ea 
nu putea să oprească sau să înlăture nici chiar relele cele mai 
mari care au luat naştere sub ochii ei. Iar în timpul acesta statul 
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se dezvolta pe nesimţite. Noile grupe create prin diviziunea mun
cii, mai întîi între oraş şi sat, apoi între feluritele ramuri de muncă. 
de la oraşe, şi-au creat noi organe pentru apărarea intereselor lor ; 
s-au înfiinţat tot felul de funcţii. Apoi tînărul stat avea nevoie în 
primul rînd de o forţă militară proprie, care la atenienii navigatori 
nu putea fi la început decît o forţă maritimă, pentru a duce mici 
războaie separate şi pentru a-şi apăra corăbiile comerciale. Au 
fost înfiinţate, nu se ştie cu cîtă vreme înainte de Solon, naucra
riile, mici districte teritoriale, cîte douăsprezece de trib ; fiecare 
naucrarie trebuia să dea un vas de război, să-l înzestreze cu arme 
şi cu echipaj şi, în afară de aceasta, să mai dea şi doi călăreţi. 
Această instituţie dădea orînduirii gentilice o dublă lovitură : în 
primul rînd, fiindcă crea o forţă publică care nu mai coincidea în
tocmai cu totalitatea poporului înarmat ; în al doilea rînd, fiindcă. 
împărţea pentru prima oară poporul, în vederea unor scopuri pu
blice, nu după grupe înrudite, ci după teritoriul pe care trăia. Ce
importanţă avea acest lucru se va vedea din cele ce urmează. 

Intrucît orînduirea gentilică nu putea da nici un ajutor po
porului exploatat, rămînea să-l ajute numai statul în formare. Şi  
statul i-a dat acest ajutor prin constituţia lui  Salon, consolidîn
du-se în acelaşi timp pe seama vechii orînduiri. Salon - aici nu 
ne interesează în ce fel a fost făcută reforma lui din anul 594 î.e.n. 
- a deschis seria aşa-numitelor revoluţii politice, şi anume prin
tr-o încălcare a proprietăţii. Toate revoluţiile care au avut loc 
pînă acum au fost revoluţii pentru apărarea unui fel de proprietate 
împotriva altui fel de proprietate. Ele nu pot apăra un fel de pro
prietate fără a lovi în celălalt fel de proprietate. In marea revoluţie 
franceză, proprietatea feudală a fost jertfită pentru a salva pe cea 
burgheză ; în revoluţia lui Salon a trebuit să sufere proprietatea cre
ditorilor în folosul proprietăţii datornicilor. Datoriile au fost pur şi 
simplu anulate. Nu cunoaştem exact amănuntele, dar în poeziile sale 
Salon se făleşte că a făcut să dispară stîlpii ipotecari de pe loturile 
grevate de datorii şi că a readus în ţară pe cei care au fost vînduţi 
şi pe cei care au fugit în străinătate din pricina datoriilor. Acest 
lucru a putut fi făcut numai prin încălcarea făţişă a dreptului de 
proprietate. Şi ,  într-adevăr, toate aşa-numitele revoluţii politice, de 
la prima şi pînă la ultima, au fost făcute pentru apărarea unui fel 
de proprietate şi întăptuite prin confiscare, numită şi furt, a altui 
fel de proprietate. Aşadar, este cert că timp de 2 500 de ani pro
prietatea privată a putut fi menţinută numai prin încălcarea drep
tului de proprietate. 

Acum însă era necesar să se înlăture posibilitatea repetării 
unei asemenea înrobiri a atenienilor liberi. Acest lucru s-a făcut 
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în primul rînd prin măsuri generale, ca, de pildă, prin interzicerea 
contractelor de împrumut garantate cu persoana datornicului. Apoi 
a fost fixată suprafaţa maximă a proprietăţii funciare pe care o 
putea poseda o singură persoană, pentru a pune cel puţin în parte 
stavilă lăcomiei nesăţioase a aristocraţiei, care tindea să acapareze 
pămîntul ţăranilor. Au urmat apoi schimbări şi în constituţie (Ver
fassung) ; pentru noi, cele mai însemnate sînt următoarele : 

Sfatul a fost mărit pînă la 400 de membri, cîte 100 de fiecare 
trib ; deci aici tribul rămînea încă baza, şi acesta a fost singurul 
punct din vechea ordine adoptat de noul stat. Căci, în ceea ce pri
veşte restul, Solon a împărţit cetăţenii în patru clase, după pro
prietatea funciară şi venitul pe care-l realizau de pe urma aces
teia : 500, 300 şi 150 de medimne de grîne (un medimn = aproxi
mativ 41 de litri) erau veniturile minime pentru primele trei clase ; 
cine avea mai puţin pămînt sau nu avea de loc intra în clasa a 
patra. Funcţiile nu puteau fi ocupate decît de cei care intrau în 
primele trei clase, iar funcţiile mai înalte numai de către cei din 
prima clasă ; clasa a patra nu avea alt drept decît de a lua cuvîn
tul şi a vota în adunarea poporului, dar aici erau aleşi toţi demni
tarii, aici trebuiau ei să dea socoteală de activitatea lor, aici se 
făceau toate legile şi aici clasa a patra forma majoritatea. Privile
giile aristocraţiei au fost în parte reînnoite sub formă de privilegii 
ale bogăţiei, dar poporul păstra puterea hotărîtoare. Cele patru 
clase au servit, de asemenea, drept bază unei noi organizări mili
tare. Din primele două clase se recruta cavaleria, din a treia in
fanteria grea, din a patra pedestrimea uşoară, fără zale, sau ostaşi 
pentru flotă, primind, probabil, şi soldă. 

Un element cu totul nou este deci introdus în constituţie : pro
prietatea privată. Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor au început 
să se stabilească proporţional cu mărimea proprietăţii lor funciare 
şi, pe măsură ce influenţa claselor avute creşte, vechile grupe, 
bazate pe înrudirea prin sînge, sînt înlăturate ; orînduirea gentilicd. 
a suferit o nouă înfrîngere. 

Dar măsurarea drepturilor politice după avere nu era una din
tre acele rînduieli fără de care stat.ul nu poate exista. Deşi această 
rînduială a avut un rol important în istoria constituţiilor statelor, 
totuşi foarte multe state, şi tocmai cele mai dezvoltate, s-au putut 
lipsi de ea. Chiar şi în Atena ea n-a jucat decît un rol trecător ; 
de la Aristide încoace toate funcţiile erau accesibile oricărui 
cetăţean 131 • 

In timpul celor 80 de ani care au urmat, societatea ateniană 
s-a îndreptat treptat spre direcţia în care a continuat să se dez
volte de-a lungul secolelor următoare. Operaţiilor cămătăreşti cu 
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pămîntul, care erau în floare înainte de Solon, precum şi concen
trării nelimitate a proprietăţii funciare li s-a pus stavilă. Comerţul, 
precum şi meşteşugul şi artizanatul, care se dezvoltau din ce în 
ce mai mult pe baza muncii sclavilor, au devenit îndeletniciri pre
dominante. Oamenii erau acum mai luminaţi. In locul exploatării 
brutale din trecut a concetăţenilor erau exploataţi în special scla
vii şi clientela neateniană. Proprietatea mobiliară, adică averea bă
nească şi bogăţia în sclavi şi corăbii, a crescut din ce în ce mai 
mult, dar nu mai era un simplu mijloc pentru a dobîndi proprietăţi 
funciare, cum era în primele timpuri lipsite de orizont, ci a devenit 
un scop în sine. Prin aceasta, pe de o parte, s-a creat vechii puteri 
a aristocraţiei o concurenţă biruitoare, întruchipată în noua clasă 
a industriaşilor şi comercianţilor bogaţi, iar pe de altă parte s-a 
răpit rămăşiţelor vechii orînduiri gentilice şi ultima lor bază. Gin
ţile, fratriile şi triburile, ai căror membri erau acum împrăştiaţi 
prin toată Atica şi trăiau amestecaţi între ei, au devenit astfel cu 
totul improprii pentru rolul de uniuni politice ; o mulţime de cetă
ţeni atenieni nu aparţineau nici unei ginţi ; ei erau imigranţi, care, 
deşi au căpătat dreptul de cetăţeni, nu au fost primiţi în nici una 
dintre vechile ginţi ; în afară de aceştia mai exista un număr din 
ce în ce mai mare de imigranţi străini, care se bucurau numai de 
protecţie (Schutzverwandte) 132• 

Intre timp, luptele dintre partide continuau ; aristocraţia căuta 
să-şi redobîndească vechile privilegii şi pentru scurt timp a reuşit 
să obţină supremaţia, pînă cînd revoluţia lui Clistene (509 î.e.n.) a 
răsturnat-o pentru totdeauna ; o dată cu ea a fost însă nimicită şi 
ultima rămăşiţă a orînduirii gentilice 133• 

In noua sa constituţie, Clistene nu ţinea seama de cele patru 
triburi vechi, întemeiate pe ginţi şi fratrii. In locul lor a apărut o 
organizare cu totul nouă, bazată pe împărţirea cetăţenilor numai 
după domiciliu, împărţire experimentată deja în naucrarii. O im
portanţă hotărîtoare avea acum nu apartenenţa la uniunile de 
gintă, ci numai domiciliul ; nu poporul, ci teritoriul era acum îm
p ărţit, iar din punct de vedere politic locuitorii au devenit un sim
plu apendice al teritoriului. 

Intreaga Atică era împărţită în 100 de districte comunale, 
deme, care se administrau singure. Cetăţenii (demoţii) din fiecare 
demă îşi alegeau şeful (demarh) şi vistiernicul, precum şi 30 de 
judecători pentru litigiile mărunte. Ei căpătau, de asemenea, un 
templu propriu şi un zeu protector sau un erou al lor, ai cărui 
preoţi erau aleşi de ei. Puterea supremă în demă o avea adunarea 
demoţilor. Dema este, după cum relevă pe bună dreptate Morgan, 
prototipul comunei urbane americane cu autoadministrare 134• Sta-
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tul în formare a pornit în Atena de la aceeaşi unitate la care 
ajunge statul modern în dezvoltarea lui cea mai înaltă. 

Zece asemenea unităţi, deme, formau un trib, care însă, spre 
deosebire de vechiul trib gentilic (Geschlechtsstamm) , se numeşte 
acum trib teritorial (Ortsstamm) . Tribul teritorial nu era numai o 
organizaţie politică autonomă, ci şi una militară ; el alegea pe 
filarh * sau pe şeful tribului, care comanda cavaleria, pe taxiarh, 
care comanda pedestrimea, şi pe strateg, care comanda toată oas
tea, recrutată pe teritoriul tribului. Apoi tribul punea la dispoziţie 
cinci vase de război cu echipajul şi comandantul lor şi primea 
drept zeu protector un erou din Atica, al cărui nume îl şi purta. 
în sfîrşit, alegea 50 de sfetnici  în sfatul atenian. 

Deasupra tuturor era statul atenian, condus de un sfat alcă
tuit din cei 500 de reprezentanţi aleşi ai celor zece triburi şi, în 
ultimă instanţă, de către adunarea poporului, la care putea să par
ticipe şi să se bucure de drept de vot orice cetăţean atenian ; pe 
lîngă aceasta, arhonţii şi alţi funcţionari îngrijeau de diferitele 
ramuri ale administraţiei şi ale justiţiei. La Atena nu exista un 
şef al puterii executive. 

O dată cu introducerea acestei noi constituţii şi cu admiterea 
unui număr foarte mare de locuitori fără drepturi depline, care se  
bucurau numai de protecţie, în parte imigranţi, în  parte sclavi eli
beraţi, organele orînduirii gentilice au fost îndepărtate de la tre
burile obşteşti ; ele au degenerat, devenind uniuni cu caracter pri
vat şi asociaţii religioase. Dar influenţa morală, concepţiile şi 
modul de a gîndi, moştenite din vechea epocă gentilică, s-au păs
trat încă multă vreme în tradiţii şi au dispărut abia treptat. Acest 
lucru s-a reflectat în orînduirea statală viitoare. 

Am văzut că existenţa unei forţe publice separate de masa 
poporului constituie o caracteristică esenţială a statului. Atena nu 
dispunea pe atunci decît de o armată şi o flotă recrutate direct din 
popor ; acestea o apărau împotriva duşmanului din afară şi ţineau 
în frîu sclavii, care formau încă de pe atunci marea majoritate a 
populaţiei. Faţă de cetăţeni, forţa publică nu se manifesta la în
ceput decît sub forma poliţiei, care este tot atît de veche ca ş i  
statul ; de  aceea naivii francezi din secolul al XVIII-lea nu vor
beau de popoare civilizate, ci de popoare poliţizate (nations poli
cees) **. Atenienii au instituit deci, odată cu statul, şi o poliţie, o 
adevărată jandarmerie de arcaşi pedeştri şi călări, Landjăger, cum 
li se spune în Germania de sud şi în Elveţia. Această jandarmene 

* - de la cuvintul antic „ma• - trib. - Nota lrad. 
** Joc de cuvinte : „police" - civilizat, „police• - poli!ie. - Nota !rad. 
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era însă formată din sclavi. Atenianul liber consideră această 
slujbă de zbir atît de înjositoare, încît mai degrabă se lasă arestat 
de un sclav înarmat decît i:,ă facă el însuşi o asemenea faptă ruşi
noasă. Aici se mai manifestă vechea mentalitate gentilică. Statul 
nu putea exista fără poliţie, dar, fiind tînăr, el n-avea încă destulă 
autoritate morală pentru a impune respect faţă de o meserie pe 
care foştii membri ai ginţilor o considerau în mod necesar mîrşavă. 

ln ce măsură statul, acum gata format în trăsăturile lui prin
cipale, era adaptat noii situaţii sociale a atenienilor o dovedeşte 
înflorirea rapidă a bogăţiei, a negoţului şi a industriei. Antagonis
mul de clasă, pe care se b azau acum instituţiile sociale şi politice, 
nu mai era acela dintre aristocraţie şi poporul de rînd, ci dintre 
sclavi şi oameni liberi, dintre locuitori fără drepturi depline care 
se bucurau numai de protecţie şi cetăţeni. In epoca celei mai mari 
înfloriri a Atenei, numărul total al cetăţenilor liberi, inclusiv fe
meile şi copiii, era de vreo 90 OOO ; pe lingă aceştia mai erau 
365 OOO de sclavi de ambele sexe şi 45 OOO de locuitori fără drep
turi depline, care se bucurau numai de protecţie : străini şi sclavi 
eliberaţi. De fiecare cetăţean adult de sex masculin reveneau deci 
cel puţin 1 8  sclavi şi mai mult de 2 locuitori fără drepturi depline. 
Numărul mare de sclavi se explică prin faptul că mulţi dintre ei 
munceau laolaltă în întreprinderi manufacturiere, în încăperi mari, 
sub ochii unor supraveghetori. Dar o dată cu dezvoltarea negoţului 
şi a industriei s-a produs şi acumularea şi concentrarea bogăţiilor 
în mîini puţine şi sărăcirea masei de cetăţeni liberi, care trebuiau 
să aleagă : ori să se apuce de un meşteşug oarecare şi să facă ast
fel concurenţă muncii sclavilor, ocupaţie care era considerată de
gradantă, ruşinoasă şi care pe deasupra nici nu prea oferea şanse 
de succes, ori să ajungă cerşetori. Ei au ales, aşa cum în condiţiile 
date era inevitabil, ultima cale şi, întrucît constituiau masa popu
laţiei, au dus prin aceasta la ruină întregul stat atenian. Nu demo
craţia a dus Atena la pieire, aşa cum susţin pedanţii dascăli euro
peni care se gudură în faţa principilor, ci sclavia, care a făcut ca 
munca cetăţeanului liber să fie dispreţuită. 

Apariţia statului la atenieni constituie exemplul cel mai tipic 
de formare a unui stat în genere, fiindcă, pe de o parte, el a apărut 
în forma sa pură, fără intervenţia vreunei violenţe din afară sau 
dinăuntru - uzurparea lui Pisistrat n-a lăsat nici o urmă a scurtei 
sale existenţe 135 -, iar, pe de altă parte, fiindcă în cazul de faţă 
statul apare direct din societatea gentilică într-o formă foarte evo
luată, în forma unei republici democratice, şi, în sfîrşit, fiindcă 
cunoaştem îndeajuns toate amănuntele esenţiale. 
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VI 

Ginta şi statul în Roma 

Din legenda întemeierii Romei reiese că prima aşezare a fost 
aceea a unor ginţi latine (după legendă, o sută) , reunite într-un 
singur trib, căruia i s-a alăturat în scurt timp un trib sabelian, care 
ar fi avut tot o sută de ginţi, şi, în sfîrşit, un al treilea trib, format 
d in elemente diferite, cuprinzînd şi el, după cum spune legenda. 
tot o sută de ginţi. Din toată această povestire reiese de la prima 
vedere că ginta era aproape singura care s-a format în mod natu
ral, nefiind ea însăşi, în unele cazuri, decît o mlădiţă a unei ginţi
mame, care continua să existe în vechea patrie. Triburile poartă 
pecetea unei alcătuiri artificiale ; totuşi ele sînt formate în cea mai 
mare parte din elemente înrudite şi după modelul vechiului trib, 
dezvoltat in mod nctlural, şi nu creat artificial ; dar aceasta nu 
exclude posibilitatea ca sîmburele fiecăruia dintre cele trei triburi 
să fi fost un vechi trib adevărat. Veriga intermediară, fratria, se 
-compunea din zece ginţi şi se numea curie : erau deci 30 de curii. 

Este îndeobşte recunoscut că ginta romană era o instituţie 
identică cu cea greacă ; dacă ginta greacă este o formă evoluată. a 
unit<lţii sociale de bază a cărei formă primară o găsim la pieile
roşii din America, acelaşi lucru este fără doar şi poate valabil şi 
pentru cea romană. Putem fi deci mai concişi în expunerea noastră. 

Ginta romană avea, cel puţin în primele timpuri ale existenţei 
oraşului Roma, următoarea organizare : 

1 .  Dreptul reciproc al membrilor ginţii de a se moşteni ; ave
rea rămînea în cadrul ginţii. Deoarece în ginta romană, c a  şi în 
cea greacă, domnea patriarhatul, urmaşii în linie feminină erau ex
duşi de la succesiune. După legea celor douăsprezece table 136, cel 
mai vechi drept roman scris pe care îl cunoaştem, moşteneau în 
primul rînd copiii, ca moştenitori direcţi ; în lipsa acestora, agnaţii 
(rudele în linie bărbătească) , iar în lipsa acestora membrii ginţii .  
In toate cazurile averea rămînea în cadrul gin ţii. Aici vedem pă · 
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trunderea treptată în uzanţele gentilice a unor noi principii de 
drept, generate de bogăţia crescîndă şi de monogamie : dreptul de 
moştenire al tuturor membrilor ginţii, care iniţial a fost egal, este 
limitat în practică şi, aşa cum s-a arătat mai sus, de foarte timpu
riu, mai întîi la agnaţi, apoi la copii şi la urmaşii acestora în linie 
bărbătească ; în cele douăsprezece table, aceasta apare, fireşte, în 
ordine inversă. 

2. Posedarea unui loc comun de înmormîntare. Ginţii patri
ciene Claudia, la strămutarea ei din Regilii la Roma, i s-a atribui t 
o bucată de pămînt şi, în afară de aceasta, un loc comun de în
mormîntare în oraş. lncă în timpul lui August, capul lui Varus 137, 
căzut în lupta din Pădurea Teutoburgică, a fost adus la Roma şi 
îngropat în movila funerară a ginţii (gentilitius tumulus) ; deci pe 
atunci ginta (Quinctilia) mai avea încă o movilă funerară proprie * .  

3. Sărbători religioase comune. Aceste sacra gentilitia ** sînl 
cunoscute. 

4. Obligaţia de a nu încheia o căsătorie în cadrul ginţii. Se 
pare că în Roma aceasta n-a devenit niciodată lege scrisă, dar obi
ceiul a rămas. Din imensul număr de perechi conjugale din Roma 
ale căror nume ni s-au păstrat, în nici una soţul şi soţia nu au ace
laşi nume gentilic. Dreptul de moştenire arată, de asemenea, exis
tenţa acestei reguli. Prin căsătorie femeia pierde drepturile ei ag
natice, iese din ginta ei ; nici ea şi nici copiii ei nu pot moşteni pe 
tatăl ei sau pe fraţii acestuia, fiindcă în  acest caz  moştenirea ar 
fi pierdută pentru ginta tatălui. Toate acestea au un sens numai 
dacă pornim de la premisa că femeia nu se poate căsători cu un 
membru al ginţii ei. 

5. Stăpînirea în comun a pămîntului. Aceasta a existat întot
deauna în epoca primitivă de cînd s-a trecut la împărţirea pămîn
tului aparţinînd tribului. La triburile latine găsim pămîntul stăpînit 
în parte de trib, în parte de gintă şi în parte de nişte gospodării 
care pe atunci e greu de presupus * ** că ar fi fost familii separate. 
Se crede că Romulus ar fi fost acela care a făcut pentru prima oară 
o împărţire a pămîntului dind fiecărui om, aproximativ un hectar 
(două iugăre) de fiecare. Dar şi mai tîrziu găsim cazuri cînd pămîn
tul se afla în stăpînirea în comun a ginţii, fără a mai vorbi de pă
mîntul statului, în jurul căruia gravitează întreaga istorie internă 
a republicii. 

* Cuvintele „ginta (Quinctilia) mai avea încă o movilă funerară proprie" 
au fost adăugate de Engels la ediţia din 1891 .  - Nota red. 

** - sărbători sacre ale ginţii. - Nota trad. 
*** In ediţia din 1 884, ln \ocul cuvintelor „e greu de presupus• a apărut : ·„cu 

siguranţă" .  - Nota red. 
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6. Obligaţia membrilor ginţii de  a se  apăra şi a se  ajuta reci
proc. Istoria scrisă ne transmite doar frînturi ale acestei obligaţii ; 
statul roman s-a impus chiar de la început ca o forţă atît de pre
cumpănitoare, incit dreptul de apărare împotriva nedreptăţilor a 
trecut asupra lui. Cînd Appius Claudius a fost arestat, toţi membrii 
ginţii lui, chiar şi duşmanii lui personali, s-au îmbrăcat în doliu. 
Pe vremea celui de-al doilea război punic 13B, ginţile se uneau ca 
să răscumpere pe membrii ginţii lor căzuţi prizonieri ; senatul le-a 
interzis însă acest lucru. 

7. Dreptul de a purta numele gentilic. Acesta s-a menţinut pînă 
în timpul imperiului ; liberţilor li  s-a îngăduit să adopte numele 
gentilic al foştilor lor stăpîni, dar fără a beneficia de drepturile 
gentili ce. 

8. Dreptul de a adopta străini în gintă. Aceasta se făcea prin 
adoptarea de către o familie (ca la indieni) , fapt care atrăgea după 
sine primirea în gintă. 

9. Despre dreptul de a alege şi a destitui pe şef nu se pome
neşte nicăieri. Dar, cum în prima perioadă a existenţei Romei toate 
funcţiile erau ocupate prin alegere sau numire începînd cu regele, 
care era ales, şi deoarece şi preoţii curiilor erau aleşi de acestea, 
putem presupune acelaşi lucru şi despre şefii ginţilor (principes) , 
chiar dacă alegerea lor din sinul aceleiaşi familii ar fi devenit re
gulă în gintă. 

Acestea erau drepturile unei ginţi romane. Cu excepţia trece
rii la patriarhat, care era un fapt împlinit, ele sînt o icoană fidelă 
a drepturilor şi îndatoririlor unei ginţi irocheze ; şi aici „se între
zăreşte limpede irochezul" 139 *. 

E destul să dăm un singur exemplu pentru a ilustra confuzia 
care mai domneşte şi astăzi cu privire la orînduirea gentilică ro
mană chiar şi în rîndurile istoricilor noştri cei mai cunoscuţi. În 
lucrarea lui Mommsen despre numele proprii romane din epoca 
republicii şi a lui August („R6mische Forschungen" ,  Berlin, 1 864, 
vol .  I 140) se spune : 

, In afară de toţi membrii ginţii dr sex bărbătesc, inclusiv cei adoptaţi �i 
CC'i care se bucurau de protecţie, exceptînd însă, fireşte, pe sclavi, numele 
ncnt1lic este purtat şi de femei„. Tribul" (Stamm, cum traduce Mommsen aili 
cuvintul gens) „este„. o colectivitate care are o origine comună - reală sau 
presupusă sau chiar fictivă - şi este unită prin sărbători comune, cimitir comun 
şi comunitate de n10ştenire, colectivitate din care pot şi trebuie să facă parte 
toti indivizii care se bucură de libertatea persoanei, deci şi femeile. O greutate 
prc.?intă numai stabilirea numelui genhlic al femeilor mhilate. Fireşte cd. acea�ld 

• Textul care urmează pină Ia cuvintele : „După aproape 300 de ani de la 
întf'meierea Romei" (vezi volumul de faţă, p. 122) a fost adăugat de Engels la 
edi\1a din 1 891 .  - Voia red. 
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greutate nu exista atila timp cit femeia nu se putea căsd.tori decît cu un mem
bru al gintil ei ; şi este U'l fapt dovedit că multă vreme pentru femei a fost 
mai greu să se casatorească în afara ginţii decit în cadrul ei, dreptul de cd.să
torie în afara ginţii (gentis enuptio) acordîndu-se încă în secolul al VI-lea ca un 
privilegiu personal, ca o recompensă„. Acolo însă unde s-au încheiat asemenea 
căsătorii în afara ginţii, în timpurile mai vechi, femeia trebuia, probabil, sa 
treacă în tribul soţului. Nu există nici o îndoială că, prin vechea căsătorie rc>li
gioasă, femeia intra cu totul în comunitatea juridică şi religioasei a soţului, peir.i
sind-o pe a ei. Cine nu ştie oare că femeia măritald. pierde dreptul ei activ şi 
pasiv de a moşteni pe membrii ginţii ei ş i  că, în schimb, intră în comunitatea 
de moştenire din care fac parte soţul, copiii ei şi, în genere, membrii ginţii aces
tuia ? Şi, dacă femeia este adoptată de soţul ei şi intră în familia lui, cum poate 
rămîne străinei de ginta lui ?"  (p. 8-1 1) .  

Mommsen susţine, aşadar, că femeile romane care făceau parte 
dintr-o gintă ar fi avut voie la început să se căsătorească numai 
în cadrul ginţii lor, că ginta romană ar fi fost deci endogamă, şi 
nu exogamă. Această părere, care este în contradicţie cu tot ceea 
ce se ştie despre alte popoare, se sprijină mai ales, dacă nu exclu
siv, pe un singur pasaj, foarte controversat, din Liviu (cartea a 
XXXIX-a, cap. 1'9) 141, după care senatul, în anul 568 de la înfiinţa
rea oraşului, adică în anul 186 î .e.n„ a decis : uti Feceniae Hispalae 
datio, deminutio, genlis enuptio, tutoris optio item esset quasi ei 
vir testamento dedisset ; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid 
ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset - că Fece
nia Hispala va avea dreptul de a dispune de averea ei, de a o 
micşora, de a se căsători în afara ginţii şi de a-şi alege tutore, ca 
şi cum soţul ei (decedat) i-ar fi  transmis acest drept prin testa
ment ; că ea poate să ia în căsătorie un om născut liber şi că fapta 
aceluia care o va lua de nevastă nu va fi considerată rea sau 
ruşinoasă. 

Fără îndoială că aici i s-a acordat Feceniei, o libertă, dreptul 
de a se căsători în afara ginţii. Şi tot aşa de neîndoielnic reiese de 
aici că soţul avea dreptul să transmită prin testament soţiei sale 
dreptul de a se căsători, după moartea lui, în afara ginţii. Dar în 
afara cărei ginţi ? 

Dacă, aşa cum crede Mommsen, femeia era obligată să se 
căsătorească în cadrul ginţii ei, atunci ea rămînea în această gintă 
şi după căsătorie. Dar, în primul rînd, ceea ce trebuie dovedit este 
tocmai această afirmaţie cu privire la endogamia ginţii. Şi, în al 
doilea rînd, dacă femeia trebuia să se căsătorească în cadrul ginţii 
ei, fireşte că şi bărbatul trebuia să facă acelaşi lucru, căci altfel 
el nu şi-ar fi putut găsi soţie. Atunci reiese că soţul putea să lase 
soţiei sale, prin testament, un drept pe care el însuşi nu-l avea • 
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acesta este un nonsens juridic. Mommsen simte şi el aceasta, şi de 
aceea presupune că 

„pentru căsătoria în afara ginţii era n�voie probabil, din punct de vedere 
juridic, nu numai de consimţămîntul celui ce deţinea autoritatea, dar şi de al 
tuturor membrilor ginţii" (p. 10, notă). 

În primul rînd, această presupunere este foarte îndrăzneaţă şi, 
în al doilea rînd, ea este în contradicţie cu cele exprimate lămurit 
în pasajul citat ; senatul îi dă acest drept în Jocul soţului ; el nu-i 
dă categoric nici mai mult, nici mai puţin decît i-ar fi putut da 
soţul ei, dar ceea ce îi dă este un drept absolut, nelegat de nici 
o restricţie ; aşa incit, dacă ea face uz de acest drept, nici noul ei 
soţ nu trebuie să sufere de pe urma acestui fapt ; senatul însărcinează 
chiar pe consulii şi pe pretorii prezenţi şi viitori să aibă grijă ca de 
aici să nu decurgă nici un neajuns pentru dînsa. Aşadar, presupu
nerea lui Mommsen apare ca fiind cu totul inadmisibilă. 

Sau, dimpotriv<l, femeia se căsătorea cu un bărbat din altă gintă, 
dar rămînea în ginta ei. În acest caz, potrivit pasajului de mai sus, 
soţul ei ar fi avut dreptul să îngăduie soţiei să se căsătorească în 
âfara propriei ei ginţi. Cu alte cuvinte, el ar fi avut dreptul să dis
pună de treburile unei ginţi din care nici nu făcea parte. Aceasta este 
dtît de absurd, incit nici nu face să mai insistăm. 

Rămîne deci numai presupunerea că femeia, în prima căsă
torie, s-a măritat cu un bărbat din altă gintă, trecînd în felul 
acesta, indiscutabil, în ginta soţului, ceea ce de fapt admite şi 
Mommsen în asemenea cazuri. Atunci lotul devine limpede. Femeia, 
ieşită în urma căsătoriei din vechea ei gintă şi primită în noua 
uniune gentilică a soţului, avea acolo o situaţie cu totul specială. 
Deşi este un membru al ginţii, nu este legată de gintă printr-o 
rudenie de sînge ; felul în care a fost primită o exceptează din 
capul locului de la orice interdicţie de a se căsători în cadrul 
ginţii în care ea a intrat tocmai prin căsătorie ; apoi, ea este pri
mită în uniunea conjugală a ginţii şi moşteneşte la moartea soţului 
ei averea lui, deci averea unui membru al ginţii. Ce poate fi mai 
firesc decît ca femeia să fie obligată să se căsătorească cu un 
membru din ginta primului ei soţ, şi nu cu altul pentru ca averea 
să rămînă în gintă ? Şi dacă urmează să se facă o excepţie, cine 
este mai competent s-o împuternicească în acest scop decît acelc1 
care i-a lăsat această avere, adică primul ei soţ ? In momentul cînd 
i-a lăsat o parte din avere, dindu-i totodată voie să treacă această 
parte din avere, prin căsătorie sau în urma unei căsătorii, asupra 
unei ginţi străine, această avere îi mai aparţinea ; deci el dispune 
literalmente numai d.e proprietatea sa. Cit priveşte femeia însăşi 
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şi legăturile ei cu ginta soţului, el este acela care a introdus-o în 
această gintă printr-un act deliberat : căsătoria ; de aceea este la 
fel de firesc ca tot el  să fie persoana care poate s-o împuterni
cească să iasă din această gintă printr-o a doua căsătorie. Intr-un 
cuvînt, lucrul pare simplu şi de la sine înţeles de îndată ce aban
donăm ideea bizară a endogamiei ginţii romane şi o considerăm, 
împreună cu Morgan, ca fiind iniţial exogamă. 

Mai rămîne o ultimă presupunere, care şi-a găsit şi ea adepţi, 
ba chiar mai mulţi decît celelalte, şi anume că pasajul ar arăta doar 

„că servitoarele eliberate (Iibertae) nu puteau fără aprobare specială să se 
c;isătorească în afara ginţii" (e gente enubere) „sau să îndeplinească vreun alt 
act care, fiind legat de pierderea drepturilor familiale" (capitis deminutio mi
nima) . „ar fi avut ca urmare ieşirea Iibertei din uniunea ginţii" (Lange. „Antichi
tăţi romane" ,  Berlin, 1 856 , I, p. 1 95 ,  unde, în legătură cu pasajul citat de noi din 
Liviu, se referă la Huschke "') . 

Dacă această ipoteză este justă, atunci pasajul citat nu mai 
dovedeşte absolut nimic cu privire la situaţia femeilor romane 
născute libere şi nicidecum nu mai poate fi vorba de o obligaţie a 
acestora de a se căsători în cadrul ginţii. 

Expresia enuptio gentis o întîlnim numai în acest singur loc la 
Liviu, şi  nicăieri altundeva în întreaga literatură romană ; cuvîntul 
enubere (a se căsători în afară) apare numai de trei ori, tot la 
Liviu, fără să se refere la gintă. Ideea fantezistă că femeile romane 
nu se puteau căsători decît în cadrul ginţii îşi datoreşte existenţa 
numai acestui singur pasaj , dar nu rezistă nici unei critici. Căci 
sau pasajul se referă la anumite restricţii pentru liberte, şi atunci 
el nu dovedeşte nimic cu privire la femeile născute libere (inge
nuae) , sau priveşte şi pe cele născute libere, şi atunci dovedeşte 
mai curînd că, de regulă, femeia se căsătorea în afara ginţii ei, dar 
că prin căsătorie intra în ginta soţului ; prin urmare, el pledează 
împotriva lui Mommsen şi pentru Morgan. 

După aproape 300 de ani de la întemeierea Romei, legăturile 
gentilice erau încă atît de trainice, încît o gintă patriciană, şi 
anume aceea a fabilor, cu învoirea senatului, a putut întreprinde 
o expediţie cu propriile sale forţe împotriva oraşului vecin, Veii. 
Se spune că 306 fabi au pornit la luptă şi ar fi fost atraşi într-o 
cursă şi ucişi cu toţii ; un singur băiat rămas în viaţă ar fi per
petuat ginta. 

Zece ginţi alcătuiau, după cum am spus, o fratrie, care a1c1 
se numea curie şi  avea funcţii publice mai importante decît fratria 
greacă. Fiecare curie avea ceremonii religioase proprii, sanctuarele 
şi preoţii ei ; aceştia din urmă, în totalitatea lor, formau unul din
tre colegiile preoţeşti romane. Zece curii alcătuiau un trib, care 
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la început, ca şi celelalte triburi latine, a avut, probabil, un şef 
ales : comandant de oaste şi mare preot. Cele trei triburi la un 
loc formau poporul roman, populus romanus. 

Aşadar, din rîndurile poporului roman putea face parte numai 
acela care era membrul unei ginţi şi, prin gintă, membru al unei 
curii şi al unui trib. Prima orînduire socială a acestui popor a 
fost următoarea. Treburile publice erau conduse la început de 
senat, care, aşa cum just a observat pentru prima oară Niebuhr, 
era alcătuit din şefii celor 300 de ginţi 143 ; ei, fiind cei mai în 
vîrstă dintre membrii ginţii, se numeau taţi, patres, iar totalitatea 
lor senat (sfatul celor mai bătrîni, de la senex - bătrîn) . Şi aici obi
ceiul de a-i alege întotdeauna pe şefi în fiecare gintă din una 
şi aceeaşi familie a dat naştere primei aristocraţii de gintei ; mem
brii acestor familii se numeau patricieni şi pretindeau ca numai 
ei să aibă dreptul de a face parte din senat şi de a ocupa toate 
celelalte funcţii. Faptul că cu timpul poporul s-a împăcat cu această 
pretenţie şi că ea s-a transformat într-un drept real î5i gd.seşte 
expresia în legenda care spune că Romulus ar fi acordat patri
ciatul cu privilegiile lui celor dintîi senatori şi urmaşilor lor. Sena
tul, ca şi bule din Atena, avea cuvîntul hotărîtor în multe ches
tiuni, iar pe cele mai importante, îndeosebi legile noi, le discuta 
în prealabil. Legile erau adoptate definitiv de adunarea poporului, 
care se numea comitia curiala (adunarea curiilor) . Poporul se aduna 
grupîndu-se pe curii, iar în fiecare curie, probabil, pe ginţi ; la 
luarea hotărîrii, fiecare dintre cele 30 de curii avea cite un vot. 
Adunarea curiilor aproba sau respingea toate legile, alegea pe toţi 
demnitarii superiori, inclusiv pe rex (aşa-numitul rege) . declara 
război (pacea însă o încheia senatul) şi, la apelul celor interesaţi, 
hotăra în calitate de instanţă j udecătorească supremă în toate 
cazurile în care era vorba de pedeapsa cu moartea a unui cetăţean 
roman. In sfîrşit, alături de senat şi de adunarea poporului se afla 
rex, care corespundea întocmai lui basileu al grecilor şi care nu era 
nicidecum un rege aproape absolut *, aşa cum ni-l înfăţişează 
Mommsen 144• Şi el era şef militar, mare preot şi preşedinte al 

* Cuvintul latin rex corespunde cuvîntului celto-irlandez righ (şef de trib) 
şi cuvintului gotic reiks ; faptul că şi acest din urmă cuvint, ca şi Fiirst al nos
tru (adică în englezeşte first, în daneză fiirste, primul). iniţial însemna şef de 
gintă sau şef de trib, reiese din faptul că goţii aveau chiar din secolul al IV-iea 
un cuvînt special pentru regele de mai tirziu, şeful militar al întregului popor : 
thiudans. In traducerea Bibliei, Ulfila nu numeşte niciodată pe Artaxerxe sau pe 
Irod reiks, ci thiudans, iar statul împăratului Tiberiu nu este numit reiki, ci thiu
dinassus. In numele thiudansului gotic, sau, cum traducem noi inexact, al regelui 
Thiudareiks, Teodoric, adică Dietrich, aceste denumiri s-au contopit într-una sin
gură. (Nota lui Engels.} 
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unor instanţe judecătoreşti. Dar el nu avea nicidecum atribuţii 
civile sau puterea de a dispune de viaţa, de libertatea şi de pro
prietatea cetăţenilor, în afară de cazul cînd aceste atribuţii 
decurgeau din puterea disciplinară a şefului militar sau din dreptul 
preşedintelui instanţei judecătoreşti de a executa sentinţele. Funcţia 
de rex nu era ereditară ; dimpotrivă, el era ales mai întîi de către 
adunarea curiilor, probabil în urma propunerii predecesorului, şi 
apoi era instalat în mod solemn la a doua adunâre. Soarta lui Tar
quinius Superbus dovedeşte că rex putea fi şi destituit. 

Ca şi la greci în epoca eroică, la romani pe vremea aşa-zişilor 
regi exista deci o democraţie militară, bazată pe ginţi, fratrii şi 
triburi şi dezvoltată din acestea. Curiile şi triburile erau, ce-i drept, 
în parte formaţiuni artificiale, dar erau create după modelele auten
tice, evoluate în mod natural ale societăţii din care au luat naştere 
şi care le înconjura încă din toate părţile. E drept că aristocraţia 
patriciană, dezvoltată în mod natural, a c îştigat teren, iar regii cău
tau să-şi lărgească treptat atribuţiile, dar toate acestea nu schimbă 
caracterul fundamental iniţial al orînduirii, şi tocmai aceasta este 
important. 

Intre timp, populaţia oraşului Roma şi a regiunii Roma, mărită 
în urma cuceririlor, a crescut în parte pe seama imigrărilor, în 
parte pe seama populaţiei districtelor subjugate, cu precădere a 
-celor latine. Toţi aceşti supuşi noi (lăsăm aici la o parte chestiunea 
dienţilor) se aflau în afara vechilor ginţi, curii şi triburi, nu făceau 
deci parte din populus romanus, din poporul roman propriu-zis. Ei 
se bucurau de libertatea persoanei lor, puteau să aibă proprietăţi 
funciare, erau obligaţi să plătească impozite şi să presteze serviciu 
militar, dar nu puteau să ocupe nici o funcţie şi nici să ia parte la 
adunarea curiilor sau la împărţirea pămînturilor cucerite, care apar
ţineau statului. Ei erau plebeii, lipsiţi de orice fel de drepturi 
publice. Datorită creşterii continue a numărului lor şi faptului că 
erau instruiţi din punct de vedere militar şi înarmaţi, ei au devenit 
o forţă ameninţătoare pentru vechiul populus, care, fiind acum închis 
ermetic, nu mai putea creşte prin elemente venite din afară. La 
acestea se adă.uga faptul că proprietatea funciară era împărţită, se 
pare, aproape în mod egal între populus şi plebe, în timp ce bogăţia 
comercială şi industrială, ce e drept încă nu prea dezvoltată, se 
afla mai ales în mîna plebei. 

Din cauza întunericului de nepătruns în care este învăluită 
întreaga istorie legendară a vechii Rome, întuneric care a devenit 
şi mai opac în urma încercărilor de interpretare raţionalist-prag
matică. şi a relată.rilor de mai tîrziu ale unor scriitori cu pregătire 
juridică ale căror opere ne servesc drept izvoare, nu se poate spune 
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mm1c precis mc1 despre momentul, nici despre desfăşurarea şi mc1 
despre cauzele revoluţiei care a pus capăt vechii orînduiri genti
lice. Un singur lucru este cert, că aceste cauze trebuie căutate în 
luptele dintre plebe şi populus. 

Noua organizare a conducerii atribuită regelui Servus Tullius 
şi întocmită după modele greceşti, îndeosebi după Salon, a creat o 
nouă adunare a poporului, în care populus şi plebeii participau sau 
erau excluşi fără deosebire, după criteriul dacă prestau sau nu 
serviciu militar. Toţi bărbaţii apţi pentru serviciul militar erau 
împărţiţi în şase clase după avere. Minimul de avere în fiecare din
tre cele c inci clase era : pentru clasa I - 100 OOO de aşi ; pentru a 
II-a - 75 OOO ; pentru a III-a - 50 OOO ; pentru a IV-a - 25 OOO ; 
pentru a V-a - 1 1  OOO, ceea ce, după Dureau de la Malle, repre
zintă aproximativ 14 OOO, 10 500, 7 OOO, 3 600 şi 1 570 de mărci m. 
Clasa a VI-a, proletarii, era alcătuită din cei mai săraci, cei scutiţi 
de serviciu militar şi de dări. In noua adunare populară a centu
riilor (comitia centuriata) , cetăţenii erau grupaţi într-o ordine mili
tară, pe companii, în centurii de cite 100 de oameni, fiecare centurie 
avînd un vot. Clasa I însă dădea 80 de centurii ; a II-a - 22 ; a III-a 
- 20 ; a IV-a - 22 ; a V-a - 30 ; a VI-a dădea şi ea, de formă, 
una. In afară de aceasta, cavaleria, recrutată dintre cei mai bogaţi 
cetăţeni, dădea 18 centurii, în total 193 de centurii ; majoritatea 
voturilor era 97. Astfel, cavaleria şi clasa I aveau împreună 98 de 
voturi, deci majoritatea ; dacă ele erau de acord, celelalte clase nici 
nu mai erau întrebate ; hotărîrea era considerată adoptată. 

Toate drepturile politice ale fostei adunări a curiilor (în afară 
de cîteva drepturi nominale) au trecut acum asupra acestei noi adu
nări a centuriilor ; prin aceasta, curiile şi ginţile care le alcătuiau 
au fost reduse, ca şi în Atena, la rolul unor simple asociaţii private 
şi religioase şi :multă vreme au mai vegetat ca atare, în timp ce 
adunarea curiilor şi-a încetat curînd existenţa. Pentru a înlătura 
din stat şi cele trei triburi gentilice vechi, s-au creat patru triburi 
teritoriale, fiecare dintre ele locuind într-un anumit cartier al ora
şului şi avînd o serie de drepturi politice. 

Astfel a fost sfărîmată şi la Roma, încă înainte de desfiinţarea 
aşa-zisei regalităţi, vechea orînduire socială, întemeiată pe legd.turi 
personale de sînge, şi în locul ei a fost creată o organizare nouă, 
cu adevărat statală, întemeiată pe împărţirea teritorială şi pe deose
birea de avere. Forţa publică se concentra aici în mîinile cetăţenilor 
care prestau serviciul militar şi era îndreptată nu numai împotriva 
sclavilor, ci şi împotriva aşa-zişilor proletari, excluşi de la serviciul 
militar şi care nu aveau dreptul de a purta arme. 
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ln cadrul acestei noi orînduiri, care s-a dezvoltat şi mai mult 
abia atunci cînd ultimul rex, Tarquinius Superbus, uzurpatorul ade
văratei puteri regale, a fost alungat şi în locul lui au fost puşi doi 
comandanţi militari (consuli) , învestiţi cu puteri egale (ca la iro
chezi) , în cadrul acestei orînduiri se desfăşoară întreaga istorie a 
republicii romane, cu toate luptele ei dintre patricieni şi plebei 
pentru accesul la funcţiile publice şi pentru participarea la folosirea 
pămînturilor statului, cu dizolvarea în cele din urmă a aristocraţiei 
patriciene în noua clasă a marilor proprietari funciari şi a magna
ţilor financiari, care încetul cu încetul au înghiţit toate proprie
tăţile funciare ale ţăranilor ruinaţi din cauza serviciului militar, au 
cultivat imensele latifundii formate în acest fel cu ajutorul sclavilor, 
au depopulat Italia şi, implicit, au deschis calea nu numai puterii 
imperiale, dar şi succesorilor ei, barbarilor germani. 
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VII 

Ginta la celţi şi la germani 

Intrucît spaţiul nu ne permite, nu ne vom opn m amănunţime 
asupra instituţiilor gentilice care, sub o formă mai mult sau mai 
puţin pură, mai dăinuie pînă în zilele noastre la diferitele popoare 
sălbatice sau barbare sau asupra urmelor acestor instituţii găsite 
în istoria veche a popoarelor civilizate din Asia *. Şi unele şi altele 
se întîlnesc la tot pasul. E destul să dăm cîteva exemple. lncă 
înainte de a se şti ce este o gintă, MacLennan, omul care şi-a dat 
mai mult decît oricare altul osteneala să încurce problema, a do
vedit existenţa ei şi a descris-o în general cu exactitate la calmuci, 
cerchezi, neni (samoezi) ** şi la trei popoare indiene : varali, 
maggari şi munnipuri 146• Nu de mult, M. Kovalevski a descoperit 
şi a descris ginta la pşavi, şevsuri, svaneţi şi la alte triburi cauca
ziene 147• Aici ne vom mărgini la cîteva scurte observaţii în legă
tură cu existenţa ginţii la celţi şi la germani. 

Cele mai vechi dintre legile celtice care s-au păstrat ne înfă
ţişează ginta încă în plină vigoare ; în Irlanda ea trăieşte şi astăzi, 
cel puţin instinctiv, în conştiinţa poporului, deşi englezii au dis
trus-o cu forţa ; în Scoţia se afla în plină înflorire încă pe la mij
locul secolului trecut şi a fost înfrîntă şi aici numai de armele, 
legile şi tribunalele englezilor. 

Vechile legi din Wales, scrise cu cîteva secole înainte de 
cucerirea engleză 148, cel mai tîrziu în secolul al Xi-lea, vorbesc 
despre cultivarea în comun a ogoarelor de către sate întregi, deşi 
numai ca o rămăşiţă rar întîlnită a unui vechi obicei general ; 
fiecare familie avea cinci acri, pe care şi-i cultiva singură ; pe lingă 
aceasta, o bucată de pămînt era lucrată în comun, iar produsul ei 

• Textul care urmează în acest paragraf pînă la cuvintele : „Aici ne vom 
mărgini" a fost adăugat de Engels la ediţia din 1891 .  - Nota red. 

** - denumirea de odinioară a germanilor. - Nota lrad. 
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împărţit. Prin analogie cu Irlanda şi Scoţia, nu încape nici o îndo
ială că aceste comunităţi săteşti reprezintă ginţi sau subdiviziuni 
ale ginţilor, chiar dacă la o nouă cercetare a legilor din Wales, 
pentru care nu am timpul necesar (extrasele mele sînt făcute în 
1869) 149, acest lucru n-ar reieşi în mod direct. Dar izvoarele isto
rice din Wales şi, o dată cu ele, cele irlandeze dovedesc în mod 
direct că la celţi, în secolul al XI-lea, monogamia nu înlăturase 
nicidecum căsătoria-pereche. In Wales, o căsătorie era considerată 
definitivă abia după şapte ani de la încheierea ei sau, mai bine zis, 
abia după trecerea acestui interval de timp ea nu mai putea fi 
desfăcută. Dacă lipseau fie şi numai trei nopţi pînă Ia împlinirea 
<:elor şapte ani, soţii se puteau despărţi. Atunci se făcea împăr
ţeala bunurilor ; femeia împărţea, bărbatul îşi alegea partea lui. 
Mobila se împărţea după anumite norme foarte ciudate. Dacă soţul 
desfăcea căsătoria, el trebuia să înapoieze nevestei zestrea şi alte 
dteva lucruri ; dacă o desfăcea soţia, ea primea mai puţin. Dintre 
copii, soţul căpăta doi, soţia unul, şi anume pe cel mijlociu. Dacă, 
după despărţire, femeia încheia altă căsătorie şi primul ei bărbat 
o chema din nou la el, ea trebuia să-l urmeze, chiar dacă se 
urcase cu un picior în noul pat conjugal. Dacă însă trăiau împreună 
şapte ani, deveneau soţ şi soţie, chiar dacă căsătoria nu a fost 
încheiată formal. Castitatea fetelor înainte de căsătorie nu era 
nicidecum păstrată cu stricteţe şi nici cerută ; în această privinţă, 
regulile erau foarte frivole şi nu se potrivesc de loc cu morala 
burgheză. Dacă femeia comitea un adulter, bărbatul avea voie s-o 
bată (e unul din cele trei cazuri în care acest lucru îi era îngăduit ; 
în celelalte cazuri el era pasibil de pedeapsă) , dar atunci nu mai 
putea cere nici o altă satisfacţie, căci 

„pentru una şi  aceeaşi faptă se cuvine sau ispăşirea vinei, sau r:izbunare, dar nu 
�i una şi alta" "0• 

Motivele pentru care femeia putea cere divorţul fără a pierde 
din drepturi cu ocazia despărţirii erau foarte diferite : era de ajuns 
ca bărbatului să-i miroase urît gura. Banii care trebuiau plătiţi 
şefului de trib sau regelui pentru răscumpărarea dreptului primei 
nopţi (gobr merch, de aici denumirea medievală marcheta, în 
limba franceză marquette) joacă un rol însemnat în codul de legi. 
Femeile aveau dreptul să voteze în adunarea poporului. Mai adău
găm că în Irlanda s-a dovedit existenţa unor rînduieli asemănă
toare ; că şi acolo erau destul de uzuale căsătoriile temporare, iar 
1n caz de despărţire soţiei i se asigurau avantaje mari, precis sta-



VII. Ginta la celţi şi la germani 129 

bilite, şi chiar despăgubiri pentru munca ei în gospodărie ; cd. acolo 
găsim o „primă soţie " alături de alte soţii, iar la împărţirea moş
tenirii nu se făcea nici o deosebire între copiii legitimi şi cei nele
gitimi. Aşadar, aici ni se prezintă un tablou al căsătoriei-pereche 
în comparaţie cu care forma de căsătorie în vigoare în America 
de Nord pare severă, ceea ce de altfel nu este de mirare pentru 
secolul al Xi-lea la un popor care pe vremea lui Cezar mai prac
tica căsătoria pe grupe. 

Existenţa ginţii irlandeze (sept ; tribul se numea clainne, clan) 
este confirmată, fiind descrisă nu numai în vechile coduri de legi, 
ci şi de către juriştii englezi din secolul al XVII-lea trimişi în 
Irlanda pentru a transforma pămînturile clanurilor în domenii ale 
regelui Angliei. Pînă atunci pămîntul era proprietatea obştească 
a clanului sau a ginţii, în afară de cazul cînd şefii acestora îl şi 
transformaseră în domenii private ale lor. Cînd murea un mem
bru al ginţii şi deci o gospodărie îşi înceta existenţa, şeful (caput 
cognationis, cum îl numeau juriştii englezi) făcea o nouă împăr
ţire a întregului teritoriu între gospodăriile rămase. In general, 
aceasta se făcea, probabil, potrivit regulilor în vigoare în Germa
nia. Şi astăzi se întîlnesc pe alocuri sate - în urmă cu 40 sau 
50 de ani numărul lor era foarte mare - în care este în vigoare 
sistemul aşa-numitelor „rundale" .  Ţăranii, arendaşii individuali ai 
pămîntului care înainte vreme era proprietatea comună a ginţii 
şi apoi a fost răpit de cuceritorii englezi, plătesc arendă fiecare 
pentru bucata lui de pămînt, însă pun laolaltă toate ogoarele 
şi fîneţele, împărţindu-le după poziţie şi calitate în parcele, 
„Gewanne" ,  cum li se spune pe malurile Moselei, dind fiecăruia 
partea sa din fiecare parcelă ; pămînturile mlăştinoase şi izlazurile 
sînt folosite în comun. Incă în urmă cu 50 de ani se mai făcea din 
cînd în cînd, uneori anual, o reîmpărţire a pămîntului. Harta cadas
trală a unui astfel de sat în care este în vigoare sistemul „run
dale" are exact aceeaşi înfăţişare cu aceea a curţilor comune 
germane (Gehoferschaft) de pe Mosela sau din Hochwald. Ginta 
continuă să trăiască şi în „factions" *. Ţăranii irlandezi se împart 
adeseori în partide care au la bază deosebiri în aparenţă cu totul 
absurde sau lipsite de sens, cu desăvîrşire de neînţeles pentru 
englezi şi care nu par să aibă alt scop decît păruielile solemne, 
foarte agreate, pe care le pun la cale o faction împotriva celei-

* - „partide " .  - Nola !rad. 
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lalte. Ele sînt reînvieri artificiale, surogate postume ale ginţilor 
sfărîmate şi vădesc în felul lor perpetuarea instinctului gentilic 
moştenit. De altfel, în unele regiuni, membrii ginţii mai locu
iesc încă laolaltă pe vechiul teritoriu ; astfel, încă în deceniul al 
4-lea al acestui secol, marea majoritate a locuitorilor din comitatul 
Monaghan aveau doar patru nume de familie, adică se trăgeau din 
patru ginţi sau clanuri *. 

In Scoţia, dispariţia orînduirii gentilice coincide cu înăbuşirea 
răscoalei din 1745 152• Ce anume verigă specială reprezintă clanul 
scoţian în această orînduire mai rămîne de cercetat, dar cert este 
că el a fost o astfel de verigă. In romanele lui Walter Scott, acest 
clan al muntenilor scoţieni ne apare aievea înaintea ochilor. Mor
gan spune că acest clan este 

„un admirabil exemplu de gintă în ceea ce priveşte organizarea şi spiritul de 
gintă, un exemplu izbitor al influentei pe care o are viata gentilică asupra mem
brilor ginţii„. ln certurile lor şi în răzbunarea singelui, în împărţirea teritoriului 
pe clanuri, în folosirea pămintului în comun, în fidelitatea membrilor clanului 
fată de şef şi în fidelitatea lor unii fată de altii recunoaştem aceleaşi caracte
ristici ale societătii gentilice pe care Ie intilnim pretutindeni.„ Descendenta se 
socotea după tată, aşa incit copiii bCirbatilor rămineau în clan, pe cind copiii 
femeilor treceau în clanul tatălui lor" m. 

Dar faptul că în familia regală a picţilor, după spusele lui 
Beda, era în vigoare succesiunea în linie feminină constituie o 
dovadă că înainte vreme în Scoţia domnise matriarhatul 154• Ba 
chiar la scoţi, ca şi la locuitorii din Wales, s-a păstrat pînă în 
evul mediu şi o rămăşiţă a familiei punalua, şi anume în dreptul 

• In cele citeva zile petrecute în Irlanda m mi-am dat din nou seama cit 
de adinc sint înrădăcinate pînă în ziua de astăzi conceptiile gentilice în  mintea 
populatiei rurale. Ţăranul ii priveşte şi astăzi pe proprietarul funciar, de la care 
arendează pămintul, ca pe un şef al clanului, care trebuie să administreze pămin
tul în interesul tuturor ; ţăranul îi plăteşte tribut sub formă de arendă, dar, în 
caz de nevoie, proprietarul trebuie să-i dea ajutor. De asemenea, acolo se consi
deră că fiecare om înstărit e dator să sprijine pe vecinii lui mai săraci atunci 
cind aceştia se află în nevoie. Acest ajutor nu este o pomană, ci un drept care 
se cuvine membrilor mai săraci ai gintii din partea celui mai bogat sau a şefului 
de clan. Se întelege de ce economiştii şi juriştii se pling că nu izbutesc să-i facă 
pe tăranii irlandezi să inteleagă notiunea proprietătii moderne burgheze ; irlan
dezului nu-i intră pur şi simplu i n  cap ideea unei proprietăti din care decurg 
numai drepturi, nu şi îndatoriri. Dar se intelege şi de ce irlandezii, avind ase
menea conceptii gentilice naive, cind sint zvîrliti brusc in marile oraşe engleze 
şi americane, în mijlocul unei populatii cu conceptii morale şi juridice complet 
diferite de ale lor, sint complet derutati în chestiuni de morală şi drept, îşi pie!d 
busola şi adeseori cad in masă pradă demoralizării. (Nota lui Engels la editia 
a patra.) 
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primei nopţi, care, dacă nu era răscumpărat, şeful clanului sau 
regele, în calitate de ul tim reprezentant al soţilor comuni de odi
nio;:iră , îl putea exercita asupra oricărei mirese *. 

Esle neîndoios că pînă în perioada migraţiunii germanii erau 
organizaţi în ginţi. Numai cu cîteva secole înaintea erei noastre 
e1 ocupau, pare-se, terilorhll dintre Dunăre, Rin, Vistula şi mclrile 
nordice ; cimbrii şi teutonii erau încă în plină migraţiune, iar 
suevii s-au s tabilit abia pe timpul lui Cezar, care spune despre 
ei foarte limpede că s-ar fi aşezat după ginţi şi rudenii (gentibus 
co�nationibusque) 15;;, iar la un roman din gens Julia ** cuvîntul 
gentibus are o semnificaţie precisă şi incontestabilă. Aceasta este 
valabil pentru toţi germanii ; chiar şi în provinciile romane cuce
rite se pare că s-au aşezat tot după ginţi. In Lex alemannorum 
se confirmă că pe teritoriul cucerit la miazăzi de Dunăre poporul 
s-a· instalat grupat pe ginţi (genealogiae) 156 ; cuvîntul latin ge
nealogia este folosit aici exact în acelaşi sens în care este folosit 
mai tîrziu cuvîntul marcă sau obştea sătească ***. Nu de mult 
Kovalevski a emis părerea că aceste genealogiae ar fi marile comu
niltlţi casnice între care s-a împărţit pămîntul şi din care abia mai 

* In ediţia din 1884, după aceste cuvinte urmează un text care a fost 
omis , de Engels în ediţia din 1891 : „Acelaşi drept - întilnit .destul de des în 
regiunile din nord-vestul îndepărtat ale Americii de Nord - a existat şi Ia ruşi . 
în secolul al X-lea a fost anulat de marea ducesă Olga•. Apoi urmează paragra: 

ful : „Gospodăriile comuniste ale familiilor de iobagi din Nivernals şi Franche
Comte, asemănătoare obştii familiale din regiunile sîrbo-croate" .  La ediţia din 
1 891  acest paragraf a fost introdus de Engels într-o formă oarecum schimbată 
în unul din adaosurile la capitolul al II-iea (vezi volumul de faţă, p. 62-63) . -

Nota rcd. 

** - ginta Iuliil. - Nota trad. 

*** Textul următor pînd. Ia cuvintele : „Ca şi la mexicani şi la greci" . . .  
{vezi volumul de faţă, p. 132) a fost introdus de Engels în ediţia din 1891 în locul 
urn1d.torului text apărut în editia din 1884 : „Aşadar, vedem că unul dintre po
poarele germanice, şi anume suevii, s-a stabilit aici în ginţi, gentes, iar fiecd.rei 
ginti i s-a repartizat un anumit teritoriu. La burgunzi şi longobarzi ginta se nu
mea lara, iar în dreptul cutumiar burgund, denumirea de membru al ginţii (lara
manni) înseamnă în acela�i timp şi burgund, în opoziţie cu populaţia romana 
care, desigur, nu făcea parte din gintile burgunde. Prin urmare, impd.rtirea pd.
mîntului la burgunzi s-a fă.cut tot pe ginţi. Aşa se rezolvă problema cu privire 
la laramanni, asupra căreia zadarnic şi-au bătut sute de ani capul juriştii ger
mani. Este puţin probabil că lara era pentru toţi germanii denumirea comună a 
ginţii, deşi o intîlnim atît Ia un popor de origine gotică, cit şi la un alt popor de 
origine herminonică (germanii de sus) . In limba germană există. un mare numd.r 
de rădd.cini lingvistice folosite pentru legd.turile de rudenie şi întrebuinţate în 
acelaşi timp pentru expresii care, după cum e de presupus, se rcferd. la gintă". 
- Nota red. 
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tîrziu s-a dezvoltat obştea sătească m, Acelaşi lucru s-ar putea 
spune şi despre fara, expresie care desemna la burgunzi şi la 
longobarzi, adică la un trib gotic şi la altul herminonic sau din 
regiunea muntoasă a Germaniei cam acelaşi lucru, dacă nu chiar 
absolut acelaşi lucru, ca şi termenul genealogia din „dreptul cutu
miar alaman" .  Dacă e într-adevăr vorba de gintă sau comunitate 
casnică, urmează să fie cercetat. 

Monumentele lingvistice nu ne lămuresc dacă la toţi germanii 
exista o expresie comună pentru gintă şi care anume. Din punct 
de vedere etimologic, grecescului genos şi latinescului gens le 
corespunde goticul kuni, în limba germană medie de sus kiinne, 
care este chiar întrebuinţat în acelaşi sens. Un indiciu despre 
existenţa epocii matriarhatului este faptul că denumirea femeii se 
trage din aceeaşi rădăcină : în limba greacă gyne, în slavă Zena, 
în gotică qvino, în vechea limbă nordică kona, kuna. - La longo
barzi şi burgunzi găsim, după cum am spus, cuvîntul fara, care, aşa 
cum presupune Grimm, ar fi o derivare din rădăcina fisan, a pro
crea. Eu înclin pentru derivarea mai concretă din faran, a călători, 
a pribegi, a reveni, ca o denumire dată unei părţi precise a con
voiului nomad, compus - lucru aproape de la sine înţeles -
numai din rude, denumire care, în cursul migraţiunilor de mai multe 
veacuri întîi spre răsărit, apoi spre apus, a trecut cu încetul asupra 
obştii gentilice însăşi. - Apoi, în limba gotică sibja, în anglo
saxonă sib, în vechea germană de jos sippia, sippa, rudenie 
(Sippe) . In vechea limbă nordică întîlnim numai pluralul, sifjar, 
rudele ; singularul există doar ca nume al unei zeiţe, Sif. - Şi, 
în sfîrşit, în „Cin tecul despre Hildebrand " 158 mai întîlnim şi o altă 
expresie, şi anume în pasajul în care Hildebrand îl întreabă pe 
Hadubrand : 

„Care este tatăl tău dintre toţi bd.rbaţii din popor„. sau din ce gintă eşti 
tu ? "  (eddo huelihhes cnuosles du sis). 

Dacă a existat un nume german comun pentru gintă, el a fost, 
probabil, goticul kuni ; în sprijinul acestei păreri vine nu numai 
identitatea lui cu expresia corespunzătoare din limbile înrudite, 
dar şi faptul că de la el se trage cuvîntul Kuning, Ki:inig (rege) , a 
cărui semnificaţie la început era aceea de şef de gintă sau de trib. 
Sibja, Sippe (rudenie) se pare că nu poate fi luat în consideraţie ; 
cel puţin în vechea limbă nordică, sifjar înseamnă nu numai rude 
de sînge, c i  şi încuscriţi, deci cuprinde pe membrii a cel puţin 
două ginii ; aşadar, prin cuvîntul sif nu putea fi desemnată ginta. 

Ca şi la mexicani şi la greci, la germani dispozitivul de luptă 
atît al escadronului de călăreţi, cit şi al coloanei în formă de unghi 
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a pedestrimii era grupat pe unităţi gentilice ; dacă Tacit spune : 
după familii şi grupe înrudite 169, această expresie vagă se explică 
prin faptul că pe vremea lui, în Roma, ginta încetase de mult să 
fie o uniune vie. 

De o însemnătate hotărîtoare este un pasaj din Tacit unde 
se spune că fratele mamei îl consideră pe nepotul său ca pe un fiu, 
ba unii socot legătura de sînge dintre unchiul după mamă şi nepot 
chiar mai sacră şi mai apropiată decît aceea dintre tată şi fiu, 
astfel incit, atunci cînd se cer ostatici, fiul surorii e considerat 
ca o garanţie mai mare decît propriul fiu al celui pe care vrei 
să-l legi prin această garanţie. Aici avem o rămăşiţă vie a ginţii 
organizate potrivit matriarhatului, adică a ginţii iniţiale, şi anume 
ca o trăsătură caracteristică îndeosebi pentru germani *. Dacă 
membrul unei astfel de ginţi îl punea pe propriul lui fiu ca zălog 
pentru o obligaţie solemnă luată şi fiul cădea jertfă din cauză că 
tatăl său n-a respectat învoiala, tatăl nu avea să răspundă decît 
în faţa propriei sale conştiinţe. Dacă însă tel jertfit era fiul surorii, 
fapta aceasta era considerată ca o încălcar·e a celui mai sacru 
drept al ginţii ; ruda gentilică cea mai apropiată, care avea mai 
mult decît oricare altul datoria de a-l apăra pe copil sau pe tînăr, 
i-a pricinuit moartea ; el ar fi trebuit sau să nu-l dea ca zălog, 
sau era dator să respecte învoiala. Chiar dacă n-am găsi la ger
mani nici o altă urmă de orînduire gentilică, acest singur pasaj ar 
fi suficient **. 

Şi mai hotărîtor, deoarece a fost scris cu vreo 800 de ani mai 
tîrziu, este un pasaj din vechiul 'Cint notdic „Voluspâ" 161 , despre 
amurgul zeilor şi pieirea lumii. In această „Viziune a prezică
toarei" ,  în care se împletesc şi elemente creştine, după cum au 
dovedit recent Bang şi Bugge 162 în pasajul care descrie epoca de 

* Legătura deosebit de strinsă dmtre �ncbiul după mamă şi nepot, care îşi 
are originea în epoca matriarhatului şi pe care o lntîlnim la multe popoare, gre
cii n-o cunosc deci! din mitologia epocii eroice. După . Diodor (IV, 34), Meleagros 
ucide pe fiii lui Thestius, fraţii marnei sale, Althea. Ea vede în această faptă o 
nelegiuire atit de grozavă, incit ii blestemă pe ucigaş', propriul ei fiu, dorindu-i 
moartea. „Zeii i-au ascultat dorinţa - după tum se povesteşte - şi au pus capăt 
vieţii lui Meleagros•. După acelaşi Diudor (IV: 44),  argonauţii, debarcind sub 
conducerea lui Hercule în Tracia, află că Phiqeu�. îndemnat de noua sa soţie, 
maltratează în chip odios pe cei doi fi,i ai săi de la prima soţie, Boreada Cleo
patra, pe care o izgonise. Dar printre argonauti iHnt şi Boreazi, fraţi de-ai Cleo
patrei, deci unchi după marnă ai celor rnaltTataţf, Ei iau imediat partea nepoţilor 
lor şi i i  eliberează, ucigind pe păzitori m (N-0ta . Jul Engels.) 

** Textul care urmează pînă la cuvintele : „De altfel, pe vremea lui Tacit" 
(vezi volumul de faţă, p . . 134) a fost adăugat de ,Engels- la ediţia din 1891. -
Nota red. . " t  ;o " • • 

11 - Marx-Engels, Opere, voi 21 
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depravare şi decădere morală generală premergătoare marii catas
trofe, se spune : 

Broedhr munu berjask 
munu systrungar 
ok at b6num verdask, 
sifjum spilla. 

„Fraţii se vor duşmăni şi se vor ucide unii pe alţii, copiii surorilor vor rupe le
gci.lura de rudenie". 

Systrungar înseamnă fiul surorii mamei, şi faptul că copm 
surorilor îşi vor renega reciproc rudenia de sînge este considerat 
de poet drept o crimă şi mai gravă decît fratricidul. Această gra
daţie e cuprinsă în cuvîntul systrun.gar, care accentuează înru
direa după mamă ; dacă în locul acestui cuvînt ar fi fost syskina
born, copii născuţi din fraţi sau surori, sau syskina-synir, fii născuţi 
din fraţi sau surori, atunci al doilea vers în raport cu primul ar 
fi însemnat nu o întărire, ci o slăbire. Aşadar, chiar pe vremea 
vikingilor, cînd a luat naştere „Voluspâ" , în Scandinavia nu dispă
ruse încă amintirea matriarhatului. 

De altfel, pe vremea lui Tacit, cel puţin la germani, pe care el 
îi cunoştea mai de aproape "", patriarhatul luase locul matriarha
tului : copiii îl moşteneau pe tatăl lor ; dacă nu erau copii, moş
teneau fraţii şi unchii după tată şi mamă. Faptul că fratele mamei 
era admis la moştenire este legat de păstrarea obiceiului pomenit 
mai sus şi dovedeşte, de asemenea, că pe atunci patriarhatul era 
de curînd statornicit la germani. Urme ale matriarhatului se găsesc 
pînă tîrziu în evul mediu. Se pare că pe atunci încă nu se punea 
prea mare temei pe paternitate, îndeosebi cînd era vorba de 
iobagi ; astfel, cînd un senior feudal cerea unui oraş să-i predea 
pe un iobag fugit, la Augsburg, Base! şi Kaiserslautern, de pildă, 
starea de iobăgie a celui urmărit trebuia să fie confirmată sub 
jurămînt de şase din rudele lui de sînge cele mai apropiate, şi 
anume rude exclusiv din partea mamei (Maurer. „Istoria organi
zării oraşelor din Germania",  I, p.  381) 163• 

O altă rămăşiţă a matriarhatului în curs de dispariţie se poate 
vedea în respectul germanilor pentru sexul feminin, respect care 
pentru romani era aproape de neînţeles. Fetele din familiile aris
tocratice erau socotite drept cele mai sigure ostatice la încheierea 
tratatelor cu germanii ; gîndul că femeile şi fiicele lor ar putea 
să cadă prizoniere şi să devină sclave îi îngrozea şi le stimula mai 
mult decît orice curajul în luptă ; ei vedeau în femeie ceva sfint 

* Cuvintele „cel puţin ... , pe care el ii cunoştea mai de aproape• au fost 
adăugate de Engels la ediţia din 1891 .  - Nota red. 
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şi profetic şi sfatul ei era ascultat în chestiunile cele mai impor
tante ; astfel, Veleda, preoteasa bructerilor de pe malurile rîului 
Lippe, a fost sufletul întregii răscoale a batavilor, în cursul căreia 
Civilis, conducînd pe germani şi belgi, a zdruncinat întreaga stă
pînire romană în Galia 164• In casă, dominaţia femeii era, pare-se, 
indiscutabilă ; e drept că ei, împreună cu bătrînii şi copiii, î i  
revenea întreaga muncă în gospodărie ; bărbatul vina, bea sau 
lenevea. Aşa spune Tacit ; dar, cum el nu spune cine lucra ogoa
rele şi declară categoric că sclavii plăteau doar dijmă şi încă nu 
prestau munci de clacă, este evident că masa bărbaţilor adulţi 
trebuie să fi fost aceea care îndeplinea puţina muncă pe care o 
necesita agricultura. 

Forma căsătoriei, după cum am mai spus, era căsătoria-pereche, 
care se apropia treptat de monogamie. Nu era încă o monogamie 
strictă, dat fiind că artistocraţilor le era îngăduită poligamia. In 
genere, germanii ţineau foarte mult la castitatea fetelor (spre deo� 
sebire de celţi) ; Tacit vorbeşte cu deosebită căldură şi despre 
trăinicia legăturilor conjugale la germani. Ca motiv de divorţ el 
indică numai adulterul femeii. Dar, în această privinţă, descrierea 
lui prezintă multe lacune şi, în afară de aceasta, tendinţa de a 
oferi romanilor desfrînaţi un exemplu de virtute este prea evi
dentă. Un lucru este cert : dacă în pădurile lor germanii au fost 
într-adevăr asemenea cavaleri excepţionali ai virtuţii, a fost de 
ajuns să vină numai puţin în contact cu lumea exterioară pentru 
a coborî la nivelul obişnuit al celorlalţi oameni din Europa ; în 
mijlocul lumii romane, orice urmă de austeritate a moravurilor d 
pierit cu mult mai repede chiar decît limba germană. Pentru a ne 
convinge, e de ajuns să-l citim pe Gregoire de Tours. Se înţelege 
de la sine că în pădurile seculare germane nu putea exista acelaşi 
exces rafinat de senzualitate ca la Roma, aşa că şi sub acest raport 
germanii prezintă o destul de mare superioritate faţă de lumea 
romană, chiar dacă nu le vom atribui în chestiunile sexuale o 
cumpătare care n-a existat niciodată şi nicăieri l a  un popor în 
totalitatea lui. 

Din orînduirea gentilică izvorăşte şi îndatorirea de a moşteni 
nu numai legăturile de prietenie, dar şi duşmăniile tatălui sau ale 
rudelor ; de asemenea se moştenea şi W ergeld, adică ispăşirea 
unui omor sau a unei schilodiri prin plata unei sume de bani în 
locul răzbunării sîngelui. Această formă de ispăşire, care numai 
cu o generaţie înaintea noastră mai era considerată ca o instituţie 
specific germană, s-a dovedit în prezent a fi la sute de popoare 
forma generală atenuată a răzbunării sîngelui, care rezultă din 
orînduirea gentilică. O găsim, ca şi îndatorirea ospitalităţii, între 

11• 
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alţii, la indienii din America ; descrierea ospitalităţii făcută de 
Tacit {„Germaniau, cap. 21)  este identică aproape pînă în cele 
mai mici amănunte cu descrierea ospitalităţii la indieni, făcută 
de Morgan. 

Discuţia aprinsă ş i ·  interminabilă în jurul chestiunii dacă ger
manii pe vremea lui Tacit îşi împărţiseră sau nu definitiv pămîntul 
arabil şi asupra felului cum trebuie interpretate pasajele respec
tive este acum de domeniul trecutului. După ce s-a dovedit că la 
aproape toate popoarele pămîntul era cultivat în comun de către 
gintă, iar mai tîrziu de către comunitatea familială de tip comunist, 
a cărei existenţă Cezar o semnalează încă la suevi 165, şi că acestei 
rînduieli i-a luat locul împărţirea pămîntului între diferitele familii 
cu reîmpărţirea lui periodică, după ce s-a stabilit că această reîm
părţire periodică a pămîntului arabil s-a păstrat pe alocuri în 
Germania chiar pînă în zilele noastre, nu cred că mai e cazul să 
reamintim această discuţie. Dacă de la cultivarea în comun a 
pămintului, pe care Cezar o atribuie în mod categoric suevilor {el 
spune că la dînşii nu există de loc ogoare împărţite sau private) , 
germanii au trecut, în cei 1 50 de ani care despart această epocă 
de aceea descrisă de Tacit, la cultivarea individuală a pămîntului 
şi la reîmpărţirea lui anuală, acesta este într-adevăr un progres 
destul de însemnat ; trecerea de la cultivarea în comun a pămîn
tului la proprietatea privată deplină asupra pămîntului este pur şi 
simplu imposibilă într-un interval de timp atît de scurt şi fără 
vreun amestec din afară. Deci nu iau de la Tacit decît ceea ce 
spune răspicat � ei schimbă {sau împart din nou) în fiecare an 
pămîntul cultivat şi cu acest prilej mai rămîne suficient pămînt 
comun disponibil 166• Aceasta este treapta de cultivare şi de folo
sire a pămîntului, care corespunde întru totul organizării gentilice 
din acea vreme a germanilor *. 

Pasajul precedent îl las neschimbat, aşa cum a fost în ediţiile 
anterioare. Intre timp, chestiunea a luat o altă întorsătură. După 
ce Kovalevski {vezi mai sus, p. 44 **) a dovedit răspîndirea largă, 
dacă nu chiar generală, a comunităţii casnice patriarhale ca treaptă 
intermediară între familia matriarhală comunistă şi familia sepa
rată modernă, nu se mai pune chestiunea care a dat naştere con
troversei dintre Maurer şi Waitz dacă pămîntul se afla în proprie
tate obştească sau în proprietate privată, ci se pune problema formei 

proprietăţii obşteşti. Nu încape îndoială că pe vremea lui Cezar 

* Textul Cilre urmează pînă Ia cuvintele : „Pe cînd pe vremea lui Ceza.r 
\lermanii„, • (vezi volumul de faţă, p, 136) a fost adăugat de Engels la ediţia din 
f891.  - Nota red. 

*• Vezi volumul de faţă, p. 60 - Nota red. 
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a existat la suevi nu numai proprietatea obştească, ci şi cultivarea 
în comun a pămîntului în folosul comun. De altfel se vor mai 
putea duce mult timp discuţii în jurul chestiunii dacă unitatea eco
nomică a fost ginta, comunitatea casnică ori o grupă comunistă 
intermediară, formată din persoane între care există legături de 
rudenie, sau dacă au fiinţat toate aceste trei grupe, în funcţie de 
condiţiile solului. Kovalevski susţine însă că situaţia descrisă de 
Tacit nu presupune existenţa obştii-mărci sau a obştii săteşti, ci 
a celei casnice, şi că abia din aceasta din urmă s-ar fi dezvoltat 
apoi, mult mai tîrziu, obştea sătească, ca urmare a creşterii 
populaţiei. 

Potrivit acestei păreri, aşezările germanilor de pe teritoriul 
ocupat de ei în vremea romanilor, ca şi acelea de pe teritoriul 
cucerit mai tîrziu de la romani, nu ar fi fost alcătuite din sate, 
ci din mari comunităţi familiale cuprinzînd mai multe generaţii, 
care cultivau o întindere de pămînt corespunzătoare, iar pămîntul 
necultivat dimprejur îl foloseau împreună cu vecinii ca pe un 
teritoriu al obştii. In acest caz, pasajul din Tacit despre schimba
rea pămîntului lucrat trebuie înţeles într-adevăr în sens agronomic, 
şi anume, în fiecare an comunitatea ar fi arat altă porţiune de 
pămînt, iar ogoarele din anul precedent nu le-ar fi lucrat sau le-ar 
fi lăsat să se înţeleneaică din nou. Dat fiind slaba densitate a 
populaţiei, întotdeauna ar ii rămas suficient pămînt necultivat pen
tru ca proprietatea asupra pămîntului să nu constituie motiv de 
ceartă. Aceste comunităţi s-ar fi desfăcut abia după multe secole, 
cînd numărul celor care făceau parte din ele a ajuns atît de mare; 
incit, în condiţiile de producţie de atunci, gospodăria în comun 
nu ar mai fi fost posibilă i ogoarele şi fîneţele, stăpînite pînă atunci 
în comun, s-ar fi împărţit în felul ştiut între gospodăriile indivi
duale în curs de formare, la început pentru un timp anumit, mai 
tîrziu o dată pentru totdeauna, în timp ce pădurile, păşunile şi 
apele ar fi rămas proprietate comună. 

Pentru Rusia, acest curs al dezvoltării apare ca fiind pe deplin 
dovedit din punct de vedere istoric. In ceea ce priveşte Germania 
şi, în al doilea rînd, celelalte ţări germanice, nu se poate tăgădui 
că în multe privinţe această ipoteză lămureşte mai bine izvoarele 
şi soluţionează mai uşor dificultăţile decît punctul de vedere care 
domina pînă acum şi care admitea că obştea sătească exista încă 
pe vremea lui Tacit. Documentele cele mai vechi, de pildă Codex 
Laureshamensis 101, pot fi în general mult mai bine explicate cu 
ajutorul comunităţii casnice decît cu ajutorul obştii săteşti şi de 
marcă. Pe de altă parte, această explicaţie ridică noi dificultăţi şi 
noi probleme, care urmează abia să fie rezolvate. In această ches-
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tiune se poate ajunge la o rezolvare definitivă numai în urma 
unor noi cercetări ; dar nu pot tăgădui că existenţa treptei inter
mediare a comunităţii casnice este foarte verosimilă şi în ceea ce 
priveşte Germania, Scandinavia şi Anglia. 

Pe cînd pe vremea lui Cezar germanii în parte abia de curînd 
se instalaseră în mod statornic, iar în parte erau încă în căutarea 
unei asemenea aşezări, pe vremea lui Tacit ei erau stabiliţi de un 
secol ; în consecinţă, progresul realizat în producerea mijloacelor 
de existenţă este neîndoios. Ei locuiau în case făcute din bîrne ; 
îmbrăcămintea lor era încă foarte primitivă ; era îmbrăcămintea 
locuitorilor din păduri ; mantale din lină aspră, piei de animale ; 
femeile şi cei suspuşi purtau pe dedesubt haine de in. Hrana lor 
era alcătuită din lapte, carne, fructe sălbatice şi, după cum adaugă 
Pliniu, din terci de ovăz 168 (care şi astăzi este mîncarea celtică 
naţională în Irlanda şi în Scoţia) . Avuţia lor consta în vite ; acestea 
însă erau de rasă proastă, vitele erau mici, slăbănoage, fără coarne ; 
caii lor mici nu erau fugari buni. Intrebuinţau rareori şi pe scară 
restrînsă numai bani romani. Nu prelucrau şi nu preţuiau aurul 
şi argintul, fierul era rar şi, cel puţin la triburile de pe malurile 
Rinului şi ale Dunării, se pare că era aproape în întregime adus 
din alte părţi, şi nu extras de ei înşişi. Scrierea runică (o imi
taţie a caracterelor greceşti sau latine) era cunoscută numai ca o 
scriere secretă, folosită doar pentru vrăji religioase. Mai era în 
uz obiceiul de a se aduce jertfe omeneşti. Intr-un cuvînt, ni se 
descrie un popor care abia s-a ridicat de pe treapta de mijloc pe 
treapta de sus a barbariei. Dar, în  timp ce la triburile din imediata 
vecinătate a romanilor dezvoltarea unei producţii metalurgice şi 
textile proprii fusese împiedicată de importul mai lesnicios de 
produse ale industriei romane, nu încape îndoială că o asemenea 
producţie s-a dezvoltat în nord-est, pe malurile Mării Baltice. 
Armele găsite în mlaştinile din Schleswig - spadă lungă de fier, 
zale, coif de argint etc., împreună cu monede romane de pe la 
sfîrşitul secolului al II-lea -, precum şi obiectele de metal ger
mane răspîndite datorită migraţiunii popoarelor sînt de un tip cu 
totul deosebit şi vădesc destulă măiestrie, chiar atunci cînd sînt 
imitate după modele iniţial romane. Strămutarea în imperiul civi
lizat al romanilor a pus capăt pretutindeni, în afară de Anglia, 
acestei producţii indigene. Cît de unitar a apărut şi s-a dezvoltat 
această producţie o dovedesc, de pildă, brăţările de bronz ; cele 
găsite în Burgundia, în România, pe coastele Mării de Azov ar fi 
putut ieşi din aceleaşi ateliere ca şi cele englezeşti şi suedeze, şi 
nu încape îndoială că sînt tot de origine germană. 
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Organizarea administraţiei corespunde şi ea treptei de sus a 
barbariei. Peste tot exista, după Tacit, sfatul conducătorilor (prin
cipes) , care lua hotărîri în chestiuni mai mărunte, iar chestiunile 
mai importante le pregătea pentru a fi soluţionate de adunarea 
poporului ; pe treapta de jos a barbariei, adunarea poporului, cel 
puţin acolo unde o cunoaştem, la americani, există numai la gintă 
dar nu şi la trib sau la uniunile de triburi. Conducătorii (principes) 
se deosebesc încă net de şefii militari (duces) , întocmai ca la 
irochezi. Primii trăiesc în parte din daruri în vite, cereale etc., 
primite de la membrii tribului ; ca şi în America, ei sînt aleşi de 
obicei din aceeaşi familie ; trecerea la patriarhat favorizează, la 
fel ca în Grecia şi Roma, transformarea treptată a principiului eli
gibilităţii în drept ereditar şi, o dată cu aceasta, apariţia unei 
familii aristocrate în fiecare gintă. Această veche aristocraţie, aşa
zisă aristocraţie gentilică, a dispărut în mare parte în timpul 
migraţiunii popoarelor sau curînd după aceasta. Şefii militari erau 
aleşi numai după iscusinţa lor, fără a se ţine seama de obîrşie. 
Nu erau învestiţi cu prea multe drepturi şi trebuiau să-i influen
ţeze pe luptători prin exemplul lor personal. Tacit afirmă catego
ric că în armată puterea disciplinară propriu-zisă era deţinută de 
preoţi. Adevărata putere era concentrată în mîinile adunării poporu
lui. Regele sau şeful tribului prezida adunarea, iar poporul hotăra : 
nu - prin murmure, da - prin aclamaţii şi zăngănit de arme. 
Adunarea poporului era totodată şi o adunare cu atribuţii judecă
toreşti ; aici se aduceau şi erau rezolvate plîngerile, aici se pro
nunţa pedeapsa cu moartea, şi anume numai pentru laşitate, tră
dare şi pentru relaţii sexuale nefireşti. In ginţi şi în celelalte 
subdiviziuni judeca tot adunarea sub preşedinţia conducătorului, 
care, ca în întreaga justiţie primitivă germană, nu putea decît să 
conducă dezbaterile şi să pună întrebări ; la germani sentinţa o 
dădea întotdeauna şi pretutindeni întreaga colectivitate. 

Uniuni de triburi se formaseră de pe vremea lui Cezar, în 
unele din ele existînd chiar şi regi ; şeful militar suprem tindea, 
la fel ca la greci şi romani, să devină tiran, şi uneori chiar reuşea. 
Dar aceşti uzurpatori norocoşi nu erau nicidecum suverani cu 
puteri nelimitate ; ei începuseră însă să sfărîme cătuşele orînduirii 
gentilice. ln timp ce sclavii liberaţi aveau în general o situaţie 
subordonată, întrucît nu puteau face parte din nici o gintă, din rîn
durile acestor sclavi unii favoriţi ajungeau adeseori sub regii cei 
noi să capete ranguri, avere şi onoruri. Acelaşi lucru s-a petrecut 
după cucerirea Imperiului roman cu şefii militari, deveniţi regi 
peste ţări întinse. La franci, sclavii şi liberţii regelui au jucat un 
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rol important mai întîi la curte şi apoi în stat ; noua nobilime se 
trage în mare parte dintr-aceştia. 

O instituţie care a contribuit la apariţia regalităţii a fost aceea 
a cetelor (Gefolgschaften) . Am văzut încă la pieile-roşii din Ame
rica că, alături de orînduirea gentilică, se formau uniuni private 
cu scopul de a purta război pe socoteala lor. La germani, aceste 
uniuni private au devenit asociaţii permanente. Şeful militar care-şi 
cîştigase o oarecare faimă aduna în jurul său o ceată de tineri 
dornici de pradă, care erau datori să-i poarte credinţă, ca de altfel 
şi el lor. Şeful îi întreţinea, le făcea daruri şi stabilea o oarecare 
ierarhie între ei ; pentru expediţii mai mici dispunea de o gardă per
sonală şi o oaste, oricînd gata de luptă ; pentru expediţiile mai mari 
exista un corp ofiţeresc gata format. Oricît de slabe vor fi fost 
aceste cete, aşa cum s-au şi dovedit mai tîrziu, de pildă cele ale 
lui Odoacru în Italia, totuşi în ele era un germen al decăderii 
vechii libertăţi a poporului, şi acest rol l-au jucat în timpul migra
ţiunii popoarelor şi după aceea. In primul rînd pentru că ele au 
favorizat apariţia regalităţii, în al doilea rînd pentru că, după cum 
observă Tacit, organizaţia lor putea fi menţinută numai prin ne
contenite războaie şi expediţii de pradă. Jaful ajunsese un scop. 
Dacă şeful cetei n-avea ce face prin apropiere, el pornea cu oame
nii lui la alte popoare care erau în război şi unde aveau perspective 
de pradă ; trupele auxiliare, alcătuite din triburi germanice, care 
au luptat în număr mare sub steagul roman chiar împotriva germa
nilor, erau alcătuite în parte din astfel de cete. Sistemul mercenari· 
lor (Landsknechtswesen) , ruşinea şi blestemul germanilor, i1 găsim 
aici în prima lui formă. După cucerirea Imperiului roman, aceste 
cete ale regilor, împreună cu cei neliberi şi cu servitorii romani de 
la curte, au alcătuit cel de-al doilea din principalele elemente 
componente ale nobilimii de mai tîrziu. 

Aşadar, în general la triburile germanice unite în popoare 
exista aceeaşi organizare care s-a dezvoltat la grecii din epoca 
eroică şi la romanii din epoca aşa-zişilor regi : adunarea poporului, 
sfatul şefilor de ginţi, şeful militar, care tindea de pe atunci spre 
o adevărată putere regală. Aceasta a fost cea mai înaltă organi
zare la care orînduirea gentilică putea în genere să ajungă ; 
aceasta a fost organizarea tipică a treptei superioare a barbariei. 
De îndată ce societatea a depăşit cadrul pentru care această orga
nizare era suficientă, orînduirea gentilică a trebuit să piară ; ea a 
fost sfărîmată, iar locul ei l-a luat statul. 
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Formarea statului la germani 

Potrivit relatărilor lui Tacit, germanii erau un popor foarte 
numeros. O idee aproximativă despre numărul la care se ridică 
diferitele popoare germanice ne putem face din scrierile lui Cezar; 
el stabileşte numărul usipeţilor şi tencterilor, apăruţi pe malul stîng 
al Rinului, la 180 OOO de suflete, inclusiv femeile şi copiii. Prin 
urmare, cam 100 OOO de fiecare popor în parte *, cu mult mai mulţi 
decît, de pildă, numărul total al irochezilor în perioada lor de 
înflorire, cînd ei, deşi nu atingeau cifra de 20 OOO, erau spaima 
ţării întregi de la Marile Lacuri pînă la Ohio şi Potomac. Dacă, pe 
baza datelor de care dispunem, încercăm să însemnăm pe hartă 
locul ocupat de popoarele cunoscute mai bine şi stabilite în preaj
ma Rinului, vedem că fiecare din aceste popoare ocupă în  medie 
aproximativ suprafaţa unui district prusian, cam 10 OOO km2, sau 1 82 
de mile pătrate geografice. Dar Germania Magna * *  a romanilor, 
ţinutul care se întindea pînă la Vistula, avea o suprafaţă de circa 
500 OOO km2• Socotind în medie cam 100 OOO de oameni de fiecare 
popor, populaţia totală a Germaniei Magna, trebuie să se fi ridicat 
la 5 OOO OOO ; numărul este considerabil pentru un grup de popoare 
barbare ; pentru condiţiile noastre însă, 10 locuitori pe un kilometru 
pătrat, sau 550 pe o milă pătrată geografică, este foarte puţin. Dar 
această cifră nu cuprinde nicidecum pe toţi germanii din vremea 
aceea. Ştim că de-a lungul Carpaţilor pînă la gurile Dunării locu
iau popoare germanice de neam gotic : bastarni, peucini şi alţii, în 

* Cifra aceasta este confirmată de un pasaj din Diodor referitor la celţii 
odin Galia : „In Galia locuiesc multe popoare, al căror număr diferă. Cele mai 
mari numără pînă la aproape 200 OOO de oameni, cele mai mici 50 ooo• (Diodorus 
.Siculus, V, 25). Deci, în medie, 125 OOO ; avînd în vedere treapta de dezvoltare 
mai înaintată a popoarelor galice, ele erau, probabil, ceva mai numeroase decit 
cele germane. (Nota lui Enge/s.} 

** - Germania mare. - Nota lrad. 
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număr atît de mare, incit Pliniu îi consideră drept al cincilea trib 
principal al germanilor 169 ; aceşti germani, care pe la 180 î.e.n. se 
aflau în solda regelui macedonean Perseu, au pătruns încă în primii 
ani ai domniei lui August pînă în împrejurimile Adrianopolelui. 
Chiar dacă apreciem numărul lor la numai l OOO OOO, la începutul erei 
noastre germanii numărau, probabil, cel puţin 6 OOO OOO de oameni. 

După stabilirea lor în Germania, populaţia trebuie să ft crescut 
cu o repeziciune din ce în ce mai mare ; chiar şi numai progresele 
în dezvoltarea producţiei amintite mai sus sînt o dovadă în acest 
sens. Obiectele găsite în mlaştinile din Schleswig, dacă ne orien
tăm după monedele romane aflate printre ele, sînt din secolul al 
Iii-lea. Prin urmare, pe vremea aceea exista pe malurile Mării Bal
tice o producţie de obiecte metalice şi textile destul de dezvoltată, 
un comerţ activ cu Imperiul roman şi un oarecare lux în rîndurile 
celor bogaţi, toate acestea fiind indicii ale existenţei unei populaţii 
mai dense. Tot în această perioadă începe şi ofensiva generală a 
germanilor de-a lungul Rinului, al valului de la graniţa Imperiului 
roman şi al Dunării, de la Marea Nordului pînă la Marea Neagră, 
dovadă directă a creşterii neîncetate a populaţiei, care tindea să-şi 
extindă hotarele. Trei sute de ani a durat lupta în timpul căreia 
întreaga ramură principală a popoarelor gotice (cu excepţia goţilor 
scandinavi şi a burgunzilor) s-a îndreptat spre sud-est, formînd 
aripa stingă a marii linii de atac, în centrul căreia germanii de sus 
(herminonii) înaintau spre Dunărea de sus, iar pe aripa dreaptă 
istevonii, numiţi acum franci, înaintau spre Rin. lngevonilor le-a 
revenit cucerirea Britaniei. La sfîrşitul secolului al V-lea, drumul 
spre Imperiul roman, sleit, slăbit şi neputincios, era deschis invaziei 
germanilor. 

Mai sus ne aflam în faţa leagănului civilizaţiei antice greceşti 
şi romane. Aici ne aflăm în faţa mormîntului ei. Peste toate ţările 
din bazinul Mării Mediterane, veacuri de-a rîndul a trecut rindeaua 
nivelatoare a stăpînirii romane. Acolo unde limba greacă opunea 
rezistenţă, toate limbile naţionale au fost silite să cedeze locul unei 
limbi latine stricate ; nu mai existau deosebiri naţionale, nici gali, 
nici iberi, nici liguri, nici noriei, toţi deveniseră romani. Adminis
traţia romană şi dreptul roman au dizolvat pretutindeni vechile 
uniuni de gintă şi, o dată cu ele, ultima rămăşiţă de activitate de 
sine stătătoare, locală şi naţională. Cetăţenia romană, de dată re
centă, nu oferea nimic în schimb ; ea nu exprima nici o naţionali
tate, ci, dimpotrivă, lipsa oricărei na�ionalităţi. Pretutindeni se 
observau elemente de formare a unor naţiuni noi ; dialectele latine 
din diferitele provincii s-au diferenţiat din ce în ce mai mult ; 
hotarele naturale, care înainte vreme au făcut din Italia, Galia, 



VIII. Formarea statului la germani 1 43 

Spania şi Africa ţinuturi de sine stătătoare, mai existau şi se mai 
făceau încă simţite. Dar nicăieri nu exista încă o forţă capabilă să 
creeze din aceste elemente naţiuni noi ; nicăieri nu se vedea încă 
vreo urmă de capacitate de dezvoltare, de putere de rezistenţă şi, 
cu atît mai puţin, de energie creatoare. O singură legătură unea 
uriaşa masă de oameni de pe imensul teritoriu : statul roman, iar 
acesta, cu timpul, a devenit cel mai aprig duşman şi asupritor al 
lor. Provinciile au distrus Roma ; Roma însăşi s-a transformat în
tr-un oraş de provincie, ca şi celelalte - privilegiat, dar fără a 
mai fi stăpîn, fără a mai fi centrul imperiului mondial ; nu mai era 
nici măcar reşedinţa împăraţilor şi a guvernatorilor, care acum 
locuiau la Constantinopol, Trier, Milano. Statul roman s-a trans
format într-o gigantică maşină complicată, menită doar să stoarcă 
ultima picătură de vlagă din supuşii săi. Birurile, dările către stat 
şi prestaţiile de tot felul făceau ca masa populaţiei să se afunde 
într-o sărăcie din ce în ce mai mare ; împilarea populaţiei de către 
guvernatori, perceptori şi soldaţi, care-i extorcau, a devenit de ne
suportat. Iată unde a ajuns statul roman cu dominaţia lui mondială: 
îşi întemeia dreptul la existenţă pe menţinerea ordinii în interior 
şi pe apărarea imperiului împotriva barbarilor în exterior. Dar 
această ordine era mai rea decit cea mai grozavă dezordine, iar 
barbarii, împotriva cărora pretindea că-i apără pe cetăţeni, erau 
aşteptaţi de aceştia ca nişte mîntuitori. 

Situaţia societăţii nu era mai puţin desperată. Incă din ultima 
perioadă a republicii, dominaţia romană se baza pe o necruţătoare 
exploatare a provinciilor cucerite ; imperiul nu numai că nu a des
fiinţat această exploatare, ci dimpotrivă a transformat-o într-un 
sistem. Cu cit decădea mai mult imperiul, cu atît birurile şi presta
ţiile creşteau, cu atît funcţionarii jefuiau şi storceau cu mai multă 
neruşinare seva supuşilor. Romanii, stăpînitori de popoare, nu s-au 
priceput niciodată la comerţ şi meşteşuguri ; numai în materie de 
cămătărie au întrecut tot ceea ce a existat înainte şi după ei. Co
merţul, atît cit ot existat şi cit se mai păstra, a pierit din cauza 
extorcărilor practicate de funcţionarii publici ; ceea ce a mai putut 
rezista din acest comerţ se găsea în partea orientală, greacă, a im
periului, care nu intră în sfera cercetărilor noastre. Sărăcirea gene
rală, regresul comerţului, al meseriilor şi al artelor, scăderea popu
laţiei, decăderea oraşelor şi a agriculturii, acesta a fost rezultatul 
final al dominaţiei romane asupra lumii. 

Agricultura, ramura de producţie hotărîtoare în toată lumea 
antică, îşi recapătă acum mai mult decit oricind importanţa. In 
Italia, imensele complexe de moşii (latifundii) , care de la sfîrşitul 
republicii cuprindeau aproape întreg teritoriul ţării, erau valorifi-
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cate în două feluri : fie ca păşuni, unde populaţia era înlocuită prin 
oi şi boi, pentru a căror îngrijire era nevoie doar de un număr mic 
de sclavi, fie ca ville, unde cu ajutorul unor mase mari de sclavi 
se practica grădinăritul în stil mare, în parte pentru nevoile de lux 
ale proprietarului şi în parte în vederea desfacerii produselor pe 
pieţele oraşelor. Intinsele păşuni s-au păstrat şi s-au extins, pro
babil, şi mai mult ; villele cu domeniile lor şi grădinăritul au de
căzut o dată cu sărăcirea proprietarilor lor şi cu decăderea oraşe
lor. Exploatarea latifundiilor cu ajutorul muncii sclavilor nu mai 
renta, dar în acea perioadă ea era singura formă posibilă a agri
culturii pe scară mare. Mica gospodărie agricolă a devenit iarăşi 
singura formă de agricultură rentabilă. Una după alta villele au fost 
împărţite în parcele mici şi date în arendă transmisibilă prin mo�
tenire în schimbul unei sume fixe sau date unor partiarii * ,  mai 
curînd administratori decît arendaşi, care căpătau pentru munca 
lor a şasea sau chia:r numai a noua parte din produsul anual. In 
cea mai mare parte însă, aceste mici parcele de pămînt au fost 
date colonilor, care plăteau în schimb o sumă fixă anuală 1 ei erau 
legaţi de pămînt şi puteau fi vînduţi o dată cu parcela lor ; nu 
erau, ce-i drept, sclavi, dar nici nu erau consideraţi liberi, nu se 
puteau căsători cu oameni liberi, iar căsătoriile între ei nu erau 
socotite legitime, ci, ca şi acelea ale sclavilor, un simplu concu
binaj (contubernium) . Ei etau predecesorii iobagilor din evul 
mediu. 

Sclavia antică îşi trăise traiul. Nici în marile gospodării agri
cole, nici în manufacturile de la oraşe, ea nu mai aducea un venit 
cart'! să merite osteneală : piaţa de desfacere pentru produsele ei 
dispăruse. Iar în micile gospodării agricole şi în micul meşte
şug, la care s-a redus producţia uriaşelor gospodării ale pro
prietarilor de sclavi din vremurile de înflorire ale imperiului, nu 
era loc pentru un număr mare de sclavi. In societate nu mai era. 
loc decît pentru sclavii casnici şi pentru sclavii de lux ai bogătaşi
lor. Dar sclavia pe cale de dispariţie, în măsura îri care mai exista,. 
era suficientă pentru a face ca orice muncă productivă să fie con
siderată ca o treabă de sclav, nedemnă de nişte romani liberi, şi 
această calitate o aveau acum toţi. Urmarea a fost, pe de o parte, 
creşterea numărului sclavilor de prisos care au devenit o povară 
şi au fost eliberaţi, iar pe de altă parte creşterea numărului colo
nilor şi al oamenilor liberi scăpătaţi (care amintesc de poor 
whites ** din fostele state sclavagiste ale Americii) . Creştinismul 

* - cei care stringeau dările. - Nota tract, 
** - albii săraci. - Nota !rad. 
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nu are nici o vină în dispariţia treptată a sclaviei antice. El s-a 
acomodat cu sclavia timp de secole în Imperiul roman şi mai tîrziu 
n-a împiedicat niciodată negoţul de sclavi practicat de creştini : 
nici pe cel al germanilor în nord, nici pe al veneţienilor în Marea 
Mediterană şi nici comerţul de mai tîrziu cu negri *. Sclavia nu 
mai era rentabilă şi de aceea a dispărut. Dar, dispărînd, ea şi-a 
lăsat spinul otrăvit sub forma dispreţului celor liberi faţă de munca 
productivă. Acesta era impasul în care se găsea lumea romană : 
sclavia era cu neputinţă din punct de vedere economic, munca 
celor liberi era dispreţuită din punct de vedere moral. Prima nu 
mai putea, iar cealaltă încă nu putea fi forma de bază a produc
ţiei sociale. Singura ieşire din această situaţie era o revoluţie radicală. 

In provincii, starea de lucruri nu era mai bună. Cele mai multe 
date le avem referitor la Galia. Acolo, alături de coloni, existau 
şi mici agricultori liberi. Pentru a se pune la adăpost de silniciile 
slujbaşilor, judecătorilor şi cămătarilor, ei cereau adesea protecţia, 
patronajul unui om de vază, şi aceasta o făceau nu numai indivizi 
izolaţi, ci comune întregi, astfel incit împăraţii din secolul al IV-lea 
au dat în repetate rînduri decrete prin care interziceau acest lucru. 
Dar ce folos aveau cei ce căutau apărare ? Protectorul le punea 
condiţia să-i cedeze dreptul de proprietate asupra pămînturilor lor, 
asigurîndu-le în schimb uzufructul pe viaţă - şiretlic pe care 
sfînta biserică şi l-a însuşit şi l-a folosit cu zel în secolele al 
IX-lea şi al X-lea întru mărirea împărăţiei domnului şi a propriei 
ei proprietăţi funciare. E drept că, în jurul anului 475, episcopul 
Salvian din Marsilia se mai arăta indignat faţă de un astfel de jaf 
şi povestea tă împilarea cetăţenilor de către funcţionarii romani 
şi marii proprietari funciari a ajuns atît de insuportabilă, incit 
mulţi „romani" se refugiau în regiunile ocupate de barbari, că 
cetăţenii romani stabiliţi acolo se temeau mai mult decit de orice 
să nu ajungă din nou sub stăpînirea romană 171• Faptul că pe atunci 
părinţii împinşi de mizerie îşi vindeau adeseori copiii ca sclavi 
reiese dintr-o lege emisă împotriva' acestei practici. 

In schimbul serviciului de a-i fi scăpat pe romani de propriul 
lor stat, barbarii germani le-au luat două treimi din teritoriul lor 
şi l-au împărţit între ei. împărţirea s-a făcut potrivit rînduielilor 
gentilice ; din cauza numărului relativ mic al cuceritorilor, întin
deri foarte mari au rămas neîmpărţite fie ca proprietate a întregu· 

* După relatările episcopului Iiutprand din Cremona, în secolul al X-lea, 
la Verdun, deci în Sfintul imperiu german, ramura principală a industriei era 
„fabricarea• de eunuci, care erau exportaţi cu mare' profit în Spania pentru ha
remurile maurilor 171• (Nota lui Engels.) 
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lui popor, fie a diferitelor triburi şi ginţi. In fiecare gintă pămîntul 
arabil şi păşunile au fost împărţite în mod egal între gospodării 
prin tragere la sorţi ; dacă, cu timpul, s-au mai făcut şi alte re
împărţiri, nu ştim, în orice caz în provinciile romane acest obicei a 
ieşit din uz şi loturile individuale s-au transformat în proprietate 
privată care putea fi înstrăinată, allod. Pădurile şi păşunile au ră
mas neîmpărţite, în folosinţă comună ; această folosinţă, ca şi 
modul de cultivare a pămînturilor împărţite, era reglementată după 
vechea datină şi conform hotărîrilor întregii colectivităţi. Cu cit 
ginta era stabilită de mai multă vreme în sat şi pe măsură ce în
cetul cu încetul germanii şi romanii se contopeau, dispărea şi ca
racterul de rudenie al legăturilor, făcind loc celui teritorial ; ginta 
a dispărut în obştea-marcă, în care de altfel încă destul de des 
se pot vedea urme ale originii ei în legăturile de rudenie ale mem
brilor. Astfel, organizarea gentilică s-a transformat aici pe ne
simţite - cel puţin în ţările în care s-a menţinut obştea-marcă : 
în nordul Franţei, în Anglia, în Germania şi în Scandinavia -
într-un organism teritorial, dobîndind în felul acesta posibilitatea de 
a se adapta statului. Dar ea şi-a păstrat totuşi caracterul primitiv 
democratic, propriu întregii organizări gentilice, astfel incit, chiar 
în forma degenerată ce i-a fost impusă mai tîrziu, ea a menţinut 
o părticică din organizarea gentilică, care a servit pînă în ultimul 
timp ca o armă în mîinile celor asupriţi. 

Dacă, prin urmare, legătura de sînge în gintă şi-a pierdut în 
scurt timp însemnătatea, aceasta se datoreşte faptului că în urma 
cuceririi au degenerat şi organele ginţii, atit în cadrul tribului, cit 
şi în cadrul întregului popor. Noi ştim că dominaţia asupra celor 
subjugaţi este incompatibilă cu orînduirea gentilică. Lucrul acesta 
îl constatăm aici pe scară întinsă. Popoarele germane, devenite 
stăpîne peste provinciile romane, trebuiau să organizeze aceste te
ritorii cucerite. Dar masele romane nu puteau fi nici primite în 
grupele gentilice, nici dominate cu ajutorul acestora. In fruntea or
ganelor administrative locale romane, care la început au continuat 
în mare parte să funcţioneze, trebuia pus ceva care să înlocuiască 
statul roman, şi aceasta nu putea fi decit un alt stat. Organele gen
tilice ar trebui deci să se transforme în organe de stat, şi încă, dat 
fiind presiunea împrejurărilor, foarte rapid. Reprezentantul ne
mijlocit al poporului cuceritor era însă şeful militar. Apărarea teri
toriului cucerit, în interior şi în exterior, impunea întărirea puterii 
acestui şef militar. Sosise momentul pentru transformarea puterii 
şefului militar în putere regală, şi această transformare a avut loc. 

Să luăm regatul franc. Aici poporului biruitor al francilor salici 
i-au revenit în deplină proprietate nu numai întinsele domenii ale 
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statului roman, ci şi toate marile întinderi de pămînt care nu au 
fost încă împărţite între obştile mai mari sau mai mici, de ţinut şi 
de marcă, mai ales toate marile suprafeţe împădurite. Primul lucru 
pe care l-a făcut regele francilor cind dintr-un simplu şef suprem 
militar a devenit un adevărat monarh a fost de a transforma acest 
bun al poporului într-un bun regal, de a-l fura de la popor şi a-l 
da în dar sau ca feudă oamenilor din suita sa. Această suită, alcă
tuită la început din escorta sa personală în război şi din celelalte 
căpetenii mai mărunte ale oastei, s-a completat curînd nu numai 
cu romani, adică cu gali romanizaţi, care în scurt timp i-au devenit 
indispensabili datorită ştiinţei lor de carte, culturii lor, cunoaşterii 
limbii romanice vorbite şi a limbii latine literare, precum şi a le
gilor ţării, ci şi cu sclavi, iobagi şi liberţi, care formau curtea sa 
şi din rîndul cărora îşi alegea favoriţii. La început tuturor acestora 
li se dăruiau, în majoritatea cazurilor, parcele din pămîntul poporu
lui ; ulterior acestea le-au fost date în folosinţă, de obicei, pentru 
timpul cit trăia regele, sub formă de beneficii 172, şi astfel, pe soco
teala poporului, s-au pus bazele unei noi aristocraţii. 

Dar nu numai atît. Vastele întinderi ale statului nu puteau Ii 
cirmuite cu mijloacele vechii organizări gentilice ; sfatul bătrînilor, 
chiar în cazul cind nu dispăruse de mult, nu s-ar mai fi putut aduna 
şi a fost înlocuit în scurt timp prin anturajul permanent al regelui ; 
de formă, vechea adunare a poporului a rămas în fiinţă, dar s-a 
transformat şi ea din ce în ce mai mult într-o simplă adunare a 
căpeteniilor mai mărunte ale armatei şi a noii aristocraţii care se 
năştea. Din cauza veşnicelor războaie civile şi de cucerire - mai 
ales a războaielor de cucerire de pe vremea lui Carol cel Mare -, 
ţăranii liberi proprietari de pămînt, care alcătuiau masa poporului 
franc, erau 1.ot atît de sleiţi şi de ruinaţi cum fuseseră înainte 
vreme ţăranii romani din ultima perioadă a republicii. Aceşti ţă
rani, care la început alcătuiau întreaga armată, iar după cucerirea 
teritoriului franc formau principalul nucleu al acesteia, erau atît 
de sărăciţi la începutul secolului al IX-lea, incit din cinci oameni 
abia unul dacă putea lua parte la expediţii. Locul oştii de ţărani 
liberi, chemată la arme direct de către rege, l-a luat armata alcă
tuită din slugile regelui, din noua aristocraţie, precum şi din ţărani 
iobagi, urmaşi ai acelora care înainte n-au cunoscut alt stăpîn 
decit pe rege şi care şi mai înainte n-au cunoscut în general nici 
un stăpîn, nici chiar un rege. Sub urmaşii lui Carol, ruinarea păturii 
ţăranilor franci a fost desăvîrşită de războaie interne, de slăbi
ciunea puterii regale, care a atras după sine abuzurile aristocra
ţilor, cărora li s-au alăturat şi comiţii ţinuturilor (Gaugrafen) 173, 
numiţi încă de Carol cel Mare şi care năzuiau să facă din demni-
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tatea lor o funcţie ereditară, şi, în sfîrşit, la această ruinare & ţără
nimii au contribuit şi· năvălirile normanzilor. După 50 de ani de 
la moartea lui Carol cel Mare, regatul francilor zăcea la picioarele 
normanzilor tot atît de neputincios cum zăcuse, ClJ. 400 de ani în 
urmă, Imperiul roman la picioarele francilor. 

Şi nu numai neputinţa faţă de duşmanii din afară, dar şi or
dinea sau, mai degrabă, . dezordinea socială internă era aproape 
identică. Ţăranii franci liberi se aflau în aceeaşi situaţie ca şi 
înaintaşii lor, colonii romani. Ruinaţi de războaie şi de prădăciuni, 
ei erau nevoiţi să se pună sub ocrotirea noii aristocraţii sau a bise
ricii, fiindcă puterea regală era prea slabă pentru a-i apăra ; dar 
au trebuit să plătească scump această ocrotire. La fel cu ţăranii 
gali de odinioară, ei au fost nevoiţi să cedeze protectorului drep
tul de proprietate asupra pămîntului, iar acesta li-l înapoia sub 
formă de arendă, în condiţii care difereau şi se schimbau de la caz 
la caz, dar întotdeauna numai în schimbul prestării de servicii şi 
achitării unor dijme ; odată ajunşi în această stare de dependenţă, 
ei şi-au pierdut încetul cu încetul şi libertatea personală ; după 
cîteva generaţii erau în majoritatea lor iobagi. Cit de repede a dis
părut pătura ţărănimii libere ne arată tripticul întocmit de Irminon, 
care cuprinde cadastrul mănăstirii Saint-Germain-des-Pres, situată pe 
atunci lingă Paris şi în prezent chiar în oraş 174• Pe întinsele pro
prietăţi ale acestei mănăstiri, împrăştiate în împrejurimile ei, exis
tau pe atunci, încă în timpul vieţii lui Carol cel Mare, 2 788 de 
gospodării, aparţinînd aproape toate unor franci cu nume germa
nice. Dintre aceştia, 2 080 erau coloni, 35 liţi, 220 sclavi şi numai 
8 ţărani liberi (Hintersassen) I Procedeul declarat de Salvian ne
legiuit, prin care seniorul protector obliga pe ţăran să-i cedeze pro
prietatea asupra pămîntului său, pe care i-l dădea numai spre folo
sinţă pe viaţă, era acum pretutindeni practicat de către biserică 
în raporturile acesteia cu ţăranii. Claca, devenită din ce în ce mai 
uzuală, a avut ca model atît „angariile" romane - prestaţii obliga
torii în folosul statului 175 -, cit şi prestaţiile membrilor mărcii 
germane pentru construirea de poduri şi drumuri şi pentru alte 
scopuri obşteşti. Aşadar, se pare că masa populaţiei, după 400 de 
ani, s-a întors la punctul de la care plecase. 

Dar aceasta dovedea doar două lucruri : în primul rînd, alcă
tuirea societăţii şi repartizarea proprietăţii în Imperiul roman în 
perioada decadenţei corespundeau întocmai nivelului în agricultură 
şi în meşteşuguri din acea vreme şi că, prin urmare, erau inevita
bile ; în al doilea rînd, în decursul următorilor 400 de ani nivelul 
producţiei nici n-a scăzut şi nici n-a crescut în mod simţitor, şi de 
aceea a dat iarăşi naştere, cu aceeaşi necesitate, aceleiaşi reparti-
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zări a proprietăţii şi aceloraşi clase ale populaţiei. In ultimele se
cole ale Imperiului roman, oraşul a pierdut vechea lui dominaţie 
asupra satului şi nu a redobîndit-o în primele secole ale stăpînirii 
germane. Acest fapt presupune o treaptă inferioară de dezvoltare, 
atit în agricultură, cit şi în industrie. Această situaţie, devenită 
generală, determină în mod necesar apariţia marilor proprietari 
funciari, care deţin puterea, şi a micilor ţărani, dependenţi. Cit de 
puţin posibil a fost să se grefeze pe o astfel de societate, pe de o 
parte, economia de tip latifundiar roman, bazată pe sclavi, şi, pe 
de altă parte, noua agricultură pe suprafeţe întinse, bazată pe 
munca de clacă, ne-o dovedesc experimentele în stil foarte mare, 
dar care n-au lăsat aproape nici o urmă, făcute de Carol cel Mare 
pe vestitele ville imperiale. Aceste experienţe au fost continuate 
numai de mănăstiri şi numai pentru ele au fost rentabile ; dar mă
năstirile erau organisme sociale anormale, întemeiate pe celibat ; 
ele puteau să dea rezultate excepţionale, dar tocmai de aceea 
trebuiau să rămînă excepţii. 

Şi, totuşi, în aceşti 400 de ani s-a făcut un pas înainte. Chiar 
dacă la sfîrşitul acestei perioade întîlnim aproape aceleaşi clase 
principale ca şi la începutul ei, oamenii care alcătuiau aceste clase 
se schimbaseră. A dispărut sclavia antică, au dispărut şi oamenii 
liberi ruinaţi, ajunşi în mizerie, care dispreţuiau munca, socotind-o 
o treabă de sclav. Intre colonul roman şi noul iobag se afla ţăranul 
franc liber. „Nostalgia stearpă şi lupta zadarnică" ale lumii romane 
putrede erau îngropate şi uitate. Clasele sociale din secolul al 
IX-lea nu s-au transformat în marasmul unei civilizaţii pe cale de 
dispariţie, ci în chinurile naşterii unei noi civilizaţii. In comparaţie 
cu înaintaşii ei romani, noua generaţie, stăpîni şi servitori deopo
trivă, era o generaţie de adevăraţi bărbaţi. Relaţiile dintre proprie
tarii funciari puternici şi ţăranii dependenţi, deci relaţii care la 
Roma au dus la pieirea inevitabilă a lumii antice, au devenit acum 
punctul de plecare al unei noi dezvoltări. Şi apoi, aricit de sterpi 
ar părea aceşti 400 de ani, ei au lăsat în urma lor un rezultat im
portant : naţionalităţile modeme, reorganizarea şi noua configu
raţie a omenirii din Europa apuseană pentru istoria viitoare. In
tr-adevăr, germanii au adus Europei un suflu nou de viaţă, şi de 
aceea prăbuşirea statelor care a avut loc în perioada germanică 
s-a încheiat nu prin cucerirea lor de către normanzi şi sarazani, ci 
prin evoluţia spre feudalism a beneficiilor şi a relaţiilor de pro
tecţie (commendatio) 176 şi printr-o creştere atît de uriaşă a popu
laţiei, incit nu au trecut nici 200 de ani şi au putut fi suportate 

12 
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fără prejudicii enormele pierderi de vieţi omeneşti pricinuite de 
cruciade *. 

Dar datorită cărei vrăji misterioase au insuflat germanii o 
nouă forţă vitală Europei muribunde '? Era oare la mijloc vreo 
putere specială, magică, proprie tribului german, aşa cum pretinde 
istoriografia noastră şovină '? Nicidecum. Germanii erau, îndeosebi 
pe atunci, un trib arie înzestrat cu mari însuşiri şi care se afla în 
plină dezvoltare vitală. Dar nu însuşirile lor specific naţionale au 
întinerit Europa, ci pur şi simplu barbaria lor, orînduirea lor gen
tilică. 

Destoinicia şi vitej ia lor personală, dragostea lor de libertate 
şi instinctul lor democratic, care-i făceau să considere toate tre
burile de interes obştesc ca pe propriile lor treburi, într-un cuvînt 
toate acele însuşiri pe care romanii le-au pierdut şi care erau sin
gurele în stare să ridice din mocirla lumii romane state noi şi să 
favorizeze dezvoltarea unor naţionalităţi noi, ce erau ele dacă nu 
trăsături caracteristice unor oameni aflaţi pe treapta de sus a bar
bariei, roade ale orînduirii lor gentilice '? 

Dacă germanii au modificat forma antică a monogamiei, dacă 
au atenuat dominaţia bărbatului în familie şi au acordat femeii o 
poziţie mai înaltă decît a cunoscut-o vreodată lumea clasică, ce 
altceva le-a dat putinţa să realizeze aceasta dacă nu barbaria lor, 
obiceiurile lor gentilice şi tradiţiile încă vii din vremea matriar
hatului '? 

Dacă cel puţin în trei dintre cele mai importante ţări - Ger
mania, Franţa de nord şi Anglia - ei au reuşit să salveze şi să 
transplanteze în statul feudal o frîntură de adevărată orînduire 
gentilică sub forma obştii-marcă, dind astfel, chiar în timpul celei 
mai aprige iobăgii medievale, clasei asuprite, ţărănimii, o coeziune 
locală şi un mijloc de rezistenţă pe care nu le-au găsit de-a gata 
nici sclavii antici, nici proletarii moderni, cui se datoreşte aceasta 
dacă nu barbariei lor şi felului lor, specific perioadei de barbarie, 
de a se stabili luînd ca criteriu ginta '? 

Şi, în sfîrşit, dacă au putut să dezvolte şi să generalizeze forma 
mai blindă a servituţii, existentă încă în patria lor, formă pe care 
sclavia o lua din ce în ce mai mult şi în Imperiul roman şi care, 
lucru relevat pentru prima oară de Fourier 177, dă celor înrobiţi 
posibilitatea de a se elibera treptat ca clasă (fournit aux cultiva
teurs des moyens d'affranchissement collectif et progressif) ** şi, 

* Sfîrşitul frazei începînd de la cuvintele : „„.şi  printr-o creştere atît de 
uriaşă a populaţiei„. • a fost adăugat de Engels la ediţia din 1 891 .  - Nota red. 

** - oferă agricultorilor mijloacele de eliberare colectivă şi progresivă. -
Nota lrad. 
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datorită acestui fapt, e mult superioară sclaviei, în care nu era po
sibilă decît eliberarea imediată, fără vreun stadiu de tranziţie, a 
unor indivizi izolaţi (antichitatea nu cunoaşte desfiinţarea sclaviei 
ca urmare a unor răscoale victorioase) - pe cînd iobagii din evul 
mediu au impus într-adevăr treptat eliberarea lor ca clasă -, cui 
se datoreşte aceasta dacă nu barbariei germanilor, mulţumită căreia 
ei nu au ajuns pînă la sclavia pe deplin dezvoltată, nici la sclavia 
muncii din antichitate, nici la robia casnică orientală ? 

Tot ce au inoculat germanii lumii romane ca energie şi vitali
tate era barbarie. Intr-adevăr, numai barbarii au fost în stare să 
regenereze lumea decrepită a unei civilizaţii muribunde. Iar treapta 
de sus a barbariei, pînă la care şi pe care s-au ridicat germanii 
înainte de migraţiunea popoarelor, era tocmai cea mai favorabilă 
acestui proces. Prin aceasta se explică totul 

1 2 •  
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IX 

Barbarie şi civilizaţie 

Am urmărit descompunerea orînduirii gentilice servindu-ne de 
trei mari exemple diferite : exemplul grecilor, al romanilor şi al 
germanilor. In încheiere să cercetăm condiţiile economice generale 
care au subminat organizarea gentilică a societăţii încă pe treapta 
de sus a barbariei şi au înlăturat-o definitiv o dată cu ivirea civi
lizaţiei. Aici „Capitalul" lui Marx ne va fi tot atît de necesar ca şi 
cartea lui Morgan. 

Apărută pe treapta de mijloc şi dezvoltată pe treapta de sus a 
sălbăticiei, ginta ajunge la înflorirea ei - după cum putem aprecia 
pe baza izvoarelor de care dispunem - pe treapta de jos a bar
bariei. Vom începe deci cu această treaptă de dezvoltare. 

Aici, unde drept exemplu trebuie să ne servească pieile-roşii 
din America, găsim orînduirea gentilică deplin dezvoltată.. Un trib 
se scindează în mai multe ginţi, cel mai adesea în două * ; aceste 
ginţi iniţiale se împart fiecare, pe măsură ce creşte populaţia, în 
mai multe ginţi-fiice, faţă de care ginta-mamă apare ca fratrie ; 
tribul însuşi se împarte în mai multe triburi şi în fiecare dintre ele 
regăsim de cele mai multe ori vechile ginţi ; o uniune leagă, cel 
puţin în unele cazuri, triburile înrudite. Această organizare simplă 
corespunde întru totul condiţiilor sociale din care a luat naştere. 
Ea nu este altceva decît o grupare apărută în mod firesc şi este 
capabilă să aplaneze toate conflictele care pot apărea într-o socie
tate organizată în acest fel. Conflictele cu lumea din afară le apla
nează războiul, care poate să se încheie cu nimicirea tribului, 
niciodată însă cu subjugarea lui. Măreţia, dar totodată şi carac
terul mărginit al orînduirii gentilice, se manifestă în faptul că în 
cadrul ei nu este loc pentru dominaţie şi aservire. Inăuntrul orîn
duirii gentilice nu se face încă nici o distincţie între drepturi şi 

* Cuvintele „ ... cel mai adesea în două . .. • au fost adăugate de Engels Ia 
ediiia din 1 89 1 .  - Nota red. 
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datorii ; pentru indieni nu se pune încă întrebarea dacă partici
parea la treburile obşteşti, răzbunarea sîngelui sau răscumpărarea 
ei sînt datorii sau drepturi ; această întrebare li s-ar părea tot atît 
de absurdă ca şi aceea dacă mîncatul, dormitul, vînatul constituie 
un drept sau o datorie. Tot astfel nu poate avea loc o scindare a 
tribului şi a ginţii în diferite clase. Şi aceasta ne face să examinăm 
baza economică a acestei orînduiri. 

Populaţia este extrem de rară ; ea este mai densă numai în 
locul în care s-a aşezat tribul, în jurul căruia se întinde, pe un 
spaţiu vast, în primul rînd teritoriul de vînătoare, apoi pădurea 
protectoare neutră, care îl desparte de alte triburi. Diviziunea 
muncii este pur naturală ; ea există numai între cele două sexe. 
Bărbatul duce războiul, merge la vînat şi la pescuit, procură hrană 
şi confecţionează uneltele necesare în acest scop. Femeia îngri
jeşte de casă, pregăteşte mîncarea şi îmbrăcămintea, găteşte, ţese, 
coase. Fiecare dintre ei este stăpîn în domeniul lui ; bărbatul în 
pădure, femeia în casă. Fiecare este proprietarul uneltelor lucrate 
şi folosite de el : bărbatul e proprietarul armelor şi al uneltelor de 
vînat şi pescuit, femeia - al obiectelor casnice. Gospodăria e ba
zată pe principii comuniste, grupînd cîteva, adeseori chiar multe 
familii la un loc *. Ceea ce se produce în comun şi se foloseşte în 
comun constituie proprietatea comună : casa, grădina, luntrea. Aşa
dar, aici şi numai aici există într-adevăr „proprietatea obţinută prin 
muncă u ,  născocită de către juriştii şi economiştii societăţii civili
zate, ultimul argument juridic mincinos pe care se mai sprijină 
proprietatea capitalistă modernă. 

Dar nu pretutindeni oameni s-au oprit pe această treaptă. In 
Asia, ei au găsit animale care puteau fi domesticite şi puteau fi 
crescute în stare domestică. Bivoliţa sălbatică trebuia să fie vînată, 
cea domestică însă dădea cite un viţel pe an şi, pe lingă aceasta, 
dădea şi lapte. La cîteva dintre seminţiile cele mai înaintate -
arienii, semiţii, poate chiar şi turanienii -, principala ocupaţie a 
fost mai întîi domesticirea animalelor şi abia după aceea creşterea 
şi îngrijirea lor. Din masa celorlalţi barbari s-au desprins triburile 
de păstori : prima mare diviziune socială a muncii. Triburile de 
păstori produceau nu numai mai multe, dar şi altfel de mijloace de 
trai decît ceilalţi barbari. In comparaţie cu aceştia ei aveau nu 
numai lapte, preparate din lapte, precum şi carne în cantităţi mult 
mai mari, dar aveau şi piei, lină, păr de capră şi, pe măsură ce 

* lndeosebi pe coasta de nord-vest a Americii, vezi Bancroft. La tribul haida, 
pe insula Regina Charlotte, trăiesc sub acelaşi acoperiş gospodării cuprinzînd 
pînă Ia 700 de persoane. Triburi întregi de nootka trăiau sub acelaşi acoperiş. 
(Nota Iul Engels.) 
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masa de materii prime creştea, o cantitate tot mai mare de fire 
toarse şi de ţesături. Aceasta a făcut pentru prima oară cu putinţă 
un schimb regulat de produse. In stadiile timpurii ale dezvoltării, 
.schimbul putea avea loc numai întîmplător ; o îndemînare deosebită 
în făurirea armelor şi a uneltelor putea duce la o vremelnică divi
..ziune a muncii. Astfel, de pildă, în multe locuri s-au găsit rămăşiţe 
incontestabile de ateliere pentru confecţionarea uneltelor de piatră, 

·datînd din epoca de piatră tîrzie ; maiştrii care-şi desfăşurau aici 
iscusinţa lor lucrau, probabil, pe socoteala întregii colectivităţi, cum 
fac şi azi meseriaşii de profesiune din obştile gentilice indiene. In 
nici un caz pe această treaptă de dezvoltare nu putea lua naştere 
un alt schimb decît acela din cadrul tribului, şi chiar acesta ră

.mînea un fenomen foarte rar. Aici însă, după desprinderea triburi
lor de păstori, găsim, dimpotrivă, pregătite toate condiţiile nece
.sare pentru schimbul dintre membrii diferitelor triburi, pentru dez
voltarea şi consolidarea schimbului ca instituţie permanentă. La 
început schimbul se făcea între triburi, prin mijlocirea şefilor de 
.ginţi ; dar atunci cînd turmele au început să treacă în proprietate 
individuală *, schimbul între indivizi a ajuns să precumpănească 
tot mai mult şi, în cele din urmă, a devenit unica formă de schimb. 
Vitele constituiau principalul obiect cu care triburile de păstori 
făceau schimb cu vecinii lor ; vitele au devenit marfa prin mijlo
oeirea căreia erau evaluate toate celelalte mărfuri şi care era pri
mită bucuros pretutindeni în schimbul celorlalte, într-un cuvînt 
vitele au dobîndit funcţia de bani şi încă de pe această treaptă de 
<lezvoltare au jucat rolul de bani. Iată cît de mare a fost necesi
tatea unei mărfi deosebite, marfa-bani, şi cît de repede s-a dez
voltat această necesitate chiar de la apariţia schimbului de mărfuri. 

Grădinăritul, probabil necunoscut asiaticilor aflaţi pe treapta de 
jos a barbariei, a apărut la dînşii cel mai tîrziu pe treapta de 
:mijloc, ca premergător al agriculturii. In condiţiile climatice din po
dişul turanic, păstoritul nu putea fi practicat fără provizii de nutreţ 
pentru iama lungă şi aspră ; aşadar, fîneţele şi cultivarea cereale
lor erau aici o condiţie indispensabilă. Acelaşi lucru se poate spune 
şi despre stepele din nordul Mării Negre. Dar, dacă în primele 
timpuri cerealele se cultivau pentru vite, curînd ele au început să 
servească şi drept hrană pentru oameni. Pămîntul cultivat a rămas 
încă proprietatea tribului, fiind dat spre folosinţă la început ginţii, 
mai tîrziu comunităţilor casnice şi, în cele din urmă **, indivizilor ; 

* In ediţia din 1884, în locul cuvintelor „proprietate individuală" (Sonder
eigentum) a apdrut : „proprietate privată" („Priv11teigentum") .  - Nota red. 

** Cuvintele „comunităţilor casnice şi, în cele din urmă„. • au fost adăugate 
de Engels la ediţia din 1891. - Nota red. 
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aceştia puteau avea oarecare drepturi de posesiune asupra pămîn
tului, dar nu mai mult. 

Dintre realizările în domeniul meşteşugurilor pe această 
treaptă, două sînt deosebit de importante. Prima este războiul de 
ţesut, a doua - topirea minereurilor şi prelucrarea metalelor. 
Arama şi cositorul, precum şi bronzul, aliajul acestora, erau meta
lele cele mai de seamă ; bronzul dădea unelte şi arme care se 
puteau folosi, dar nu putea înlocui uneltele de piatră ; aceasta n-0o 
putea face decît fierul, iar oamenii nu se pricepeau încă să extragă. 
fierul. Aurul şi argintul au început să fie întrebuinţate ca giuvaeri
cale şi podoabe, şi încă de pe atunci aveau, probabil, o valoare 
tnare în comparaţie cu arama şi bronzul. 

Creşterea producţiei în toate ramurile - creşterea vitelor� 
agricultura, meşteşugurile casnice - a dat forţei de muncă ome
neşti posibilitatea de a produce o cantitate mai mare de produse 
decît era necesar pentru întreţinerea ei. Totodată a crescut şi cuan
tumul de muncă pe care trebuia s-o depună zilnic fiecare membru 
al ginţii, al comunităţii casnice sau al familiei separate. Se impuneCl! 
atragerea unor noi forţe de muncă. Războiul a procurat aceste 
forţe : prizonierii de război au început să fie transformaţi în sclavi. 
O dată cu creşterea productivităţii muncii, deci şi a avuţiei, şi 1> 
dată cu lărgirea sferei de activitate productivă, în condiţiile istorice 
generale de atunci, prima mare diviziune socială a muncii a adus.. 
în mod necesar cu sine sclavia. Din prima mare diviziune socială 
a muncii a izvorît şi prima mare împărţire a societăţii în două> 
clase : stăpîni şi sclavi, exploatatori şi exploataţi. 

Cum şi cînd au trecut turmele din stăpînirea obştească a tri
bului sau a ginţii în proprietatea individuală a capilor de familie, 
despre aceasta nu ştim pînă acum nimic. Dar, în linii mari, această. 
trecere trebuie să fi avut loc pe această treaptă. Iar o dată cu apa
riţia turmelor şi a celorlalte avuţii noi, în familie s-a produs o re
voluţie. Indeletnicirile productive au fost întotdeauna treaba băr
batului, iar mijloacele necesare erau produse de el şi erau pro
prietatea lui. Turmele erau noile mijloace productive ; la început 
domesticirea animalelor şi mai tîrziu îngrijirea lor erau opera lui. 
De aceea vitele îi aparţineau lui, şi tot lui îi aparţineau şi mărfu
rile şi sclavii pe care îi primea în schimbul vitelor. Tot prisosul' 
care rămînea acum de pe urma îndeletnicirilor productive reveneai 
bărbatului ; femeia participa şi ea la consumarea produselor, dar
nu era părtaşă la proprietate. „Sălbaticula războinic şi vînător se 
mulţumise cu al doilea loc în casă, după femeie ; „mai blîndul • 

păstor însă, prevalîndu-se de bogăţia lui, s-a situat pe primul loc„ 
împingînd femeia pe planul al doilea. Şi ea nu se putea plînge� 
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Diviziunea muncii în familie a servit drept bază diviziunii pro
prietăţii între bărbat şi femeie ; ea a rămas aceeaşi şi, cu toate 
acestea, a răsturnat cu desăvîrşire relaţiile casnice existente pînă 
atunci numai pentru că diviziunea muncii în afara familiei s-a 
schimbat. Aceeaşi cauză care înainte asigura dominaţia femeii în 
casă, şi anume limitarea activităţii ei la munca casnică, asigura 
acum dominaţia bărbatului în casă : activitatea casnică a femeii 
îşi pierdea acum importanţa în comparaţie cu munca productivă 
a bărbatului ; munca lui era totul, a femeii doar un adaos neîn
semnat. Chiar de aici se vede că eliberarea femeii, punerea ei 
pe picior de egalitate cu bărbatul, este şi rămîne o imposibilitate 
atîta timp cit femeia este exclusă de la munca productivă socială 
şi se limitează la munca casnică privată. Eliberarea femeii va de
veni posibilă abia atunci cînd va putea participa la producţie pe 
scară socială largă, iar munca casnică o va ocupa doar într-o mă
sură neînsemnată. Acest lucru a devenit cu putinţă numai în 
condiţiile marii industrii moderne, care nu numai că admite, dar 
face chiar necesară, munca femeilor pe scară largă şi tinde din 
ce în ce mai mult să transforme munca privată casnică într-o pro
ducţie socială. 

O dată cu statornicirea dominaţiei de fapt a bărbatului în 
casă a căzut şi cea din urmă stavilă din calea stăpînirii lui abso
lute. Această dominaţie absolută a fost confirmată şi eternizată 
prin răsturnarea matriarhatului, prin introducerea patriarhatului 
şi prin trecerea treptată de la căsătoria-pereche la monogamie. Iar 
prin aceasta s-a produs o spărtură în vechea orînduire gentilică : 
familia separată a devenit o forţă, şi încă o forţă ameninţătoare 
care se opunea ginţii. 

Pasul următor ne duce la treapta de sus a barbariei, perioada 
în care toate popoarele civilizate şi-au avut epoca lor eroică : 
epoca spadei de fier şi, totodată, a plugului şi a toporului de fier. 
Omul a supus fierul, ultima şi cea mai însemnată dintre toate ma
teriile prime care a jucat un rol revoluţionar în istorie pînă la 
apariţia cartofului. Fierul a făcut posibilă agricultura pe întinderi 
mari de pămînt şi transformarea în teren arabil a unor mari supra
feţe de păduri ; fierul a dat meseriaşului unelte tari şi tăioase, că
rora nu le-a putut rezista nici o piatră şi nici unul dintre celelalte 
metale cunoscute pe atunci. Dar toate acestea nu s-au făcut dintr-o 
dată ; la început fierul era adeseori mai moale decît bronzul. De 
aceea arma de piatră nu a dispărut decît cu încetul ; securile de 
piatră sînt pomenite nu numai în „Cîntul lui Hildebrand" ,  dar au 
mai fost folosite şi în lupta de la Hastings din 1066 178• Dar progre
sul se desfăşura acum nestăvilit, cu întreruperi mai rare şi mai 
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rapid. Oraşul, care înconjura cu zidurile lui de piatră, cu turnuri 
şi crenele casele de piatră sau de cărămidă, a devenit reşedinţa 
centrală a tribului sau a uniunii de triburi - un progres enorm în 
arta construcţiei, dar în acelaşi timp şi un indiciu de creştere a 
primejdiei şi a nevoii de apărare. Avuţia creştea repede, dar ca 
avuţie numai a unor indivizi ; ţesătoria, prelucrarea metalelor şi 
celelalte meserii, care se diferenţiau tot mai mult unele de altele, 
făceau să crească tot mai mult varietatea şi iscusinţa în producţie ; 
pe lingă cereale, leguminoase şi fructe, agricultura dădea acum şi 
untdelemn şi vin, pe care oamenii au învăţat să le producă. O acti
vitate atît de variată nu mai putea fi desfăşurată de unul şi acelaşi 
individ ; s-a produs a doua mare diviziune a muncii : meşteşugul 
s-a despărţit de agricultură. Creşterea continuă a producţiei şi, o 
dată cu aceasta, a productivităţii muncii a făcut să crească şi va
loarea forţei de muncă omeneşti ; sclavia, care pe treapta anteri
oară de dezvoltare abia se năştea şi era sporadică, ajunge acum o 
parte componentă esenţială a sistemului social ; sclavii încetează 
de a mai fi simple ajutoare, ei sînt minaţi cu zecile la muncă pe 
ogoare şi în ateliere. O dată cu scindarea producţiei în cele două 
mari ramuri principale, agricultura şi meşteşugurile, apare produc
ţia în vederea schimbului, producţia de mărfuri, şi o dată cu ea 
apare negoţul, practicat nu numai în cadrul tribului şi la hotarele 
lui, ci chiar şi peste mări. Dar toate acestea se află într-o formă 
foarte puţin dezvoltată ; metalele nobile încep să devină marfa
bani precumpănitoare şi generală, dar metalul nu este încă bătut 
în monedă, ci este folosit la schimb numai după greutate. 

Alături de deosebirea dintre oamenii liberi şi sclavi apare 
aceea dintre bogaţi şi săraci ; o dată cu noua diviziune a muncii 
se iveşte şi o nouă împărţire a societăţii în clase. Deosebirea de 
avere dintre capii de familie distruge vechea comunitate casnică 
comunistă peste tot unde se mai păstra, şi o dată cu ea dispare şi 
cultivarea în comun a pămîntului în folosul acestei comunităţi. Pă
mîntul arabil este dat în folosinţa familiilor separate, la început pe 
un timp limitat, mai tîrziu pentru totdeauna ; trecerea la proprieta
tea privată deplină se face treptat şi paralel cu trecerea de la că
sătoria-pereche la monogamie. Familia separată devine unitatea 
economică a societăţii. 

Densitatea crescîndă a populaţiei impune o unitate mai strînsă 
atît în interior, cit şi în relaţiile cu lumea din afară. Uniunea tri
burilor înrudite devine pretutindeni o necesitate ; curînd devine 
necesară şi contopirea lor, şi, o dată cu aceasta, contopirea terito
riilor separate ale diferitelor triburi într-un teritoriu comun al în
tregului popor. Şeful militar al poporului - rex, basileus, thiudans 
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- devine un funcţionar public indispensabil şi permanent. Apare 
adunarea poporului acolo unde nu exista încă. Şeful militar, sfatul, 
adunarea poporului alcătuiesc organele democraţiei militare, dez
voltate din orînduirea gentilică. Ea este militară - pentru 
că războiul şi organizarea în vederea războiului au devenit acum 
funcţii regulate ale vieţii poporului. Avuţiile vecinilor aţîţă lăco
mia popoarelor, pentru care dobîndirea de bogăţii a şi devenit unul 
dintre principalele ţeluri în viaţă. Ele sînt barbare : jaful li se pare 
.mai uşor şi chiar mai onorabil decît munca constructivă. Războiul, 
.care înainte vreme se ducea numai pentru a răzbuna o încălcare 
.a teritoriului sau pentru extinderea teritoriului devenit insuficient, 
.acum este dus numai în scopuri de jaf şi devine o îndeletnicire 
permanentă. Nu degeaba se înalţă ziduri ameninţătoare împrejurul 
noilor oraşe întărite : în şanţurile lor se deschide mormîntul orîn
.cluirii gentilice, iar vîrfurile turnurilor lor ating civilizaţia. Acelaşi 
lucru se petrece şi în sinul societăţii. Războaiele de jaf fac să 
.crească puterea şefului militar suprem, precum şi a căpeteniilor 
.mai mărunte ; alegerea tradiţională a urmaşilor din rîndurile ace
leiaşi familii se transformă treptat, mai ales de la trecerea la pa
triarhat, în drept ereditar, mai întîi îngăduit, apoi pretins şi în cele 
.din urmă uzurpat ; este pusă temelia regalităţii ereditare şi a nobi
limii ereditare. Astfel organele orînduirii gentilice se smulg trep
tat din rădăcinile lor din popor, din gintă, fratrie, trib şi întreaga 
.orînduire gentilică se transformă în opusul ei : dintr-o organizaţie 
a triburilor al cărei scop este libera rezolvare a propriilor lor tre
buri, ea devine o organizaţie pentru prădarea şi asuprirea vecini
lor şi, în consecinţă, organele ei se transformă din instrumente ale 
voinţei poporului în organe de sine stătătoare de dominare şi de 
_împilare, îndreptate împotriva propriului popor. Acest lucru n-ar 
fi fost însă niciodat� cu putinţă dacă lăcomia după bogăţie n-ar fi 
împărţit pe membrii ginţii în bogaţi şi săraci, dacă „deosebirile de 
.avere din cadrul uneia şi aceleiaşi ginţi n-ar fi transformat unit.i
tea de interese într-un antagonism între membrii ginţii" (Marx) 179 
.şi dacă extinderea sclaviei nu ar fi făcut ca obţinerea mijloacelor 
.de trai prin muncă proprie să fie considerată ca o treabă demnă 
numai de sclavi, mai ruşinoasă decît jaful. 

Am ajuns acum în pragul civilizaţiei. Ea începe cu un nou 
progres în diviziunea muncii. Pe treapta de jos a barbariei, oame
nii produceau numai pentru propriile lor nevoi de consum ; schim
burile, care se făceau cînd şi cînd, erau acte izolate şi aveau ca 
obiect numai prisosul care se ivea întîmplător. Pe .treapta de .mijloc 
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a ·barbariei găsim deja la popoarele de păstori o avuţie - vitele -, 
.care, atunci cînd turma era ceva mai mare, dădeau cu regularitate 
un prisos peste nevoile proprii i totodată constatăm şi o diviziune 
a muncii între popoarele de păstori şi triburile înapoiate, care nu 
.aveau turme i astfel găsim alături două trepte de producţie deose
bite şi deci toate condiţiile pentru un schimb regulat. Pe treapta 
<le sus a barbariei are loc o nouă diviziune a muncii, între agri
cultură şi meşteşuguri, şi totodată producţia unei părţi din ce în 
.ce mai mari de produse ale muncii direct pentru schimb, iar prin 
aceasta transformarea schimbului dintre producătorii izolaţi într-o 
necesitate vitală pentru societate. Civilizaţia consolidează şi accen� 
tuează toate aceste diviziuni existente ale muncii mai ales prin 
ascuţirea opoziţiei dintre oraş şi sat (oraşele putînd domina din 
punct de vedere economic satele, cum era situaţia în antichitate, 
sau satele putînd domina oraşele, cum era în evul mediu) şi le 
adaugă o a treia diviziune a muncii, caracteristică ei şi de o în
semnătate hotărîtoare : ea dă naştere unei clase care nu se mai 
îndeletniceşte cu producţia, ci numai cu schimbul produselor -

negustorii. Pînă acum toate tendinţele de formare a claselor erau 
legate exclusiv de producţie i oamenii ocupaţi în producţie se îm
părţeau în conducători şi executanţi sau în producători pe scară 
mai mare sau mai mică. Aici apare pentru prima oară o clasă care, 
iără a participa în vreun mod oarecare la producţie, pune stăpînire 
pc conducerea producţiei în ansamblul ei şi îşi subordonează eco
nomiceşte pe producători, o clasă care devine mijlocitorul indis
pensabil dintre doi producători şi care îi exploatează pe amîndoi. 
Sub pretextul că scuteşte pe producători de osteneala şi riscul le
gate de schimb, că extinde desfacerea produselor lor pînă pe pie
ţele cele mai îndepărtate şi că prin aceasta creează, chipurile, clasa 
·cea mai folositoare a populaţiei, se formează o clasă de paraziţi, de 
adevăraţi trîntori sociali, care, drept răsplată pentru servicii în 
realitate prea puţin însemnate, ia caimacul atît de pe producţia in
digenă cit şi de pe cea străină, adună repede avuţii uriaşe şi do
bîndeşte o influenţă socială corespunzătoare şi tocmai de aceea 
ocupă în perioada civilizaţiei o poziţie din ce în ce mai înaltă 
-subordonîndu-şi din ce în ce mai mult producţia, pînă cînd în cele 
din urmă produce un produs propriu : crizele comerciale periodice. 

De altfel, pe treapta de dezvoltare de care ne ocupăm, tînăra 
negustorime nu presimte încă nicidecum ce lucruri mari o aşteaptă. 
Dar ea se constituie şi se face indispensabilă, şi aceasta este de 
ajuns. O dată cu ea apar şi banii de metal, moneda bătută, iar o 
dată cu banii de metal apare un nou mijloc de dominaţie a nepro-
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ducătorului asupra producătorului şi asupra producţiei sale. A fost 
descoperită marfa mărfurilor, care conţine într-o formă ascunsă 
toate celelalte mărfuri, un mijloc magic care se poate transforma, 
după dorinţă, în orice lucru ademenitor sau dorit. Cel care îl avea 
era stăpîn pe lumea producţiei. Şi cine îl avea în primul rînd ? Ne
gustorul. Cultul banilor se afla în mîinile lui sigure. El a avut grijă 
ca lumea să-şi dea seama că toate mărfurile şi, o dată cu ele, toţi 
producătorii de mărfuri trebuie să îngenuncheze cu smerenie în 
faţa banilor. El a dovedit în practică că toate celelalte forme de 
avuţie devin doar o simplă ficţiune în faţa acestei întruchipări a 
avuţiei ca atare. Niciodată după aceea puterea banului nu s-a 
manifestat cu atîta brutalitate şi violenţă primitivă ca în această 
perioadă a tinereţii sale. După cumpărarea mărfurilor pe bani a. 
apărut împrumutul de bani, iar o dată cu acesta - dobînda şi 
camăta. Şi nici o legislaţie ulterioară nu a aruncat pe datornic în 
mod atît de necruţător şi fără nici o posibilitate de scăpare la pi
cioarele cămătarului creditor ca legislaţia vechii Atene şi a vechii 
Rome, apărute amîndouă spontan, ca drept cutumiar, sub presiu
nea exclusivă a constrîngerii economice. 

Alături de avuţia în mărfuri şi sclavi, alături de avuţia în bani, 
a apărut acum şi avuţia în proprietăţi funciare. Dreptul de pose
siune individuală asupra loturilor de pămînt care le-au fost acor
date la început de către gintă sau trib era acum atît de consolidat, 
incit se transformase din drept de posesiune în drept de proprie
tate ereditară. Ţinta spre care tindeau în ultimul timp era înainte 
de toate de a se elibera de dreptul comunităţii gentilice asupra lo
turilor de pămînt, drept care-i stînjenea ca nişte cătuşe. Cătuşele 
acestea au dispărut, dar scurt timp după aceea a dispărut şi noua 
proprietate funciară. Proprietatea deplină, liberă asupra pămîntu
lui însemna nu numai posibilitatea unei posesiuni neîngrădite ; ea 
însemna şi posibilitatea de a-l înstrăina. Atîta timp cit pămîntul a 
fost proprietatea ginţii, posibilitatea aceasta nu exista. Dar cînd 
noul proprietar funciar s-a eliberat definitiv de cătuşele proprie
tăţii supreme a ginţii şi a tribului, el a rupt şi legătura care-l ţinuse 
pînă atunci legat indisolubil de pămînt. Semnificaţia acestui lucru 
i-au arătat-o limpede banii, inventaţi o dată cu proprietatea pri
vată asupra pămîntului. Pămîntul putea să devină acum o marfă 
care poate fi vîndută sau ipotecată. De îndată ce s-a instituit pro
prietatea asupra pămîntului a fost inventată şi ipoteca (vezi la 
Atena) . Intocmai cum heterismul şi prostituţia sînt însoţitorii ne
despărţiţi ai monogamiei, tot astfel de acum înainte şi ipoteca se 
ţine scai de proprietatea privată asupra pămintului. Aţi vrut pro-
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prietate deplină, liberă, alienabilă asupra pămîntului ? Poftim, o 
aveţi I - „Tu l'as voulu, George Dandin I "  * 

Astfel, o dată cu extinderea comerţului, cu banii şi cămătăria, 
cu proprietatea asupra pămîntului şi ipoteca, s-a desfăşurat în ritm 
rapid concentrarea şi centralizarea bogăţiilor în mîinile unei clase 
puţin numeroase şi, paralel cu aceasta, sărăcirea crescîndă a ma
selor şi masa crescîndă a săracilor. Noua aristocraţie a banului, în 
măsura în care nu era din capul locului identică cu vechea aristo
craţie de trib, o împinse pe aceasta definitiv pe planul al doilea 
(în Atena, în Roma, la germani) . Şi, paralel cu această împărţire în 
clase, după avere a oamenilor liberi, a avut loc, mai ales în Grecia, 
o creştere uriaşă a numărului sclavilor **, a căror muncă forţată 
constituia baza pe care se ridica suprastructura întregii societăţi. 

Să vedem acum ce a devenit orînduirea gentilică sub acţiunea 
acestei răsturnări sociale. In faţa noilor elemente, care s-au dez
voltat fără concursul ei, ea era neputincioasă. Condiţia existenţei 
ei era ca membrii unei ginţi sau ai unui trib să fie reuniţi pe ace
laşi teritoriu, locuit exclusiv de ei. Acest lucru încetase de mult. 
Pretutindeni ginţile şi triburile erau amestecate, pretutindeni în 
mijlocul cetăţenilor liberi locuiau sclavi, locuitori fără drepturi 
depline care se bucurau numai de protecţie, străini. Stabilitatea 
domiciliului, la care s-a ajuns abia spre sfîrşitul treptei de mijloc 
a barbariei, era mereu tulburată de repetatele schimbări de domi
ciliu cerute de negoţ, de schimbarea îndeletnicirii şi de înstrăina
rea proprietăţilor funciare. Membrii uniunilor de gintă nu se mai 
puteau întruni pentru rezolvarea treburilor lor comune ; abia dacă 
se mai îngrijeau chiar de lucruri de mică importanţă, ca, de pildă, 
serbările religioase. Alături de nevoile şi de interesele a căror re
zolvare cădea în sarcina uniunilor de gintă şi pe care acestea erau 
capabile să le rezolve, din revoluţia intervenită în condiţiile acti
vităţii productive a oamenilor şi din schimbările care au rezultat 
de aici în structura socială s-au născut noi nevoi şi interese, care 
nu numai că erau străine vechii orînduiri gentilice, dar îi erau 
chiar opuse în toate privinţele. Interesele grupelor de meşteşugari, 
apărute în urma diviziunii mrmcii, nevoile specifice ale oraşelor în 
opoziţie cu acelea ale satelor cereau organe noi, dar fiecare din 
aceste grupe era alcătuită din oameni din diferite ginţi, fratrii şi 
triburi şi cuprindea chiar şi străini ; prin urmare, aceste organe 

* Din comedia lui Mo!iere „George Dandin" : „Tu ai vrut-o, George 
Dandin 1· - Nota !rad. 

** Vezi la p. 1 1 7  (în volumul de fată, p. 1 16) numărul lor în Atena. In Corint, 
pe vremea înfloririi acestui oraş, numărul lor ajungea la 460 OOO, în Egina la 
470 OOO ; în ambele cazuri numărul lor era de zece ori  mai mare decit cel  al 
cetă\enilor liberi. (Nota lui Engels.) 
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trebuiau să se formeze în afara orînduirii gentilice, alături de ea 
şi, totodată, împotriva ei. - Pe de altă parte, în fiecare uniune de 
gintă s-a manifestat acest conflict de interese, care a atins punctul 
culminant în reunirea în cadrul aceleiaşi ginţi şi al aceluiaşi trib a 
bogaţilor şi săracilor, a cămătarilor şi datornicilor. - La aceasta 
s-a adăugat masa noii populaţii, străină de grupurile gentilice, care 
putea să devină o forţă în ţară, aşa cum s-a întîmplat la Roma, şi 
care totodată era prea numeroasă pentru a putea fi primită treptat 
în ginţile şi triburile înrudite prin sînge. Acestei mase i se contra
puneau uniunile gentilice ca nişte organizaţii închise, privilegiate ; 
democraţia primitivă apărută în mod firesc, s-a transformat într-o 
aristocraţie odioasă. - In sfîrşit, orînduirea gentilică s-a născut 
dintr-o societate care nu cunoştea antagonisme lăuntrice şi nu se 
putea adapta decît unei astfel de societăţi. Ea nu dispunea de nici 
un fel de mijloace de constrîngere în afară de opinia publică. Acum 
însă a apărut o societate care, în virtutea tuturor condiţiilor ei 
economice de viaţă, a trebuit să se scindeze în oameni liberi şi 
sclavi, în bogaţi exploatatori şi săraci exploataţi, o societate care 
nu numai că nu putea să împace aceste antagonisme, dar care tre
buia chiar să le ascută tot mai mult. O astfel de societate putea să 
existe numai in condiţiile unei lupte permanente, făţişe între aceste 
clase sau sub dominaţia unei a treia forţe, care, aflîndu-se în apa
renţă deasupra claselor în luptă, să reprime conflictul lor făţiş şi 
să îngăduie lupta de clasă cel mult pe tărîm economic, sub o formă 
aşa-zis legală. Orînduirea gentilică îşi trăise traiul. Ea a fost sfărî
mată de diviziunea muncii şi de consecinţa ei, scindarea societăţii 
în clase ; locul ei l-a luat statul. 

Am cercetat mai sus fiecare din cele trei forme principale sub 
care se ridică statul pe ruinele orînduirii gentilice. Atena prezintă 
forma cea mai pură, cea mai clasică : aici statul se naşte de-a 
dreptul şi prin excelenţă din contradicţiile de clasă, care se dez
voltă chiar în cadrul societăţii gentilice. La Roma, societatea gen
tilică se transformă într-o aristocraţie închisă, în mijlocul unei 
plebe numeroase, care se află în afara acestei aristocraţii, este lip
sită de drepturi, dar are îndatoriri ; biruinţa plebei sfărîmă vechea 
orînduire gentilică şi pe ruinele ei întemeiază statul, în care, cu
rînd, dispar cu desăvîrşire, atît aristocraţia gentilică, cit şi plebea. 
In sfîrşit, la învingătorii Imperiului roman, germanii, statul ia 
naştere direct din cucerirea unor întinse teritorii străine, pentru a 
căror stăpînire orînduirea gentilică nu oferea nici un fel de mij
loace. Dar întrucît această cucerire nu este legată nici de o luptă 
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serioasă cu vechea populaţie, nici de o diviziune mai înaintată a 
muncii, întrucît nivelul de dezvoltare economică a celor învinşi 
este aproape identic cu cel al cuceritorilor şi de aceea baza econo
mică a societăţii rămîne neschimbată, orînduirea gentilică poate 
să se mai menţină secole de-a rîndul într-o formă modificată, terito
rială, în forma de marcă, şi chiar să se reînnoiască pentru un timp 
oarecare, într-o formă atenuată, în familiile (Geschlechter) de no
bili şi de patricieni de mai tîrziu, ba chiar şi în familiile (Ge
schlechter) de ţărani, ca, de pildă, în Dithmarschen *. 

Aş'adar, statul nu este nicidecum o forţă impusă societăţii din 
afară ; el nu este, de asemenea, nici „realitatea ideii morale",  „ima
ginea şi realitatea raţiunii " ,  după cum susţine Hegel 181• Statul este, 
dimpotrivă, un produs al societăţii pe o anumită treaptă de dezvol
tare ; el stă mărturie faptului că această societate s-a încurcat în
tr-o contradicţie de nerezolvat cu sine însăşi, .că s-a scindat în an
tagonisme de neîmpăcat, din care nu este în stare să se elibereze. 
Dar pentru ca aceste antagonisme, aceste clase cu interese eco
nomice contradictorii să nu se macine unele pe altele şi să nu ma
cine şi societatea într-o luptă stearpă, a devenit necesară o forţă 
care, stînd în aparenţă deasupra societăţii, să atenueze conflictul, 
să-l ţină în limitele „ordinii ". Această forţă, ieşită din sinul socie
tăţii, dar care, siluindu-se deasupra ei, se înstrăinează din ce în ce 
mai mult de ea, este statul. 

Faţă de vechea organizare gentilică, statul se caracterizează, 
în primul rînd, prin împărţirea supuşilor săi pe bază . teritorială. 
Vechile uniuni gentilice, fonnctle şi menţinute, după cum am văzut, 
pe baza legăturilor de sînge, au devenit insuficiente, în bună parte 
pentru că presupuneau legarea membrilor ginţii de un anumit teri
toriu, situaţie care încetase de mult. Teritoriul a rămas, dar oa
menii au devenit mobili. De aceea s-a luat ca punct de plecare 
împărţirea teritorială, dindu-se cetăţenilor posibilitatea să-şi exer
cite drepturile şi datoriile publice acolo unde se stabileau, fără a 
se ţine seama de gintă şi de trib. Această organizare a cetăţenilor 
după locul de domiciliere este comună tuturor statelor. De aceea 
ni se pare firească ; dar am văzut de ce lupte îndîrjite şi îndelun
gate a fost nevoie pînă cînd a reuşit să se impună în Atena şi 
Roma în locul vechii organizări pe ginţi. 

A doua caracteristică a statului este instituirea unei forte pu
blice, care nu mai coincide nemijlocit cu populaţia, care se orga-

* Primul istoric care a avut cel putin o idee aproximativa despre esenta 
gin!ii a fost Niebuhr, şi acea$ta - ca şi greşelile pe care le-a dedus direct din 
ea - o datoreşte faptului că a cunosr:ut com•mită\ile gentilice din Dithmar
schen m. (Nota lui Engels.) 

13 - Marx-Engels, Opere, voi. 21 
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nizează ea însă?i ca o forţă armată. Această forţă publică distinctă 
este necesară, deoarece de la scindarea societăţii în clase organi
zarea armată de sine stătătoare a populaţiei a devenit imposibilă. 
Sclavii fac şi ei parte din populaţie : faţă de cei 365 OOO de sclavi, 

•cei 90 00\) de cetăţeni atenieni alcătuiesc doar o clasă privilegiată . 
. „A.1mata populară a democraţiei ateniene constituia o forţă publică 
„aristocratică împotriva sclavilor, pe care îi ţinea în frîu ; dar pen· 
'otru a ţine şi pe cetăţeni în frîu a fost nevoie, cum s-a spus mai 
sus, de o Jandarmerie. Această forţă publică există în orice stat ; 
ea constă nu numai din oameni înarmaţi, ci şi din accesorii mate
riale, închisori şi instituţii de constrîngere de tot felul, pe care so· 
cietatea gentilică nu le-a cunoscut. Ea poate fi foarte neînsemnată, 
aproape imperceptibilă, în societăţi în care contradicţiile de clasă 
nu sînt încă dezvoltate, precum şi în regiuni izolate, cum se ob
servă uneori pe alocuri în Statele Unite ale Americii. Forţa publică 
se întăreşte însă pe măsură ce se ascut contradicţiile de clasă din 
cadrul statului şi  pe măsură ce statele învecinate devin mai mari 
şi populaţia lor creşte. Aruncaţi o privire asupra Europei noastre 
de astăzi, în care lupta de clasă şi goana după cuceriri au ridicat 
forţa publică pe o as<:menea culme, incit ameninţă să înghită în
treaga societate şi statul însuşi. 

Pentru a întreţine această forţă publică este nevoie de contri· 
buţia cetăţenilor, de impozite. Acestea erau complet necunoscute 
societăţii gentilice. Noi însă le cunoaştem astăzi prea bine. Pe mă
sură ce civilizaţia progresează, nici impozitele nu mai sînt de 
ajuns ; statul emite poliţe asupra viitorului, contractează datorii, 
datorii publice. Şi despre acestea ne poate spune multe bătrîna 
Europă. 

Avînd în mina lo r forţa publică şi dreptul de a percepe impo· 
zite, funcţionarii ajung, ca organe ale societăţii, să se situeze acum 
deasupra societăţii. Respectul nesilit, arătat de bunăvoie organelor 
orînduirii gentilice, nu le mai poate ajunge, chiar dacă l-ar putea 
obţine ; exponenţi ai unei puteri care se înstrăinează de societate, 
ei trebuie să-şi asigure respectul prin legi excepţionale, în virtutea 
cărora devin persoane sacrosancte şi inviolabile. Cel mai umil sluj
baş al poliţiei statului civilizat are mai multă „autoritateu decît 
toate organele societăţii gentilice luate la un loc ; dar cel mai pu
if:ernic principe şi cel mai mare bărbat de stat sau comandant de 
oşti al unui stat civilizat ar putea să invidieze pe cel mai neînsem
nat şef de gintă pentru respectul nesilit şi necontestat de care se 
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bucură. Acesta din urmă se află în cadrul societăţii, pe cînd ceilalţi 
sînt nevoiţi să încerce să reprezinte ceva situat în afara şi dea
supra acestei societăţi. 

Dat fiind că statul a luat fiinţă din nevoia de a ţine în frîu an
tagonismul dintre clase, de asemenea, dat fiind că a luat fiinţă 
chiar în conflictul dintre clase, el este, de regulă, statul clasei celei 
mai puternice, al clasei dominante din punct de vedere economic, 
care, cu ajutorul lui, devine dominantă şi din punct de vedere po
litic, dobîndind astfel noi mijloace pentru oprimarea şi exploatarea 
clasei asuprite. Astfel, statul antic era înainte de toate statul pro
prietarilor de sclavi pentru oprimarea sclavilor, statul feudal era 
organul nobilimii pentru oprimarea ţăranilor iobagi, iar statul re
prezentativ modern este instrumentul de exploatare a muncii sala
riate de către capital. In mod excepţional însă se ivesc perioade 
în care clasele în luptă ajung la un astfel de echilibru, incit pu
terea de stat capătă vremelnic, ca mijlocitoare aparentă între clase. 
o oarecare independenţă faţă de amîndouă. Aşa a fost monarhia. 
absolută din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, care menţinea un 
echilibru între nobilime şi burghezie ; aşa a fost bonapartismul din 
timpul primului şi mai ales al celui de-al doilea imperiu francez, 
care aţîţa proletariatul împotriva burgheziei şi burghezia împotriva 
proletariatului. Cea mai nouă realizare de acest fel, în care stăpî
nitorii apar deopotrivă de comici, este noul imperiu german de 
naţie bismarckiană : aici, opunînd pe capitalişti muncilorilor, se 
creează un echilibru, amîndouă clasele fiind deopotrivă înşelate în 
folosul iuncherilor prusaci decăzuţi. 

In afară de aceasta, în majoritatea statelor istorice drepturile 
acordate cetăţenilor se drămuiesc după avere, recunoscîndu-se ast
fel în mod făţiş că statul este o organizaţie a clasei celor avuţi, 
pentru apărarea lor împotriva clasei celor neavuţi. Aşa a fost în 
Roma şi în Atena cu împărţirea cetăţenilor în categorii după avere. 
Aşa a fost şi în statul feudal medieval, în care poziţia politică erao 
determinată de întinderea proprietăţii funciare. La fel şi cu siste
mul electoral cenzitar din statele reprezentative moderne. Daqo 
această consacrare politică a deosebirii de avere nu este nicide
cum esenţială. Dimpotrivă, ea caracterizează o treaptă inferioară! 
în dezvoltarea statului. Cea mai înaltă formă de stat, republica de
mocratică, care în condiţiile noastre sociale modeme devine tot 
mai mult o necesitate inevitabilă şi care este singura formă de stat 
în cadrul căreia se poate duce pînă la capăt lupta hotăritoare din-

13* 
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tre proletariat şi burghezie, această republică democratică în mod 
oficial nu mai cunoaşte deosebirile de avere. In această republică, 
bogăţia îşi exercită puterea în mod indirect, dar cu atît mai sigur ; pe 
de o parte, sub forma coruperii directe a funcţionarilor (exemplu 
clasic : America) , pe de altă parte sub forma alianţei dintre guvern 
şi bursă, care se realizează cu atît mai uşor, cu cit creşte mai mult 
datoria publică şi cu cit societăţile pe acţiuni concentrează tot mai 
mult în mîinile lor nu numai transporturile, dar chiar şi producţia 
însăşi, şi îşi găsesc, la rîndul lor, în bursă un centru de gravitate. 
In această privinţă, o pildă vie, în afară de America, este ultima 
republică franceză ; în acest domeniu, nici onesta Elveţie n-a ră
mas mai prejos. Dar faptul că pentru această alianţă frăţească din
tre guvern şi bursă nu e necesară o republică democratică ni-l do
vedeşte, în afară de Anglia, noul imperiu german, unde e greu de 
spus pe cine a înălţat mai sus votul universal : pe Bismarck sau 
pe Bleichroder. In sfîrşit, clasa avută domneşte nemijlocit, cu aju
torul votului universal. Atîta timp cit clasa asuprită, în cazul de 
faţă deci proletariatul, nu este încă suficient de matură pentru a 
se elibera ea însăşi, majoritatea ei va recunoaşte orînduirea so
cială existentă ca fiind singura cu putinţă şi va merge din punct 
de vedere politic în coada clasei capitaliste, formînd aripa ei de 
extremă stingă. Dar, pe măsură ce ea devine destul de matură 
pentru a se autoelibera, ea se constituie într-un partid propriu şi 
îşi alege reprezentanţii ei proprii, şi nu pe aceia ai capitaliştilor. 
Votul universal este astfel un criteriu al maturităţii clasei munci
toare. Mai mult nu poate da, nici nu va da niciodată în statul ac
tual, dar şi aceasta este de ajuns. In ziua în care termometrul vo
tului universal va arăta la muncitori punctul de fierbere, atît ei, 
cit şi capitaliştii vor şti ce au de făcut. 

Statul nu a existat deci dintotdeauna. Au existat societăţi care 
au scos-o la capăt fără el, care nici idee nu aveau despre stat şi 
despre puterea de stat. Pe o anumită treaptă a dezvoltării econo
mice, legată în mod necesar de scindarea societăţii în clase, statul 
a devenit, ca urmare a acestei scindări, o necesitate. Ne apropiem 
acum cu paşi repezi de o treaptă de dezvoltare a producţiei pe 
:<:are existenţa acestor clase nu numai că încetează de a fi o nece
.sitate, dar devine o adevărată piedică pentru producţie. Clasele 
vor dispărea tot atît de inevitabil precum au luat fiinţă în trecut. 
O dată cu ele va dispărea în mod inevitabil şi statul. Societatea 
care va organiza în chip nou producţia pe baza asocierii libere şi 
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.egale a producătorilor va trimite întreaga maşină de stat acolo 
unde-i va fi atunci locul : la muzeul de antichităţi, alături de roata 
de tors şi de toporul de bronz. 

Aşadar, potrivit celor spuse mai sus, civilizaţia este acea 
treaptă de dezvoltare a societăţii pe care diviziunea muncii, schim
bul dintre indivizi care rezultă din această diviziune şi producţia 
de mărfuri, care înglobează amîndouă aceste procese ale produc
ţiei de mărfuri, ajung la deplină dezvoltare şi revoluţionează în
treaga societate de mai înainte. 

Pe toate treptele anterioare ale dezvoltării sociale, producţia 
era, în esenţă, o producţie în comun, după cum şi consumul se fă
cea prin repartiţia directă a produselor în cadrul colectivităţilor 
comuniste mai mari sau mai mici. Această producţie în comun avea 
loc în limite foarte înguste, dar ea aducea după sine dominaţia 
producătorilor asupra procesului de producţie şi asupra produselor 
lor. Ei ştiu ce devine produsul : ei îl consumă, deci rămine în mîi
nile lor ; şi atîta timp cît producţia se menţine pe această bază, ea 
nu-i poate depăşi pe producători, nu poate da naştere unor forţe 
fantomatice, străine lor, cum se întîmplă în mod obişnuit şi inevi
tabil în epoca civilizaţiei. 

Dar în acest proces de producţie pătrunde încetul cu încetul 
diviziunea muncii. Ea subminează caracterul comun al producţiei 
şi al însuşirii produselor, face din modul de însuşire privat o re
gulă precumpănitoare şi, în felul acesta, dă naştere schimbului în
tre indivizi ; cum se petrece acest lucru, am cercetat mai sus. Trep
tat, producţia de mărfuri devine forma dominantă. 

In condiţiile producţiei de mărfuri, producţie care nu mai este 
destinată consumului propriu, ci schimbului, produsele trec în mod 
inevitabil din mînă în mină. Producătorul se desparte de produsul 
său, care intră în procesul schimbului ; el nu mai ştie ce devine 
acest produs. Dar, de îndată ce între producători se interpun ca 
mijlocitori banii şi, o dată cu ei, negustorul, procesul schimbului 
devine şi mai complicat, iar soarta finală a produselor şi mai puţin 
cunoscută. Negustori sînt mulţi şi nici unul dintre ei nu ştie ce face 
celălalt. De acum înainte mărfurile nu trec numai din· mînă în 
mină, ci şi de la o piaţă la alta ; producătorii şi-au pierdut puterea 
asupra ansamblului producţiei din sfera lor de viaţă, dar nici ne
gustorii n-au preluat această putere. Produsele şi producţia ajung 
la voia întîmplării. 
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Dar întîmplarea este numai un pol al interdependenţei ; celă
lalt pol al ei se numeşte necesitate. In natură, unde de asemenea 
s-ar părea că domneşte întîmplarea, noi am dovedit de mult, în 
fiecare domeniu în parte, necesitatea imanentă şi legitatea care 
se impun sub forma acestei întîmplări. Şi ceea ce este valabil pen
tru natură este valabil şi pentru societate. Cu cit o anumită acti
vitate socială, o serie întreagă de procese sociale se sustrag mai 
mult controlului conştient al oamenilor, depăşind puterea lor, cu 
cit această activitate pare în mai mare măsură lăsată la voia sim
plei întîmplări, cu atît mai mult sub chipul întîmplării se impun, 
cu necesitate naturală, legile ei specifice inerente. Astfel de legi 
stăpînesc şi întîmplările din domeniul producţiei de mărfuri şi al 
schimbului de mărfuri ; producătorului izolat sau celui care parti
cipă individual la schimb, ele i se opun sub formă de forţe străine, 
la început chiar necunoscute, a căror natură urmează abia să fie 
cercetată şi aprofundată cu minuţiozitate. Legile economice ale 
producţiei de mărfuri se modifică pe diferitele trepte de dezvol
tare ale acestei forme de producţie, dar în general toată perioada 
civilizaţiei se desfăşoară sub semnul dominaţiei lor. Şi astăzi încă 
produsul îl domină pe producător, şi astăzi încă producţia socială 
în ansamblul ei este reglementată nu potrivit unui plan stabilit în 
comun, ci de nişte legi oarbe, care se impun cu putere de stihie, 
în ultimă instanţă, în furtunile crizelor comerciale periodice. 

Am văzut mai sus că, pe o treaptă relativ timpurie a dezvol
tării producţiei, forţa de muncă a omului este capabilă să dea mult 
mai multe produse decit sînt necesare pentru întreţinerea produ
cătorului şi că această treaptă de dezvoltare este, în esenţă, aceea 
pe care se iveşte diviziunea muncii şi schimbul de produse dintre 
indivizi. Şi n-a mai durat mult pînă s-a descoperit marele „adevăr" 
că omul poate fi şi el o marfă, că forţa omului * poate fi un obiect 
de schimb şi de întrebuinţare dacă omul este transformat în sclav. 
Abia au început oamenii să facă schimb, că au şi devenit ei înşişi 
obiecte de schimb. Activul se transformă în pasiv, indiferent dacă 
oamenii au vrut sau nu acest lucru. 

Prin apariţia sclaviei, care a atins cea mai înaltă dezvoltare 
în epoca civilizaţiei, s-a produs cea dintîi mare scindare a socie
tăţii într-o clasă exploatatoare şi una exploatată. Această scindare 
s-a menţinut în tot cursul epocii civilizaţiei. Sclavia este cea dintîi 
formă a exploatării, specifică lumii antice ; urmează apoi iobăgia 

• In ediţia din 1884, în locul cuvintelor „forţa omului" a apărut : „forţa 
de muncCi a omului".  - Nota red. 
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în evul mediu, munca salariată în epoca modernă. Acestea sînt 
cele trei mari forme de aservire, care caracterizează cele trei mari 
epoci ale civilizaţiei ; sclavia făţişă şi, în timpurile din urmă, de
ghizată o întovărăşeşte în permanenţă. 

Treapta producţiei de mărfuri cu care începe civilizaţia se ca
racterizează din punct de vedere economic : 1) prin introducerea 
banilor de metal şi, totodată, a capitalului bănesc, a dobînzii şi a 
cametei ; 2) prin apariţia negustorimii ca clasă mijlocitoare între 
producători ; 3) a proprietăţii private asupra pămîntului şi a ipo
tecii şi 4) a muncii sclavagiste ca formă dominantă a producţiei. 
Forma familiei care corespunde civilizaţiei şi care devine în mod 
definitiv dominantă o dată cu ea este monogamia, dominaţia băr
batului asupra femeii, şi familia separată ca unitate economică a 
societăţii. Sinteza societăţii civilizate este statul, care în toate 
perioadele tipice este exclusiv statul clasei dominante şi care în 
esenţă rămîne în toate cazurile o maşină pentru oprimarea clasei 
asuprite, exploatate. Caracteristice pentru civilizaţie mai sînt încă : 
pe de o parte, statornicirea opoziţiei dintre oraş şi sat, ca bază a 
întregii diviziuni sociale a muncii ; pe de altă parte, introducerea 
testamentului, prin care proprietarul poate dispune şi după moarte 
de avutul său. Această instituţie, care contrazice în mod direct 
vechea orînduire gentilică, era necunoscută în Atena pînă la So
Jon ; la Roma ea a fost introdusă de timpuriu - cînd anume, nu 
';ltim *. La germani au introdus-o popii, pentru ca germanul cumse
.cade să poată testa nestînjenit bisericii patrimoniul lui. 

Datorită acestei orînduiri, civilizaţia a realizat lucruri pe care 
vechea societate gentilică n-ar fi fost nici pe departe în stare să 
le realizeze. Dar pentru aceasta ea a pus în mişcare instinctele şi 
pasiunile cele mai mîrşave ale omului şi le-a dezvoltat în dauna 
tuturor celorlalte aptitudini ale sale. Rapacitatea josnică a fost 
forţa motrice a civilizaţiei din prima zi a existenţei ei şi pînă în 

• Partea a doua a cărţii lui Lassa\le „Sistemul drepturilor ciştigate" m 
tratează mai ales despre teza potrivit căreia testamentul roman ar fi tot atit de 
vechi ca şi Roma însăşi, că pentru istoria romană n-ar fi existat niciodată „o 
,perioadă în care să nu existe testament" ,  că mai curind se poate crede că testa
.meniul ar fi luat naştere încă în epoca preromană, din cultul martilor. Lassalle, 
în calitatea sa de hegelian credincios, deduce normele de drept roman nu dm 
relat1ile sociale ale romanilor, ci din „notiunea specalativă" a vointei, şi ajunge 
la această afirmatie cu totul neistorică. Acest lucru nu este de loc surprinzător 
într-o lucrare care, pe baza aceleiaşi notiuni speculative, ajunge la concluzia că 

un succesiunea romană transmiterea averii ar fi fost un lucru absolut secundar. 
Lassalle nu numai că crede in iluziile juriştilor romani, mai ales din vremurile 

1mai vechi, dar chiar le întrece. (Nota lui Engels.) 
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ziua de astăzi ; bogăiie, bogăţie şi iar bogăţie, nu bogăţia socie
tăţii, ci a netrebnicului individ izolat a fost singurul ei ţel hotărî
tor. Dacă, în acelaşi timp, în cadrul acestei societăţi a avut Ioc dez
voltarea crescîndă a ştiinţei şi în repetate rînduri perioade de 
înaltă înflorire a artei, aceasta s-a întîmplat numai pentru că fără 
ele n-ar fi fost posibile realizările epocii noastre în domeniul acu
mulării de bogăţii. 

Dat fiind că baza civilizaţiei este exploatarea unei clase de 
către altă clasă, întreaga ei dezvoltare se desfăşoară într-o per
manentă contradicţie. Fiecare progres al producţiei înseamnă în 
acelaşi timp un regres al situaţiei clasei asuprite, adică a marii 
majorităţi. Tot ceea ce este un bine pentru unii este în mod nece
sar un rău pentru ceilalţi, fiecare nouă eliberare a unei clase este 
o nouă asuprire pentru cealaltă. Cel mai grăitor exemplu în acest 
sens este introducerea maşinilor, ale cărei urmări sînt astăzi una
nim cunoscute. Şi dacă, după cum am văzut, la barbari cu greu se 
putea face distincţie între drepturi şi datorii, civilizaţia face ca şi 
unui neghiob să-i apară limpede deosebirea şi contrastul dintre ele, 
prin faptul că acordă unei clase aproape toate drepturile şi impune 
celeilalte aproape toate datoriile. 

Dar nu trebuie să fie aşa. Ceea ce e un bine pentru clasa 
dominantă trebuie să fie un bine şi pentru întreaga societate, cu 
care ea se identifică. De aceea, cu cît progresează civilizaţia, cu 
atît mai mult este ea nevoită să acopere cu mantia iubirii feno
menele negative pe care în mod necesar le generează, să Ie înfru
museţeze sau să le tăgăduiască, într-un cuvînt să introducă prac
tica unei ipocrizii convenţionale, necunoscută societăţii nici în 
formele ei iniţiale, nici chiar atunci cînd se afla pe primele trepte 
ale civilizaţiei, ipocrizie care culminează în cele din urmă în afir
maţia că exploatarea clasei asuprite se face de către clasa exploa
tatoare numai şi numai în interesul clasei exploatate însăşi, şi că, 
dacă clasa exploatată nu înţelege acest lucru, ba chiar începe să 
se răzvrătească, aceasta este cea mai josnică ingratitudine faţă de 
binefăcători, exploatatorii *. 

* Intenţionam la început să expun, alături de critica civilizaţiei făcută de 
Morgan şi de mine, strălucita critică a civihzatiei care se întilneşte în diferite 
pasaje ale operelor lui Charles Fourier. Din păcate, nu am timp s-o fac. Relev 
numai că şi Fourier considera monogamia şi proprietatea privată asupra pă
mintului ca principalele caracteristici ale civilizatiei şi că el nume�te civilizatia 
un război al bogaţilor împotriva celor săraci. Tot la el mai găsim şi concepţia 
profundă că în toate societăţile defectuoase, sfîşiate de antagonisme, familiile 
separate (Ies familles inconherentes) constituie unităţi economice. (Nota Iul 
Enge/s.J 
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Şi acum, în încheiere, iată părerea lui Morgan despre civili
zaţie : 

„De la 1v1rea civilizaţiei avutia a crescut atit de mult, formele pe care le-a 
luat au fost atit de felurite, folosirea ei s-a extins pe scară ati t de largă şi ad
ministrarea ei s-a făcut cu atita pricepere în interesul proprietarilor, incit 
.această avuţie a devenit o forţă de neînvins, care se opune poporului. Mintea 
omenească stă neputincioasă şi fascinată în faţa propriei salr crea/ii. Dar va 
v eni totuşi vremea cînd raţiunea omenească va fi destul de puternică pentru a 
domina !IVUţia, cind va statornici atit relaţiile dintre stat şi proprietatea pe care 
o apără, cit şi limitele drepturilor proprietarilor. Interesele societăţii sint, fără 
îndoială, mai presus de interesele individuale şi intre ele trebuie să se stabi
lească relaţii juste şi armonio:ise. Scopul final al omenirii nu poate fi simpla 
-goană după avere daca şi pentru viitor progresul va rămine o lege, aşa cum a 
fost pentru trecut. Timpul care s-a scurs de la apariţia civilizaţiei nu este decit 
o părticică neînsemnată din viaţa de pină acum a omenirii, nu este decit o 
părticică neînsemnatei din existenţa ei viitoare. In faţa noastră, ca î ncheiere a 
unei perioade istorice al cărei unic \el este bogăţia, stă ameninţarea pieirii so
cietCiţii, căci o astfel de perioadă poartă î n  sine elementele propriei ei distrugeri. 
Democraţia î n  conducere, fraternitatea în cadrul societăţii, egalitatea în drepturi, 
invăţămintul general vor marca treapta următoare, superioară, a societăţii, spre 
care tind neîncetat experienţa, raţiunea şi ştiinţa. Ea va fi o renaştere, dar în
tr-o formă superioară, a libertăţii, egalităţii şi fraternităţii vechilor gin/i" .  
{Morgan. „Ancient Society • ,  p. 552.) 1ss • 
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[Notă introductivă la ediţia din 1 884 
a lucrării lui K. Marx „Muncă salariată şi  capital " m 

Această lucrare a apărut în „Neue Rheinische Zeitung" sub 
forma unei serii de articole de fond, începînd de la 4 aprilie 1849. 
La baza ei stau prelegerile ţinute de Marx în 1847 la Asociaţia 
muncitorilor germani de la Bruxelles 185• Lucrarea n-a fost publi
cată în întregime ; deşi la sfîrşitul articolului din nr. 269 al ziaru
lui figura menţiunea „Va urma" ,  nici un alt articol din această 
serie n-a mai apărut din pricina evenimentelor care s-au precipi
tat atunci : intrarea ruşilor în Ungaria, răscoalele din Dresden, Iser
lohn, Elberfeld, Palatinat şi Baden, care au dus la suprimarea zia
rului însuşi ( 19 mai 1849) . 

Scris în iunie 1 884 

Publicat în broşura : K. Marx. 
„Lohnarbeit und Kapital • ,  
Hottingen-Ziirich, 1 884 

Se tipăreşte după textul 
editiei din 1891 

Tradus din limba germană 
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Această lucrare a fost scrisă în iarna 1846-1847, atunci cînd 
Marx se edificase definitiv asupra trăsăturilor fundamentale ale 
noilor sale concepţii istorice şi politice. Lucrarea lui Proudhon 
„Systeme des contradictions economiques, ou philosophie de la 
misereu l87, care apăruse tocmai atunci, i-a dat prilejul să expună 
pe larg aceste trăsături fundamentale, în opoziţie cu concepţiile 
aceluia care de acum înainte avea să ocupe locul de frunte printre 
socialiştii francezi în viaţă. Din vremea cînd la Paris amîndoi dez
bătuseră, adesea nopţi întregi, probleme economice, drumurile lor 
s-au despărţit tot mai mult ; lucrarea lui Proudhon a demonstrat că 
între ei s-a deschis o prăpastie de netrecut ; a ignora acest lucru 
nu mai era cu putinţă, şi, în acest răspuns al său, Marx a constatat 
că ruptura este ireparabilă. 

Aprecierea generală a lui Marx asupra lui Proudhon o găsim 
în articolul ce urmează acestei prefeţe, apărut în ziarul berlinez 
„Social-Demokratu nr. 1 6, 1 7  şi 18 din 1865 188• A fost singurul ar
ticol pe care Marx 1-a scris pentru acest ziar ; încercările d-lui von 
Schweitzer, ieşite curînd la iveală, de a orienta ziarul pe făgaşul 
feudal şi guvernamental ne-au silit, după cîteva săptămîni, să 
anunţăm în mod public că încetăm să colaborăm la acest ziar 189• 

Pentru Germania, lucrarea „Mizeria filozofiei" prezintă, în spe
cial în momentul acesta, o importanţă pe care însuşi Marx nu a 
bănuit-o niciodată. Cum ar fi putut el să ştie că, atacîndu-1 pe 
Proudhon, îl va nimeri pe idolul ariviştilor de azi, Rodbertus, pe 
care nu-l cunoştea atunci nici măcar după nume ? 

Nu e aici locul să ne ocupăm de relaţiile dintre Marx şi Rod
bertus ; vreau să sper că acest prilej mi se va oferi curînd 190• Aici 
trebuie să spun doar atît : atunci cînd îl acuză pe Marx că l-a 
„jefuitu şi că ar fi „folosit pe larg, în «Capitalul» 191 lui, fără a-l 
cita" ,  lucrarea sa „Zur Erkenntniss„. u 192

, Rodbertus îl calomniază, 
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fapt explicabil numai prin enervarea geniului nerecunoscut şi prin 
uimitoarea sa necunoaştere a celor ce se petrec în afara graniţelor 
Prusiei şi mai cu seamă în ceea ce priveşte literatura socialistă şi 
economică. Marx nu a aflat niciodată că i-au fost aduse aceste acu
zaţii şi nici nu a văzut vreodată lucrarea sus-menţionată a lui Rod
bertus ; din lucrările lui Rodbertus el nu a cunoscut, în genere, 
decît cele trei 1 1Sociale Briefe" 193, şi nici pe acestea înainte de 1858 
sau 1859. 

Cu mai mult temei susţine Rodbertus în aceste scrisori că ar fi 
descoperit încă înaintea lui Proudhon 1 1valoarea constituită a lui 
Proudhon" 194, fălindu-se însă şi de data asta, dar tot în mod greşit, 
că ar fi primul care a făcut această descoperire. Prin urmare, şi el 
este criticat în lucrarea lui Marx, şi acest lucru mă obligă să mă 
ocup pe scurt de opusculul său 11fundamental" : 11Zur Erkenntniss 
unserer staats-wirtschaftlichen Zustănde" , 1842, în măsura în care 
acesta cuprinde, pe lingă comunismul lui Weitling (tot inconştient) , 
şi idei care anticipează pe Proudhon. 

In măsura în care socialismul modern, indiferent de orientare, 
porneşte de la economia politică burgheză, el se apropie aproape 
fără excepţie de teoria valorii a lui Ricardo. Din cele două teze 
pe care Ricardo le enunţă în 1817, chiar în primele pagini ale lu
crării sale 11Principles" 195 : 1) că valoarea oricărei mărfi este de
terminată exclusiv de cantitatea de muncă necesară pentru pro
ducerea ei şi 2) că produsul întregii munci sociale se împarte între 
cele trei clase, a proprietarilor funciari (rentă) , a capitaliştilor 
(profit) şi a muncitorilor (salariu) ,  din aceste două teze în Anglia 
au fost trase încă din 1821 concluzii socialiste 196 şi uneori atît de 
categorice şi hotărîte, incit această literatură, azi aproape uitată, 
descoperită din nou în bună parte abia de către Marx, a rămas ne
întrecută pînă la apariţia 11Capitalului" .  Dar de aceasta ne vom 
ocupa altă dată. Dacă, prin urmare, în 1842 Rodbertus trăgea, la 
rîndul său, concluzii socialiste din tezele de mai sus, pentru un 
german, aceasta era pe atunci, desigur, un însemnat pas înainte, 
dar numai în Germania putea trece drept o descoperire nouă. Cit 
de puţin nouă era o astfel de aplicare a teoriei lui Ricardo, Marx 
o arată în felul următor în critica făcută lui Proudhon, care sufe
rea de aceeaşi înfumurare. 

1 10ricine este cîtuşi de puţin familiarizat cu dezvoltarea eco
nomiei politice în Anglia nu poate să nu ştie că aproape toţi so
cialiştii din această ţară au propus în diferite epoci aplicarea ega
litară (adică socialistă) a teoriei lui Ricardo. Am putea indica d-lui 
Proudhon : «Die politische Okonomie» a lui Hopking, 1822 ; Wil
liam Thompson, «An lnquiry into the Principles of the Distribution 
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of Wealth, mast conducive to Human Happiness», 1824 ; T. R. Ed
monds : «Practic al, Moral and Politic al Economy» , 1828 etc. etc., şi 
încă patru pagini cu asemenea lucrări. Ne vom mărgini să-l lăsăm 
să vorbească pe comunistul englez Bray citind pasajele cele mai 
importante din remarcabila sa lucrare «Labour's Wrongs and La
bour's Remedy»,  Leeds, 1 839" 197 • Numai citatele luate din Bray sînt 
suficiente pentru a înlătura în bună parte pretenţiile de prioritate 
ale lui Rodbertus. 

Pe atunci Marx nu călcase încă în sala de lectură de la Britisli 
Museum. In afară de cărţile din bibliotecile de la Paris şi Bruxelles, 
în afară de cărţile şi extrasele mele, el parcursese, în cursul unei 
călătorii de şase săptămîni întreprinse de noi doi în Anglia în vara 
anului 1 845, numai cărţile care au putut fi găsite la Manchester. 
Prin urmare, în deceniul al 5-lea, literatura respectivă nu era nici
decum atît de inaccesibilă cum este poate acum. Dacă lui Rodber
tus i-a rămas totuşi necunoscută, aceasta se datoreşte numai măr
ginirii lui pur prusiene. El este adevăratul întemeietor al socialis
mului specific prusian şi acum este, în sfîrşit, recunoscut ca atare. 

Dar lui Rodbertus nu i-a fost dat să se bucure de o existenţă 
liniştită nici în îndrăgita sa Prusie. In 1859 a apărut la Berlin lu
crarea lui Marx „Zur Kritik der Politischen Okonomie, erstes 
Heft" 198 • Aici se menţionează, ca a doua obiecţie adusă de econo
mişti împotriva lui Ricardo, la pagina 40, următoarele : 

„Dacă valoarea de schimb a unui produs este egală cu timpul 
de muncă cuprins în el, valoarea de schimb a unei zile de muncă 
este egală cu produsul acesteia din urmă. Cu alte cuvinte, salariul 
trebuie să fie egal cu produsul muncii. Or, în realitate, lucrurile 
stau invers" .  La aceasta Marx scrie următoarea notă : „Această 
obiecţie formulată de economişti * împotriva lui Ricardo a fost 
adoptată mai tîrziu de socialişti. Admiţînd justeţea teoretică a for
mulei, ei acuzau practica de a fi în contradicţie cu teoria şi cereau 
societăţii burgheze să tragă în practică pretinsele consecinţe ale 
principiului ei teoretic. In orice caz, în felul acesta au întors so
cialiştii englezi formula ricardiană a valorii de schimb împotrivil 
economiei politice"  199• In aceeaşi notă Marx se referă la lucrarea 
sa „Misere de la philosophie" , care pe atunci se mai găsea încă 
pretutindeni în librării. 

Rodbertus avea deci destule ocazii de a se convinge dacă des
coperirile sale din 1842 erau cu adevărat noi. In loc să facă acest 
lucru, el continuă să le enunţe mereu şi le consideră atît de ine
galabile, incit nici nu-i trece prin minte că Marx a putut să tragtl 
în mod independent concluziile sale din teoria lui Ricardo, tot atît 

* La Marx - „de economiştii burghezi'. - Nota red. 
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de bine cum a făcut-o el, Rodbertus. Nicidecum I Marx l-a „jefuit" 
- pe el, pe el căruia acelaşi Marx i-a oferit toate posibilităţile să 
se convingă că aceste concluzii, cel puţin în forma rudimentară pe 
care ele o mai au la Rodbertus, au fost enunţate în Anglia cu mult 
înaintea lor, a amîndurora I 

Cea mai simplă aplicare socialistă a teoriei lui Ricardo este 
cea arătată mai sus. Ea a dus în multe cazuri la concepţii asupra 
originii şi naturii plusvalorii, care îl depăşesc cu mult pe Ricardo ; 
aşa s-a întîmplat, printre alţii, la Rodbertus. Făcînd abstracţie de 
faptul că în această privinţă el nu oferă nicăieri ceva ce să nu fi 
fost enunţat încă înaintea lui cel puţin tot atît de bine, expunerea 
sa, ca şi cele ale predecesorilor săi, suferă de o preluare necritică 
a categoriilor economice : muncă, capital, valoare etc. , în forma 
crudă, care nu exprimă decît aparenţa fenomenului şi pe care a 
moştenit-o de la economişti, fără să fi cercetat conţinutul acestor 
categorii. Prin aceasta, el nu numai că îşi închide orice cale spre 
o dezvoltare viitoare - în opoziţie cu Marx, primul care a făcut 
ceva din aceste teze atît de des reluate de 64 de ani încoace -, 
dar, cum vom vedea mai jos, îşi şi deschide drumul spre utopie. 

Aplicarea în felul de mai sus a teoriei lui Ricardo, anume că 
muncitorilor, ca singurii producători adevăraţi, le aparţine între
gul produs social, produsul lor, duce direct la comunism. Din punct 
de vedere formal-economic însă, după cum arată Marx în pasajul 
de mai sus, această concluzie este falsă, întrucît nu reprezintă 
decît o aplicare a moralei la economia politică. Potrivit legilor 
economiei politice burgheze, cea mai mare parte a produsului nu 
aparţine muncitorilor care l-au produs. Dacă spunem însă : nu este 
just, nu trebuie să fie aşa - aceasta nu priveşte cîtuşi de puţin eco
nomia politică. Spunem doar că acest fapt economic este în con
tradicţie cu simţul nostru moral. De aceea Marx nu şi-a fundamen
tat niciodată revendicările sale comuniste cu asemenea argumente, 
ci s-a bazat pe prăbuşirea inevitabilă a modului de producţie capi
talist, care sub ochii noştri devine în fiecare zi tot mai mult o 
realitate ; el vorbeşte doar de simplul fapt că plusvaloarea constă 
din muncă neplătită. Ceea ce este însă fals din punct de vedere 
formal economic poate fi totuşi just din punct de vedere universai 
istoric. Dacă conştiinţa morală a masei declară nedrept un oare
care fapt economic, aşa cum s-a întîmplat la timpul său cu sclavia 
sau cu claca, aceasta dovedeşte că faptul respectiv este depăşit, 
că au apărut alte fapte economice, în virtutea cărora el a devenit 
de nesuportat şi de nemenţinut. lndărătul nedreptăţii economice 
formale se poate ascunde deci un conţinut economic foarte ade-
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vărat. Aici nu e locul să ne ocupăm mai îndeaproape de impor
tanţa şi istoricul teoriei plusvalorii. 

Din teoria valorii a lui Ricardo mai pot fi trase însă, şi au fost 
trase, şi alte concluzii. Valoarea mărfurilor este determinată de 
munca necesară pentru producerea lor. Vedem însă că în lumea 
asta rea mărfurile se vînd cînd peste, cînd sub valoarea lor, şi nu 
numai din pricina fluctuaţiilor provocate de concurenţă. Rata pro
fitului are aceeaşi tendinţă de a se egaliza la acelaşi nivel pentru 
toţi capitaliştii, ca şi preţurile mărfurilor - de a se reduce, prin 
intermediul cererii şi ofertei, la valoarea muncii cuprinse în ele. 
Rata profitului se calculează însă în raport cu întregul capital in
vestit într-o întreprindere industrială. Dat fiind însă că în două 
ramuri industriale diferite produsul anual poate reprezenta canti
tăţi de muncă egale, deci valori egale, şi că salariul poate fi egal 
în amîndouă, iar capitalurile avansate în una din ramuri poate fi 
şi este adeseori de două sau de trei ori mai mare decît în cealaltă 
ramură, rezultă că legea valorii a lui Ricardo intră aici, după cum 
a descoperit însuşi Ricardo, în contradicţie cu legea ratei egale a 
profitului. Dacă produsele ambelor ramuri industriale sînt vîndute 
la valoarea lor, ratele profitului nu pot fi egale ; dacă însă ratele 
profitului sînt egale, atunci produsele celor două ramuri nu pot fi 
vîndute întotdeauna la valoarea lor. Aici avem, prin urmare, o con
tradicţie, o antinomie a două legi economice, care, după părerea 
h1i Ricardo, în practică se rezolvă, de regulă (cap. I, sect. 4 şi 5 200) , 
în favoarea ratei profitului pe seama valorii. 

Determinarea ricardiană a valorii are însă, în pofida însuşiri
lor ei funeste, şi o latură care o face să fie dragă burghezului de 
treabă. Ea se adresează cu o putere irezistibilă simţului lui de 
dreptate. Dreptate şi egalitate în drepturi - iată principalii piloni 
pe care burghezul secolului al XVIII-iea şi al XIX-lea ar dori să-şi 
înalţe edificiul său social pe ruinele nedreptăţilor, inegalităţilor şi 
privilegiilor feudale. Dar determinarea valorii mărfurilor prin 
muncă şi schimbul liber al produselor muncii, care are loc pe baza 
acestei măsuri de valoare, între posesorii de mărfuri egali în drep
turi, acestea sînt, după cum a arătat şi Marx, bazele reale pe care 
s-a înălţat întreaga ideologie politică, juridică şi filozofică a bur
gheziei moderne. O dată stabilit că munca este măsura valorii măr
fii, orice burghez de treabă trebuie să se simtă profund j ignit în 
sentimentele sale cele mai nobile de răutatea unei lumi care recu
noaşte ce-i drept, în vorbă, această lege fundamentală a dreptăţii, 
în fapt însă pare să facă fără jenă abstracţie de ea în fiecare mi
nut. Şi în special micul burghez, a cărui muncă cinstită - fie ea 
chiar numai cea a calfelor şi a ucenicilor săi - este pe zi ce trece 
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tot mai depreciată prin concurenţa marii producţii şi a maşinilor, 
în special micul producător trebuie să năzuiască spre o societate 
în care schimbul produselor potrivit valorii lor bazate pe muncă 
să devină, în sfîrşit, o realitate deplină şi certă ; cu alte cuvinte : 
trebuie să năzuiască spre o societate în care să acţioneze exclusiv 
şi nelimitat o singură lege a producţiei de mărfuri şi să fie înlătu
rate condiţiile în care ea poate să acţioneze, şi anume celelalte 
legi ale producţiei de mărfuri, iar apoi ale producţiei capitaliste. 

Cit de adînc a pătruns această utopie în mentalitatea micului 
burghez contemporan - mic-burghez fie prin situaţia sa efectivă, 
fie prin concepţiile sale - o dovedeşte faptul că încă în 1831 ea a 
fost dezvoltată în mod sistematic de John Gray 201, că în deceniul 
al 4-lea în Anglia s-au făcut încercări de a o aplica în practică şi 
a fost propagată pe larg în mod teoretic, că în 1842 a fost procla
mată de Rodbertus în Germania, iar în 1846 de Proudhon în Franţa 
drept un adevăr nou descoperit, că în 1871 a fost proclamată din 
nou de Rodbertus ca rezolvare a problemei sociale şi totodată ca 
testament social al său 202 şi că în 1884 ea găseşte din nou adepţi 
în rîndurile armatei de carierişti, care intenţionează să se folo
sească de socialismul de stat prusian servindu-se de numele lui 
Rodbertus 203• 

Critica acestei utopii, îndreptată de Marx atît împotriva Iul 
Proudhon cit şi împotriva lui Gray (vezi anexa la această lu
crare 204) , este atît de completă, incit mă pot mărgini aici la citeva 
observaţii asupra formei specific rodbertusiene a fundamentării şi 
expunerii ei. 

După cum am mai spus, Rodbertus preia tradiţionalele definiţii 
ale noţiunilor economice exact sub forma în care le-a găsit la eco
nomişti. El nu face nici cea mai mică încercare de a le analiza. 
Valoarea este pentru el 

„evaluarea candtativă a unui lucru în raport cu alte lucruri, aceasta fiind în

ţeleasă ca măsurd." "'· 

Această definiţie cit se poate de neclară, ca să ne exprimăm 
cu indulgenţă, ne poate da, în cel mai bun caz, o idee de cum 
arată aproximativ valoarea, dar nu spune absolut nimic despre 
ceea ce este valoarea. Dar întrucit aceasta e tot ce e în stare Rod
bertus să ne spună despre valoare, e lesne de înţeles că el caută 
o măsură a valorii care se află în afara valorii. După ce, de-a lun
gul a treizeci de pagini, a vorbit de-a valma despre valoarea de 
întrebuinţare şi valoarea de schimb, cu acea putere de gîndire ab
stractă pentru care d-l Adolf Wagner 2os are o admiraţie nemăr
ginită, el ajunge la concluzia că nu există o măsură adevărată a 
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valorii şi că trebuie să ne mulţumim cu o măsură-surogat. O astfel 
de măsură ne-o poate furniza munca, dar numai atunci cînd pro
dusele unor cantităţi de muncă egale sînt schimbate întotdeauna 
contra produselor unor cantităţi de muncă egale, indiferent dacă 
„acest caz are loc ca atare sau se iau măsuri " care să-l asigure 207• 
Valoarea şi munca rămîn, prin urmare, fără nici o legătură reală 
între ele, cu toate că primul capitol este consacrat în întregime 
demonstrării faptului că mărfurile „costă muncă" şi numai muncă, 
şi de ce anume. 

La rîndul ei, munca este preluată de Rodbertus în mod necri
tic, în forma în care apare la economişti. Ba nici măcar atît. Căci, 
deşi se aminteşte în două cuvinte despre deosebirile de intensi
tate ale muncii, munca este prezentată totuşi în mod foarte general, 
ca ceva care „costă" ,  deci ca ceva care serveşte la măsurarea 
valorii, indiferent dacă este sau nu cheltuită în condiţiile sociale 
normale medii. Dacă producătorii folosesc pentru confecţionarea 
unor produse care pot fi confecţionate într-o singură zi zece zile 
sau numai o singură zi, dacă folosesc uneltele cele mai bune 
sau cele mai proaste, dacă folosesc timpul lor de muncă pentru 
producerea unor articole socialmente necesare şi în cantitatea so
cialmente necesară, sau dacă produc articole care nu au nici 
o cerere sau articole care sînt cerute, dar le produc în cantitate mai 
mare sau mai mică decît se cere - despre toate acestea nu se 
pomeneşte nici un cuvînt : munca e muncă,  produsele unei can
tităţi egale de muncă trebuie să se schimbe unul contra altuia. 
Rodbertus, care altminteri este oricînd gata să se situeze pe punc
tul de vedere al naţiunii, indiferent dacă este sau nu oportun, 
şi de la înălţimea unui observator social-general să privească 
rnlaţiile dintre producătorii individuali, evită de data asta cu teamă 
să facă aşa ceva. Şi, fireşte, numai pentru că începînd chiar cu 
primele rînduri ale lucrării sale se năpusteşte direct asupra utopiei 
banilor-muncă şi orice analiză a însuşirii muncii de a crea valoare 
i-ar pune în cale piedici de neînvins. Instinctul său s-a dovedit a 
fi aci cu mult mai puternic decît puterea sa de gîndire abstractă, 
care, în treacăt fie zis, poate fi descoperită la Rodbertus doar 
dacă dai dovadă de sărăcie de gîndire foarte concretă. 

Trecerea la utopie se face deci pe nerăsuflate. „Măsurileu care 
asigură ca o regulă fără excepţie schimbul de mărfuri potrivit 
valorii lor bazate pe muncă nu prezintă dificultăţi pentru Rodber
tus. Ceilalţi utopişti de aceeaşi orientare, de la Gray pînă la 
Proudhon, se căzneau să născocească instituţii sociale menite să 
înfăptuiască acest ţel. Ei încercau cel puţin să rezolve proble
mele economice pe cale economică, prin acţiunile proprietarilor 
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de mărfuri înşişi, care schimbă mărfurile între ei. La Rodbertus 
lucrurile sînt rezolvate mult mai simplu. Ca un veritabil prusac, 
el apelează la stat : puterea de stat decretează reforma. 

Cu aceasta, valoarea este „constituită" în chip fericit, nu însă 
şi prioritatea, pretinsă de Rodbertus, a acestei constituiri. Dim
potrivă, alături de mulţi alţii, Gray ca şi Bray - cu mult înaintea 
lui Rodbertus - au repetat pînă la suprasaturaţie această idee : 
dezideratul pios cu privire la măsuri cu ajutorul cărora produsele 
să se schimbe întotdeauna şi în orice împrejurare numai la valoa
rea bazată pe munca cuprinsă în ele. 

După ce statul a constituit în felul acesta valoarea, cel puţin 
a unei părţi a produselor, căci Rodbertus mai este şi modest, el 
emite banii-muncă de hîrtie ai săi, îi avansează capitaliştilor indus
triali, care cu aceştia îi plătesc pe muncitori, apoi muncitorii, la 
rîndul lor, cumpără produse cu banii-muncă de hîrtie primiţi, 
făcînd astfel ca banii de hîrtie să se reîntoarcă la punctul lor de 
plecare. Cit de frumos se desfăşoară toate acestea, să-l lăsăm pe 
Rodbertus să ne-o spună. 

„ln ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, măsura necesară pentru ca în 
circulaţie să se găsească efectiv valoarea menţionată pe bon este următoarea : 
numai acela care predă într-adevăr un produs primeşte un bon pe care este indi
cată precis cantitatea de muncă folosită pentru confecţionarea acestui produs. 
Cel ce predă produsul a două zile de muncă va primi un bon pe care va fi spe
cificat udouă zile». Prin respectarea riguroasă a acestei reguli la Pmisiune se va 
îndeplini cu necesitate şi această a doua condiţie. lntrucit, conform ipotezei noas
tre, valoarea reală a bunurilor coincide întotdeauna cu cantitatea de muncă foia-

i sită pentru producerea lor, iar această cantitate de muncă se măsoară cu eta;onul 
unităţilor de timp obişnuite, persoana care predă un produs pentru care au fost 
folosite doud. zile de muncd., în cazul cind primeşte un bon pe care sint men
ţionate două zile, are un certificat sau un asignat pentru o valoare care nu este 
nici mai mare, nici mai mică decit aceea pe care a predat-o efectiv ; - apoi, 
deoarece un asemenea certificat capătă numai acela care a predat efectiv un 
produs pentru circulaţie, este de asemenea incontestabil că valoarea specificată pe 
bon există realmente pentru satisfacerea trebuinţelor societd.ţii. Daca aceastd. re
gulă se respectă cu rigurozitatP, aricit de largă ar fi sfera diviziunii muncii pe 
care am imagina-o, suma valorilor existente trebuie să fie absolut egală cu suma 
valorilor specificate pe bonuri. Deoarece însă suma valorii specificate este iden
tică cu suma valorii asignatelor eliberate, atunci şi aceasta din urmă va cores · 

punde cu necesitate valorii existente, toate pretenţiile vor li satisfăcute, Jar Jichi · 

darea lor se va face exact• (p. 166, 167). 

Dacă pînă acum Rodbertus a avut nenorocul să vma veşnic 
prea tîrziu cu noile sale descoperiri, de astă dată îi revine cel 
puţin meritul unei anumite originalităţi : într-o formă atît de pueril 
naivă, transparentă, aş putea spune autentic pomeraniană, n-a cute
zat să exprime întreaga absurditate a utopiei banilor-muncă nici 
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unul din concurenţii săi. lntrucit contra fiecărui bon a fost predat 
un obiect purtător de valoare corespunzător şi, la rîndul său, nici 
un obiect purtător de valoare nu este predat decit contra unui 
bon corespunzător, rezultă că suma bonurilor trebuie să fie întot
deauna acoperită de suma obiectelor purtătoare de valoare ; calcu
lul se încheie fără nici un sold, totul corespunde pînă la secunda· 
muncă, şi nici un Regierungs-Hauptkassen-Rentamstkalkulator * 
încărunţit în slujbă nu va putea găsi nici cea mai mică eroare de 
calcul. Ce mai putem pretinde ? 

In societatea capitalistă contemporană, fiecare capitalist indus
trial produce pe cont propriu orice, oricum şi aricit pofteşte. Cere
rea socială rămîne însă pentru el o mărime necunoscută atît în ce 
priveşte calitatea, felul obiectelor cerute, cit şi în ce priveşte canti
tatea lor. Ceea ce astăzi nu poate fi furnizat destul de repede, 
mîine poate fi oferit în cantităţi ce depăşesc cu mult cererea. 
Totuşi, în ultimă instanţă, cererea va fi, într-un fel sau altul, bine 
sau prost satisfăcută, iar în cele din urmă producţia se va orienta 
în linii generale spre obiectele cerute. Cum se rezolvă însă această 
contradicţie ? Prin concurenţă. Şi cum anume o rezolvă concu
renţa ? Foarte simplu, silindu-i pe producători să reducă preţurile 
mărfurilor care, prin felul sau cantitatea lor, nu corespund în 
momentul dat nevoilor societăţii, sub valoarea lor şi făcindu-i ast
fel, pe ocolite, să simtă că au produs fie articole cu totul nefolo
sitoare, fie articole în sine folositoare, dar în cantităţi excedentare, 
ce nu pot fi folosite. De aici rezultă două concluzii : 

In primul rînd : necontenitele abateri ale preţurilor mărfurilor 
de Ja valoarea lor constituie condiţia necesară, singura în care şi 
în virtutea căreia se poate manifesta valoarea mărfurilor. Numai 
datorită fluctuaţiilor concurenţei şi, implicit, ale preţurilor mărfu· 
rilor îşi croieşte drum legea valorii proprie producţiei de mărfuri 
şi devine o realitate determinarea valorii mărfurilor prin timpul 
de muncă socialmente necesar. Faptul că forma de manifestare a 
valorii - preţul - diferă, de regulă, în oarecare măsură de valoa
rea a cărei formă de manifestare este, arată că valoarea are aceeaşi 
soartă ca majoritatea relaţiilor sociale. De cele mai multe ori şi 
regele arată cu totul altfel decit monarhia pe care o reprezintă. 
Acela care într-o societate de producători de mărfuri ce fac schimb 
de mărfuri între ei vrea să stabilească determinarea valorii prin 
timpul de muncă, interzicind concurenţei să stabilească această 

* - expresie folosită cu ironie de Engels - calculator de forţă. - Nota trad. 

14* 
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determinare a valorii prin presiunea asupra preţurilor, singurul mod 
în care ea poate fi stabilită, nu demonstrează decît că, cel puţin 
în acest domeniu, dă dovadă de desconsiderarea legilor economice, 
proprie utopiştilor. 

In al doilea rînd : întrucît, în cadrul unei societăţi de produ
cători de mărfuri care fac schimb de mărfuri între ei, concurenţa 
determină acţiunea legii valorii, proprie producţiei de mărfuri, ea 
impune tocmai prin aceasta o anumită organizare şi ordine a pro
ducţiei sociale, singurele posibile în împrejurările date. Numai 
deprecierea sau scumpirea excesivă a produselor arată concret 
producătorilor individuali ce şi cit anume este sau nu necesar 
societăţii. Or, tocmai pe acest unic regulator vrea să-l desfiinţeze 
utopia, reprezentată, între alţii, şi de Rodbertus. Şi cînd, după 
toate acestea, vom pune întrebarea ce garanţie avem că din fie
care produs va fi produsă cantitatea necesară şi nu o cantitate 
mai mare, că nu vom duce lipsă de pîine şi de carne, în timp ce 
ne vom sufoca de atîta zahăr de sfeclă şi ne vom îneca în atîta 
rachiu de cartofi, că nu vom duce lipsă de pantaloni spre a ne 
acoperi goliciunea, în timp ce nasturi de pantaloni se vor găsi cu 
duiumul, Rodbertus ne va arăta triumfător faimosul său calcul, 
potrivit căruia pentru fiecare livră de zahăr excedentară, pentru 
fiecare butoi de rachiu nevîndut, pentru fiecare nasture care nu 
mai poate fi cusut a fost emis un bon exact, un calcul în care 
totul coincide perfect şi potrivit căruia „toate pretenţiile vor ti 
satisfăcute, iar lichidarea lor se va face exact" .  Şi acela care nu 
crede n-are decît să se adreseze d-lui Regierungs-Hauptk assen-Rent
amtskalkulator X din Pomerania, care a verificat calculul şi l-a 
găsit bun şi care, nefiind niciodată prins cu o lipsă la casă, este cu 
totul demn de crezare. 

Şi acum să admirăm naivitatea cu care Rodbertus vrea să 
înlăture, cu ajutorul utopiei sale, crizele industriale şi comerciale. 
Indată ce producţia de mărfuri atinge proporţiile pieţei mondiale, 
echilibrul dintre producţia producătorilor individuali, care se 
călăuzesc după propriile lor calcule, şi piaţa pentru care ei produc, 
şi ale cărei nevoi sub raportul cantităţii şi calităţii mărfurilor le 
sînt mai mult sau mai puţin necunoscute, se stabileşte printr-o 
furtună pe piaţa mondială, printr-o criză comercială *. A interzice 

* Aşa a fost cel puţin pind. nu de mult. De cind monopolul Angliei asupra 
pieţei mondiale este lot mai mult subminat de participarea Franţei, a Germaniei 
şi mai cu seamă a Americii la comerţul mondial pare sd. se afirme o nouă forma 
de echilibru. Perioada de prosperitate generală premergătoare crizei tot intirzie. 
Dacd. ea nu va veni de loc, atunci stagnarea cronică, cu uşoan" fluctuaţii, va 
trebui sd. devină starea normală a industriei moderne. 
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concurenţei să facă cunoscută producătorilor individuali, prin 
intermediul urcam sau scăderii preţurilor, situaţia pe piaţa mon
dială înseamnă a-i lega complet la ochi. A organiza producţia de 
mărfuri în aşa fel incit producătorii să nu mai poată afla nimic 
despre starea pieţei pentru care produc este, ce-i drept, un remediu 
contra bolii crizelor, pentru care însuşi doctorul Eisenbart l-ar 
putea invidia pe Rodbertus. 

Inţelegem acum de ce Rodbertus determină valoarea mărfurilor 
pur şi simplu prin „muncă" , admiţînd cel mult diferite grade de 
intensitate a muncii. Dacă ar fi cercetat prin ce şi cum munca 
creează valoare şi, prin urmare, o determină şi o măsoară, ar fi 
ajuns la munca socialmente necesară, necesară pentru fiecare pro
dus atit în raport cu alte produse de acelaşi fel, cit şi în raport 
cu întreaga cerere a societăţii. Astfel ar fi ajuns la întrebarea : cum 
este coordonată producţia producătorilor individuali cu întreaga 
cerere a societăţii ; şi cu aceasta întreaga lui utopie ar fi devenit 
imposibilă. De astă dată a preferat într-adevăr „să facă abstracţie" ,  
ş i  anume tocmai de ceea ce era mai important. 

Acum, în sfîrşit, ajungem la punctul în care Rodbertus ne 
oferă într-adevăr ceva nou ; ceva îl deosebeşte de numeroşii săi 
tovarăşi de idei în ceea ce priveşte organizarea economiei bazate 
pe schimb cu ajutorul banilor-muncă. Ei cer cu toţii această orga
nizare a schimbului cu scopul de a desfiinţa exploatarea muncii 
salariate de către capital. Fiecare producător trebuie să primească 
valoarea integrală a produsului său. ln această privinţă sînt cu 
toţii de acord, de la Gray pînă la Proudhon. Nu, în nici un caz, 
spune Rodbertus, munca salariată şi exploatarea ei rămîn. 

In primul rînd, în nici o orînduire socială imaginabilă, mun
citorul nu poate primi, în vederea consumului, valoarea integrală 
a produsului său ; din fondul produs trebuie acoperite întotdeauna 
cheltuielile pe care le reclamă o serie întreagă de funcţii nepro
ductive din punct de vedere economic, dar necesare, şi, prin 
urmare, şi întreţinerea persoanelor care îndeplinesc funcţiile res
pective. Acest lucru este valabil numai atîta timp cit dăinuieşte 
actuala diviziune a muncii. lntr-o societate în care munca pro
ductivă este obligatorie pentru toţi, şi o astfel de societate este 
totuşi „imaginabilă" , el nu mai este valabil. Va rămîne însă nece
sitatea unui fond social de rezervă şi a unui fond de acumulare ; 
de aceea, atunci toţi aceşti muncitori vor rămîne în posesiunea 
produsului lor integral şi se vor bucura de el, fără însă ca fiecare 
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în parte să se bucure de „venitul său integral provenit din muncă" .  
Cheltuielile pentru funcţii neproductive din punct d e  vedere eco
nomic care urmau să fie acoperite din produsul muncii nu au fost 
trecute cu vederea nici de ceilalţi reprezentanţi ai teoriei utopice 
a banilor-muncă. Ei îi lasă însă pe muncitori să-şi fixeze ei înşişi 
impozitele în vederea acestui scop pe calea democratică obişnuită, 
în timp ce Rodbertus, a cărui întreagă reformă socială din 1842 
e croită pe măsura statului prusian de atunci, lasă totul la chere
mul birocraţiei, care fixează de sus acea parte din produsul mun
citorului pe care binevoieşte să i-o acorde. 

In al doilea rînd, renta funciară şi profitul trebuie să rămînă 
�i ele neciuntite. Căci proprietarii funciari şi capitaliştii industriali, 
susţine el, exercită şi ei anumite funcţii socialmente utile, ba chiar 
necesare, deşi neproductive din punct de vedere economic, şi pri
.mese pentru acest lucru un fel de remuneraţie sub formă de rentă 
funciară şi profit - o concepţie care, după cum se ştie, nu era 
dtuşi de puţin nouă nici chiar în 1842. De fapt, aceştia primesc 
acum mult prea mult pentru puţinul pe care-l fac, şi pe care-l fac 
destul de prost, dar Rodbertus are nevoie, cel puţin pentru urmă
torii 500 de ani, de o clasă privilegiată, şi de aceea actuala rată 
a plusvalorii, ca să mă exprim corect, trebuie să fie menţinută, 
dar nu trebuie să crească. Actuala rată a plusvalorii e apreciată 
de Rodbertus ca fiind de 200 °/o, aceasta înseamnă că, muncind 
zilnic douăsprezece ore, muncitorul va primi un bon pe care vor 
fi specificate nu douăsprezece ore, ci numai patru, urmînd ca valoa
rea produsă în restul de opt ore să fie împărţită între proprietarul 
funciar şi capitalist. Bonurile de muncă ale lui Rodbertus sînt deci 
de-a dreptul o înşelătorie. Trebuie să fii însă proprietarul unei 
moşii senioriale din Pomerariia pentru ca să-ţi poţi imagina că 
clasa muncitoare ar accepta să muncească douăsprezece ore ca să 
primească bonuri echivalente cu patru ore de muncă. Dacă tradu
cem hocus-pocus-ul producţiei capitaliste în acest limbaj naiv, în 
care apare ca un jaf necamuflat, îl facem imposibil. Fiecare bon 
eliberat muncitorului ar fi o instigare directă la răscoală şi s-ar 
încadra în prevederile art. 1 10 din Codul penal al Imperiului ger
man 208• Trebuie să nu fi văzut niciodată vreun alt proletariat 
decît pe zilerii care se mai află de fapt într-o stare de semiiobăgie 
pe moşiile senioriale din Pomerania, unde domnesc şi azi bita şi 
biciul şi unde toate femeile frumoase din sat fac parte din hare
mul seniorului, pentru ca să-ţi imaginezi că li se pot face munci-
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tarilor asemenea propuneri neruşinate. Dar conservatorii noştri 
sînt doar cei mai mari revoluţionari ai noştri. 

Dacă muncitorii noştri sînt însă destul de îngăduitori ca să se 
lase convinşi că în decursul a douăsprezece ore încheiate de muncă 
grea ei au lucrat în realitate numai patru ore, li se va garanta 
în schimb că în vecii vecilor partea care li se cuvine din propriul 
lor produs nu va scădea sub o treime. De fapt, aceasta este o 
muzică a viitorului cîntată la o trompetă de copil, şi nu merită să 
ne ocupăm de ea. Prin urmare, noul pe care-l aduce Rodbertus 
în utopia schimbului bazat pe banii-muncă reprezintă o pură copi
lărie şi este cu mult sub nivelul celor scrise, înainte şi după el, de 
numeroşii săi tovarăşi de idei. 

Pentru timpurile cînd a apărut lucrarea lui Rodbertus „Zur 
Erkenntniss etc. " ,  ea a fost, fără îndoială, o carte valoroasă. Dez
voltarea într-o anumită direcţie pe care el o dă teoriei valorii a 
lui Ricardo a fost un început foarte promiţător. Deşi nouă numai 
pentru el şi pentru Germania, în ansamblu, ea se află la acelaşi 
nivel cu lucrările predecesorilor săi englezi, care-i erau superiori. 
Nu era decît un început, din care numai printr-o muncă temeinică 
şi critică se putea trage un real folos pentru teorie. Dar şi-a barat 
singur calea prin faptul că s-a apucat de la bun început să dez
volte teoria lui Ricardo şi într-o altă direcţie, în direcţia utopiei, 
pierzînd astfel prima condiţie a oricărei critici - obiectivitatea. 
El a adaptat întreaga sa muncă la ţelul dinainte stabilit : a deve
nit un economist tendenţios. O dată căzut prizonier utopiei sale, 
el u pierdut orice posibilitate de progres în domeniul ştiinţei. Din 
1842 şi pînă la moartea sa, el se învîrteşte într-un cerc vicios, 
repetă într-una aceleaşi idei exprimate sau enunţate încă în prima 
sa lucrare, se simte neînţeles, se consideră jefuit cînd nu exista 
nimic de jefuit şi, în sfîrşit, refuză, nu fără intenţie, să recunoască 
că în fond a descoperit din nou ceea ce era de mult descoperit. 

Pe alocuri, traducerea germană se deosebeşte de originalul 
francez tipărit. Aceste deosebiri au la bază modificările făcute 
chiar de Marx, care vor fi introduse şi în noua ediţie franceză în 
curs de pregătire 209. 

E de prisos să atragem atenţia că terminologia folosită în 
această lucrare nu corespunde întru totul celei din „Capitalul" .  
Astfel, aici se mai vorbeşte de muncă ca marfă, de cumpărarea şi  
vînzarea muncii, în loc să se vorbească de forţa de muncă. 
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Drept completare au fost adăugate la această ediţie : 1) un 
pasaj din lucrarea lui Marx : „Zur Kritik der Politischen Oeko
nomieu,  Berlin, 1859, despre prima utopie cu privire la schimbul 
bazat pe banii-muncă a lui John Gray şi 2) o traducere a cuvîn
tării rostite de Marx la Bruxelles (1848) cu privire la liberul 
schimb 2 10, care aparţine aceleiaşi perioade de dezvoltare a lui Marx 
în care a scris şi „Mizeria filozofiei" .  

Londra, 23 octombrie 1884 

Publicat în „Die Neue Zeit" nr. 1 
din ianuarie 1 885 şi în cartea : 
I(. Marx. „Das Elencl der Philosophie" ,  
Stuttgart, 1 885 

Friedrich Engels 

Se tipdreşte după textul 
ediţiei germane din 1 892 
T1«idus din hmba germană 
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Se ştie că guvernul rus uzează de toate mijloacele pentru a 
încheia cu statele vest-europene convenţii cu privire la extră
darea emigranţilor revoluţionari ruşi. 

Se ştie, de asemenea, că acest guvern este interesat în primul 
rînd să încheie o astfel de convenţie cu Anglia. 

Se ştie, în sfîrşit, că Rusia oficială nu se dă în lături de la 
nimic atunci cînd e vorba să-şi atingă scopul. 

Şi iată că la 1 3  ianuarie 1885 Bismarck încheie cu Rusia o 
convenţie potrivit căreia urmează să fie extrădat orice emigrant 
politic rus de îndată ce Rusia găseşte de cuviinţă să-l acuze că 
este un asasin în devenire al ţarului sau un eventual atentator 2a. 

La 15 ianuarie, d-na Olga Novikova, aceeaşi d-nă Novikova 
care în 1817 şi 1878, înaintea războiului cu turcii şi în timpul 
acestuia, l-a tras pe sfoară în mod atît de strălucit pe nobilul 
domn Gladstone în interesul Rusiei, a publicat în „Pall Mall Gazetteu 
un apel adresat Angliei 213• In acest apel Anglia este chemată să 
nu mai admită ca oameni de felul lui Hartmann, Kropotkin sau 
Stepneak să conspire pe pămîntul ei „pentru a Jte asasina pe noi în 
Rusiaa acum cînd dinamita este gata-gata să explodeze chiar sub 
picioarele englezilor ; oare Rusia nu cere Angliei, în ceea ce-i pri
veşte pe revoluţionarii ruşi, acelaşi lucru pe care însăşi Anglia ar 
trebui să-l ceară în prezent Americii în ceea ce-i priveşte pe aten
tatorii irlandezi ? 

ln dimineaţa zilei de 24 ianuarie, la Londra, a fost dată publi
cităţii convenţia ruso-prusiană. 

Iar în ziua de 24 ianuarie, la orele 2 după-amiază, au loc la 
Londra, în răstimp de un sfert de oră, trei explozii provocate cu 
ajutorul dinamitei, care produc ravagii mai mari decît toate explo
ziile anterioare la un loc, în timpul cărora sînt rănite cel puţin 
1 persoane, iar după alţii 18. 
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Aceste explozii prea au căzut bine pentru ca oamenii să nu se 
întrebe : cui folosesc ele ? Cine este cel mai interesat în aceste 
explozii de intimidare, de altfel lipsite de sens, care nu vizează 
pe cineva anume şi cărora le-au căzut jertfă nu numai grade infe
rioare de poliţişti şi burghezi, ci şi muncitori, soţii şi copii ai aces
tora ? Cine ? Cei cîţiva irlandezi care au fost aduşi la desperare 
de cruzimea guvernului englez, în special în timpul detenţiunii 
lor, şi care sînt bănuiţi că au pus dinamită ? Sau guvernul rus, 
care nu-şi poate atinge scopul - convenţia cu privire la extră
dare - fără a exercita o presiune cu totul excepţională asupra 
guvernului şi poporului englez, presiune care să aducă opinia 
publică din Anglia într-o stare de furie oarbă împotriva aten
tatorilor ? 

Atunci cînd emigranţii polonezi nu au consimţit - cu foarte 
puţine excepţii - să fabrice bani de hîrtie ruseşti falşi, potrivit 
dorinţei diplomaţiei şi poliţiei ruseşti, guvernul rus a trimis în 
străinătate agenţi, printre care şi pe consilierul de stat Kamenski, 
pentru a-i determina pe emigranţi să accepte, iar atunci cînd nici 
această încercare n-a reuşit, d-nii Kamenski & Co. au fost nevoiţi 
să fabrice ei înşişi bani de hîrtie ruseşti falşi. Toate acestea sînt 
expuse pe larg în broşura „Falsificatorii de bancnote sau agenţii 
guvernului rus" ,  Geneva, H. Georg, 1875 214• Poliţia elveţiană, cea 
londoneză şi, probabil, şi cea pariziană ar putea povesti cite ceva 
despre faptul cum, urmărind pe falsificatorii ruşi de bani de hîrtie 
în cele din urmă ajungeau de regulă la oameni a căror urmărire 
era oprită cu îndărătnicie de Ambasada rusă. 

Istoria din ultimii o sută de ani a Peninsulei Balcanice ne 
oferă suficiente exemple despre ceea ce poate face Rusia oficială 
atunci cînd e vorba să înlăture cu ajutorul otrăvii, a pumnalului 
etc. persoane care nu-i convin. Nu citez decît renumita carte a lui 
Elias Regnault „Histoire des principautes danubiennes" ,  Paris, 
1855 2 15• Diplomaţia rusă are în permanenţă la dispoziţie tot felul 
de agenţi, dintre care unii sînt folosiţi pentru tot felul de mîrşăvii, 
iar apoi lepădaţi. 

Prin urmare, deocamdată nu am motive să mă îndoiesc că 
Rusia a pus la cale exploziile din 24 ianuarie 1885 de la Londra. 
S-ar putea ca dinamita să fi fost pusă de mîini irlandeze, dar este 
mai mult ca sigur că în spatele acestora au stat un cap rus şi bani 
ruseşti. 

Modul de luptă al revoluţionarilor ruşi este dictat de nevoie, 
de acţiunile propriilor lor adversari. Pentru mijloacele pe care le 
folosesc, aceşti revoluţionari sînt răspunzători în faţa poporului 
lor şi a istoriei. Dar domnii care parodiază această luptă în apusul 
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Europei în mod şcolăresc şi fără să fie nevoie, care caută să reducă 
revoluţia la nivelul unui Schinderhannes şi nu îşi îndreaptă armele 
împotriva adevăraţilor duşmani, ci împotriva publicului în general, 
aceşti domni nu sînt în nici un caz discipoli şi aliaţi ai revoluţiei 
ruse, ci cei mai răi duşmani ai ei. De cînd s-a dovedit că, în afară 
de Rusia oficială, nimeni nu mai este interesat în reuşita acestor 
fapte de eroism, se mai pune o singură întrebare, şi anume care 
dintre aceşti domni este agent fără voie şi care cu voie, adică 
plătit, al ţarismului rus. 

Londra, 25 ianuarie 1885 

Publicat în „Der Sozialdemokrat• nr. 5 
din 29 ianuarie 1885 

Semnat : F r i e d r i c h E n g e 1 s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

Tradus din limba germană 
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Acum 40 de ani Anglia se afla în pragul unei crize care, 
după toate aparenţele, putea fi soluţionată numai prin violenţă. 
Dezvoltarea uriaşă şi rapidă a industriei depăşise cu mult extin
derea pieţelor externe şi creşterea cererii. La fiecare zece ani, 
mersul producţiei era întrerupt în mod violent printr-o criză comer
cială generală, care era urmată, după o lungă perioadă de stag
nare cronică, de c îţiva ani de prosperitate, pentru a sfîrşi de fiecare 
dată printr-o supraproducţie febrilă şi, în cele din urmă, printr-un 
nou crah. Clasa capitaliştilor revendica cu vehemenţă libertatea 
comerţului cu cereale şi ameninţa că o va obţine trimiţînd popu
laţia înfometată de la oraşe înapoi în districtele rurale de unde 
venise, însă, după cum spunea John Bright, „nu ca pe nişte oameni 
nevoiaşi care cerşesc pîine, ci ca pe o armată care se instalează 
pe teritoriul inamicului" .  Masele muncitoare de la oraşe reven
dicau dreptul de a participa la puterea politică Carta 
poporului 2 17 ; ele erau sprijinite de majoritatea micii burghezii, 
şi singura divergenţă dintre ele şi mica burghezie era felul în care 
Carta trebuia aplicată prin forţă fizică sau morală *. Intre timp 
au survenit criza comercială din 1847 şi foametea din Irlanda, iar 
o dată cu ele şi perspectiva unei revoluţii. 

Revoluţia franceză dm 1848 a salvat burghezia engleză. Lozin
cile socialiste ale victorioşilor muncitori francezi au speriat mica 
burghezie engleză şi au dezorganizat mişcarea clasei muncitoare 
engleze, care se desfăşura într-un cadru mai îngust, dar avea într-o 
măsură mult mai mare un caracter practic nemijlocit. Tocmai în 
momentul cînd mişcarea cartistă urma să se desfăşoare cu toată 
forţa ei, ea s-a pomenit subminată din interior încă înainte de a 
fi survenit înfrîngerea din exterior de la 1 0  aprilie 1 848 2 18• Activi-

* In traducerea germană, in locul cuvintelor „prin forta fizică sau morală' 
apare „prin mijloace violente sau pe cale legală". - Nota !rad. 
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tatea * clasei muncitoare a fost împinsă. pe planul al doilea. Clasa 
capitaliştilor a repurtat o victorie pe toată linia. 

Reforma parlamentară din 1831 219 a reprezentat victoria întregii 
clase capitaliste asupra aristocraţiei funciare. Desfiinţarea taxelor 
vamale pe cereale 220 a însemnat victoria capitaliştilor industriali 
nu numai asupra marii proprietăţi funciare, ci şi asupra acelor 
grupuri de capitalişti ale căror interese erau mai mult sau mai 
puţin strîns legate ** de interesele proprietăţii funciare, adică ban
cherii, jucătorii de bursă, rentierii etc. Libertatea comerţului 
însemna transformarea întregii politici financiare şi comerciale -
externe şi interne - a Angliei în conformitate cu interesele capi
taliştilor industriali, clasa care reprezenta acum naţiunea. Şi această 
clasă s-a pus serios pe lucru. Orice piedică în calea producţiei 
industriale a fost înlăturată fără cruţare. Tariful vamal şi întregul 
sistem fiscal au fost radical schimbate. Totul a fost subordonat 
unui singur scop, însă unui scop de o importanţă primordială pen
tru capitaliştii industriali : ieftinirea tuturor materiilor prime şi în 
special a tuturor mijloacelor de subzistenţă necesare clasei mun
citoare ; reducerea cheltuielilor pentru materiile prime şi menţine
rea salariilor la vechiul nivel chiar dacă nu era încă vorba de 
reducerea lor. Anglia trebuia să devină „atelierul lumii" ; toate 
celelalte ţări trebuiau să devină pentru Anglia ceea ce era dej a 
Irlanda - pieţe de desfacere pentru produsele ei industriale, şi 
surse de materii prime şi de produse alimentare. Anglia - marele 
centru industrial al unei lumi agrare, soarele industrial în jurul 
căruia se învîrteşte un număr mereu crescînd de Trlande *** pro
ducătoare de cereale şi bumbac. Ce perspectivă minunată I 

Capitaliştii industriali au pornit la realizarea acestui ţel măreţ 
al lor înarmaţi cu spiritul practic, sănătos şi energic şi cu dispreţul 
pentru principiile tradiţionale care i-au deosebit întotdeauna de 
concurenţii lor mai limitaţi **** de pe continent. Cartismul era pe 
cale de dispariţie. Noua perioadă de prosperitate a industriei, care 
a urmat în mod firesc ***** după ce crahul din 1 847 fusese complet 
lichidat, a fost atribuită exclusiv influenţei liberului schimb. In 

* ln traducerea germană, în locul cuvîntului „Activitatea• apare „Activi
tatea politică".  - Nota trad. 

** ln traducerea germană, în locul cuvintelor „mai mult sau mai puţin 
strîns legate" apare „identice sau strîns legate• .  - Nota trad. 

*** ln traducerea germană, în locul cuvîntului „lrlande" apare „sateliţi". 
- Nota trad. 

**** ln traducerea germană, în locul cuvintelor „mai limitaţi" apare „mai 
firstini" .  - Nota trad. 

***** In traducerea germană, după cuvîntul „firesc" urmează „şi aproape de 
la sine înţeles". - Nota trad. 
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urma acestor două împrejurări, clasa muncitoare engleză s-a trezit, 
din punct de vedere politic, la remorca „marelui partid liberalu ,  
partid condus de  fabricanţi. Această situaţie avantajoasă, odată 
cîştigată, trebuia permanentizată. Iar opoziţia * cartiştilor nu 
împotriva liberului schimb ca atare, ci împotriva transformării aces
tuia în unica problemă vitală a naţiunii le-a arătat fabricanţilor şi 
pe zi ce trece le arată tot mai mult că fără ajutorul clasei munci
toare burghezia nu va dobîndi niciodată dominaţia socială şi po
litică deplină asupra naţiunii. In felul acesta, treptat, s-au schimbat 
relaţiile dintre cele două clase. Legile pentru reglementarea mun
cii în fabrici, altădată o sperietoare pentru toţi fabricanţii, erau 
acum nu numai acceptate de bunăvoie de aceştia, ci chiar extinse 
într-o măsură mai mare sau mai mică asupra întregii industrii. 
Trade-unionurile, care pînă nu de mult erau considerate opera dia
volului, au început acum să se bucure de atenţia şi protecţia fabri
canţilor ca nişte instituţii absolut legitime şi ca un mijloc util de 
răspîndire în rîndurile muncitorilor a unor concepţii economice 
sănătoase. Chiar şi grevele, care pînă în 1848 fuseseră interzise, 
erau considerate acum, în anumite împrejurări, foarte utile, mai 
ales cînd domnii fabricanţi le provocau ei înşişi la momentul opor
tun. Dintre legile care îi privau pe muncitori de egalitatea în 
drepturi cu patronii lor au fost abrogate cel puţin cele mai revol
tătoare, iar „Carta poporului u, cîndva mult temută, a devenit în 
fond programul politic al aceloraşi fabricanţi care pînă nu de mult 
o combătuseră. Desfiinţarea censului de avere 221 şi votul secret 
au fost adoptate prin lege. Reformele parlamentare din 1867 şi 1884 222 
se apropie foarte mult de votul universal, cel puţin în forma în care 
este el acum în vigoare în Germania ; noul proiect de lege cu pri
vire la reîmpărţirea circumscripţiilor electorale, în prezent în dez
baterea parlamentului, creează circumscripţii electorale egale, în 
orice caz nu mai puţin egale în general decît cele din Franţa sau 
din Germania. Remunerarea deputaţilor şi mandate pe termen mai 
scurt, chiar dacă nu parlament ales anual, încep să se întrevadă ca 
realizări incontestabile într-un viitor apropiat ; şi, totuşi, există oa
meni care spun că mişcarea cartistă ar fi moartă. 

Revoluţia din 1848, ca şi multe din revoluţiile care au prece
dat-o, a avut tovarăşi de drum şi succesori originali **. Aceiaşi oa
meni care au înăbuşit-o au devenit, după cum obiŞnuia să spună 
Karl Marx, executorii ei testamentari. Ludovic-Napoleon a fost 

* 1n traducerea germană, în locul cuvintului „opoziţia• apare „opozitia 
dirză". - Nota trad. 

** In traducerea germană, în locul cuvintelor „a avut tovarăşi de drum şi 
succesori originali" apare „a avut o soartă ciudată".  - Nota trad. 
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nevoit să creeze o !talie unită şi independentă, Bismarck a fost 
silit să revoluţioneze în felul său Germania şi să redea Ungariei 
independenţa *, iar fabricanţii englezi au fost nevoiţi ** să dea 
Cartei poporului putere de lege. 

Pentru Anglia urmările acestei dominaţii a capitaliştilor indus
triali au fost la început uimitoare. Industria a înflorit din nou şi a 
început să se dezvolte cu o rapiditate fără prec.edent chiar şi pen
tru acest leagăn al industriei moderne. Toate succesele uimitoare 
din trecut, obţinute datorită folosirii aburului şi a maşinilor, au 
pălit complet în comparaţie cu puternicul avînt al producţiei în cei 
20 de ani dintre 1850 şi 1 870, cu cifrele uriaşe ale exportului şi im
portului, cu averile imense care s-au acumulat în mina capitalişti
lor şi cu forţa de muncă umană care s-a concentrat în giganticele 
oraşe. Acest avînt a fost, ce-i drept, întrerupt, ca şi mai înainte, 
de crize care se repetau la fiecare zece ani, în 1857, ca şi în 1868. 
Aceste recidive însă erau socotite acum fenomene naturale inevi
tabile, prin care trebuia să se treacă, şi după care, în cele din 
urmă, totul reintră în normal. 

Care era însă situaţia clasei muncitoare în această perioadă ? 
Din cînd în cînd intervenea o îmbunătăţire chiar şi pentru masele 
largi. Dar de fiecare dată această îmbunătăţire era anulată din pri
cina afluxului unui număr uriaş de oameni din armata de rezervă 
a şomerilor, din pricina înlăturării necontenite a muncitorilor de 
către noile maşini şi din pricina afluenţei de populaţie rurală ***, 
care acum era şi ea din ce în ce mai mult înlăturată de maşini. 

O îmbunătăţire mai de durată constatăm numai în situaţia a 
două categorii privilegiate ale clasei muncitoare. Din prima cate
gorie fac parte muncitorii industriali. Stabilirea prin lege a unor 
limite relativ raţionale ale zilei de muncă le-a refăcut **** condiţia 
fizică şi le-a dat o superioritate morală, întărită şi mai mult prin 
concentrarea lor în locuri anumite. Situaţia lor este fără doar şi 
poate mai bună decît înainte de 1848. Cea mai bună dovadă este 
faptul că din zece greve pe care le fac, nouă sînt provocate chiar 
de fabricanţi şi în propriul interes al acestora, ca unic mijloc de 
restrîngere a producţiei. Nu veţi ajunge niciodată să-i convingeţi 

* In traducerea germană, în locul cuvintului „independenţa• apare „o 
carecare independenţă" ,  - Nota trad. 

"* în traducerea german;J, ir. locul cuvintelor „au fost nevoiţi" apare „nu 
au avut altceva mai bun de făcut decit", - Nota trad. 

*** In traducerea germană, în locul cuvintelor „populaţie rurală" apare 
„muncitorii agricoli".  - Nota trad. 

•••• In traducerea acrma11;J, în locul cuvintelor „ale zilei de muncă Ie-a refă
cut• apare „ale zilei de muncă normale Ie-a refăcut într-o anumită măsură" ,  -

Nola tTad. 
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pe fabricanţi să accepte reducerea timpului de muncă, chiar cu 
riscul ca mărfurile lor să nu fie desfăcute. Puneţi-i însă pe munci
tori să declare grevă, şi capitaliştii îşi vor închide fabricile toţi 
pînă la unul. 

Cea de-a doua categorie o formează marile trade-unionuri. Ele 
sînt organizaţii existente în acele ramuri de producţie în care se 
foloseşte exclusiv sau cel puţin predomină munca bărbaţilor adulţi. 
Nici concurenţa muncii femeilor şi a copiilor, nici concurenţa ma
şinilor n-a fost în stare să frîngă forţa lor organizată. Organizaţia_ 
mecanicilor, a dulgherilor şi tîmplarilor, a muncitorilor din con
strucţii reprezintă fiecare în parte o forţă, în stare să reziste cu 
succes introducerii maşinilor, aşa cum e cazul muncitorilor din 
construcţii. Fără îndoială că din 1848 situaţia lor s-a îmbunătăţit 
simţitor ; cea mai bună dovadă este că de mai bine de 15 ani nu 
numai patronii lor au fost foarte mulţumiţi de ei, ci şi ei înşişi 
s-au arătat mulţumiţi de patronii lor. In cadrul clasei muncitoare 
ei constituie o aristocraţie ; ei au reuşit să obţină o situaţie mate
rială relativ bună şi o consideră definitivă. Aceştia sînt muncitorii 
model ai d-lor Leone Levi şi Giffen * şi sînt într-adevăr oameni 
foarte simpatici, cu care orice capitalist cu judecată în parte şi 
clasa capitalistă în ansamblu pot cădea la învoială. 

In ceea ce priveşte însă marea masă a muncitorilor, gradul de 
mizerie şi de nesiguranţă a zilei de mîine este astăzi la fel de mare, 
dacă nu chiar mai mare decît oricînd. East-End-ul londonez 223 este 
o mocirlă, care se extinde din ce în ce, de mizerie şi desperare, 
fără scăpare de foamete în perioadele de şomaj, de degradare fi
zică şi morală atunci cînd oamenii au de lucru. Şi situaţia este 
aceeaşi în toate celelalte mari oraşe, cu excepţia minorităţii privi
legiate a muncitorilor ; la fel stau lucrurile în oraşele mai mici şi  
în districtele rurale. Legea care reduce valoarea forţei de muncă 
la valoarea mijloacelor de subzistenţă necesare şi cealaltă lege, 
care reduce, de regulă, preţul ei mediu la minimul acestor mijloace 
de subzistenţă - aceste legi acţionează asupra muncitorilor cu 
forţa implacabilă a unei maşini automate care îi striveşte intre 
roţile ei. 

Aceasta era, prin urmare, situaţia creată de politica liberului 
schimb, introdusă în 1847, şi de dominaţia de 20 de ani a capita
liştilor industriali. Apoi a intervenit însă o cotitură. După criza din 
1 866 a urmat, într-adevăr, o scurtă şi slabă înviorare, cam în jurul 
anului 1 873, care însă nu a durat mult timp. Ce-i drept, criza pro
priu-zisă nu a survenit atunci cînd era de aşteptat, în 1 877 sau 

* In traducerea germană aici este adăugat : „(şi ai onorabilului Lujo Bren
tano) " .  - Nota trad. 
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1 878 ; însă din 1876 încoace toate ramurile principale ale industriei 
se află în stare de stagnare cronică. Nu survine nici crahul total, 
nici mult aşteptata perioadă de prosperitate, pe care puteam conta 
atît înainte de crah, cit şi după el. O stagnare paralizantă, o supra
saturaţie cronică a tuturor pieţelor în toate ramurile - aceasta 
este situaţia în care ne zbatem de aproape zece ani. Care este 
cauza ? 

Teoria liberului schimb avea la bază o singură ipoteză : Anglia 
trebuie să devină unicul mare centru industrial al unei lumi agrare. 
Faptele au dovedit că această ipoteză era complet greşită. Condi
ţiile de existenţă a industriei moderne - forţa aburului şi maşi
nile - pot fi create pretutindeni unde există combustibil, în spe
cial cărbune ; or, în afară de Anglia, există şi alte ţări care au 
cărbune : Franţa, Belgia, Germania, America, ba chiar şi Rusia. Iar 
locuitorii acestor ţări nu au considerat că este în interesul lor să 
se transforme în arendaşi muritori de foame, ca irlandezii, numai 
şi numai pentru gloria şi îmbogăţirea capitaliştilor englezi. Ei au 
început să producă, şi nu numai pentru ei înşişi, ci şi pentru restul 
lumii ; iar rezultatul este că monopolul industrial de care Anglia 
s-a bucurat aproape un secol este acum iremediabil pierdut. 

Insă monopolul industrial al Angliei este piatra unghiulară a 
sistemului social existent astăzi în Anglia. Chiar şi în timpul do
minaţiei acestui monopol, pieţele nu puteau ţine pasul cu produc
tivitatea crescindă a industriei engleze ; rezultatul a fost crizele 
care surveneau la fiecare zece ani. Acum însă pe zi ce trece pie
ţele noi devin tot mai mult o raritate, astfel incit pînă şi negrii din 
Congo sînt siliţi să accepte civilizaţia sub forma unor stămburi din 
Manchester, a unor vase de argilă din Staffordshire, a unor arti
cole de metal din Birmingham. Ce se va întîmpla însă atunci cind 
mărfurile de pe continent, şi în special cele americane, vor inunda 
pieţele în cantitate tot mai mare, cind partea leului în aproviziona
rea lumii întregi, care continuă să revină fabricilor engleze, se va 
micşora an de an ? Răspunsul la această întrebare să-l dea liberul 
schimb, panaceul universal I 

Nu sînt eu primul care subliniez acest lucru. Incă în 1883, la 
adunarea ţinută de Asociaţia britanică la Southport, d-l lnglis Pal
grave, preşedintele secţiei economice, a declarat deschis că 

„pentru Anglia zilele marilor profituri au trecut, şi în dezvoltarea unei serii de 
ramuri industriale importante a in tervenit o pauză. Aproape că se poale afirma 
că ţara inlră înlr-o perioadă de s lagnare" "'. 

Dar care va fi urmarea ? Producţia capitalistă nu poate sta pe 
loc, ea trebuie să crească şi să se extindă sau să moară. Incă de pe 

15 - Marx-Engels, Ope; e, voi. 21 
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acum simpla reducere a părţii leului care revine Angliei în aprovi
zionarea pieţei mondiale înseamnă stagnare, mizerie şi surplus de 
capital, de o parte, surplus de braţe de muncă, de altă parte. Ce se 
va întîmpla însă atunci cînd creşterea anuală a producţiei nu va 
mai avea loc ? Iată punctul vulnerabil, călcîiul lui Ahile al produc
ţiei capitaliste. Lărgirea continuă este condiţia necesară a existenţei 
ei, iar această lărgire continuă în prezent nu mai este posibilă. Pro· 
ducţia capitalistă a intrat într-un impas. Pe an ce trece, in faţa An
gliei se pune tot mai insistent problema : se duce de ripă ori ţara, 
ori producţia capitalistă. Care din ele va fi condamnată la pieire ? 

Dar clasa muncitoare ? Dacă pînă şi în perioada de avînt fără 
precedent a comerţului şi industriei, din 1 848 pînă în 1 868, ea a avut 
de îndurat atîta mizerie, dacă pînă şi atunci marea masă a muncito
rilor a cunoscut, în cel mai bun caz, doar o îmbunătăţire temporară 
a situaţiei ei, şi numai o minoritate neînsemnată, o minoritate „pri
vilegiată" şi protejată s-a bucurat de un avantaj de durată, ce se 
va întîmpla cînd această perioadă înfloritoare va lua sfîrşit în mod 
definitiv, cind apăsătoarea stagnare de astăzi nu numai că se Vd 
accentua, ci cînd această stare accentuată de depresiune paralizantă 
va deveni cronică, normală pentru industria engleză ? 

Adevărul este că atîta timp cit a existat monopolul industrial al 
Angliei, clasa muncitoare engleză a beneficiat într-o oarecare mă
sură de avantaj ele acestui monopol. Aceste avantaje se împărţeau 
cit se poate de inegal între muncitori ; partea cea mai mare o lua 
minoritatea privilegiată, dar şi maselor largi le pica din cînd în cînd 
cite ceva. Iată de ce, după dispariţia owenismului, în Anglia n-a 
mai existat socialism. O dată cu prăbuşirea monopolului industrial 
al Angliei, clasa muncitoare engleză va pierde această situaţie pri
vilegiată, ea se va pomeni în totalitatea ei, inclusiv minoritatea pri
vilegiată şi conducătoare, la acelaşi nivel la care se află şi munci
torii din celelalte ţări. Iată de ce socialismul va apărea din nou 
în Anglia. 

Scris la mijlocul lunii februarie 1885 
Publicat în „The Commonweal" nr. 2 
din 1 martie l 885 şi în traducerea 
autorului în limba germană în 
„Die Neue Zeit" nr. 6 din iulie 1805 
Semnat : F r i e d r  i c h E n g e 1 s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă, 
confruntat cu traducerea 
în limba germana 

Tradus din limba engleză 
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Pentru a înţelege mai bine dezbaterile de mai jos, va fi suficient 
să grupăm principalele evenimente care au prilejuit aceste dez
bateri. 

Laşitatea burgheziei germane a permis reacţiunii absolutiste 
feudal-birocratice să se refacă în asemenea măsură de pe urma lovi
turilor zdrobitoare primite în martie 1848, incit spre sfîrşitul lunii 
octombrie era inevitabilă o a doua bătălie decisivă. Căderea Vie
nei după o îndelungată şi eroică rezistenţă i-a insuflat şi camarilei 
prusiene curajul de a încerca o lovitură de stat. Supusa „Adunare 
naţională u de la Berlin continua să fie pentru ea prea turbulentă. 
Trebuia deci dizolvată, iar revoluţiei trebuia să i se pună capăt. 

La 8 noiembrie 1848 a fost format guvernul Brandenburg-Man
teuffel. La 9 noiembrie acest guvern decide mutarea Adunării de 
la Berlin la Brandenburg, pentru ca aceasta să-şi poată desfăşura 
lucrările „liber• ,  la adăpostul baionetelor, nestînjenită de influen
ţele revoluţionare ale Berlinului. Adunarea refuză să se mute, iar. 
garda civilă refuză să acţioneze împotriva Adunării. Guvernul di
zolvă şi dezarmează garda civilă fără ca ea să se opună şi declară 
Berlinul sub stare de asediu. La 1 3  noiembrie Adunarea răspunde 
intentînd împotriva guvernului o acţiune de dare în judecată pen
tru înaltă trădare. Guvernul hărţuie Adunarea prin tot Berlinul, 
mutind-o dintr-un sediu într-altul. La 15 noiembrie Adunarea ho
tărăşte că guvernul Brandenburg nu are dreptul să dispună de 
banii statului şi să perceapă impozite atîta timp cit ea, Adunarea, 
nu are posibilitatea să-şi ţină liber şedinţele la Berlin. 

Hotărîrea cu privire la refuzul de a se plăti impozite putea 
intra în vigoare numai în cazul în care poporul s-ar fi împotrivit 
cu arma în mină la perceperea impozitelor. Iar pe vremea aceea 
mai erau destule arme în mina gărzii civile. Cu toate acestea 
aproape pretutindeni populaţia s-a limitat la o rezistenţă pasivă. 

15• 
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Numai pe alocuri s-au făcut pregătiri pentru a răspunde forţei cu 
forţa. Dar chemarea cea mai curajoasă la astfel de acţiuni a con
stituit-o adresa Comitetului asociaţiilor democratice din Provincia 
renană cu sediul la Koln, format din Marx, Schapper şi 
Schneider 226• 

Comitetul nu-şi făcea iluzii ca m Renania s-ar putea lupta cu 
succes împotriva victorioasei lovituri de stat de la Berlin. In Pro
vincia renană existau 5 fortăreţe ; numai în această provincie, pre
cum şi în Westfalia, Mainz, Frankfurt şi Luxemburg era cantonată 
aproape o treime din întreaga armată prusiană, inclusiv numeroase 
regimente din provinciile răsăritene. La Koln şi în alte oraşe garda 
civilă fusese deja dizolvată şi dezarmată. Dar sarcina nici nu consta 
în obţinerea unei victorii nemijlocite la Koln, unde abia cu cîteva 
săptămîni în urmă fusese ridicată starea de asediu. Era necesar să 
se dea un exemplu celorlalte provincii, Provincia renană salvîn
du-şi astfel onoarea revoluţionară. Lucru care a şi fost făcut. 

De teama unor acţiuni neaşteptate din partea proletariatului, 
ce pe atunci de-abia începea să se trezească, burghezia prusiană, care 
cedase guvernului, una după alta, poziţiile-cheie, regretînd de 
multă vreme năzuinţele ei anterioare de a ajunge la putere şi 
care încă din martie îşi pierduse capul, deoarece, pe de o parte, 
i se opuneau ameninţătoare forţele vechii societăţi, grupate în 
jurul absolutismului, iar pe de altă parte tînărul proletariat, în 
care se trezea conştiinţa poziţiei sale de clasă, - burghezia 
prusiană a procedat aşa cum a procedat întotdeauna în 
momentele hotărîtoare : s-a supus umilă. Iar muncitorii nu erau 
atît de proşti incit să lupte pentru burghezie fără burghe
zie ; pentru ei, în special pe Rin, problemele prusiene erau oricum 
probleme pur locale ; şi dacă ar fi să sară în foc pentru interesele 
burgheziei, atunci s-o facă în întreaga Germanie şi pentru întreaga 
Germanie. Acesta a fost un indiciu semnificativ că încă de pe 
atunci „preussische Spitze" 227 nu avea de loc succes în rîndurile 
muncitorilor. 

Intr-un cuvînt, guvernul a învins. O lună mai tîrziu, la 5 de
cembrie, guvernul a putut dizolva definitiv Adunarea din Berlin, 
care pînă atunci dusese o existenţă destul de lamentabilă, şi a putut 
elabora o nouă constituţie, care a intrat însă efectiv în vigoare 
abia după ce a fost transformată într-o pură farsă constituţională. 

A doua zi după apariţia adresei, la 20 noiembrie, au fost che
maţi în faţa judecătorului de instrucţie cei trei semnatari : acuza
rea care li se aducea era instigarea la rebeliune. Despre o arestare 
nu a fost vorba atunci nici măcar la Koln. La 7 februarie „Neue 
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Rheinische Zeitung" trebuia să treacă prin încercarea primului său 
proces pentru delicte de presă. Marx, eu şi redactorul responsabil 
Korff am compărut în faţa juraţilor şi am fost achitaţi 22s. A doua 
zi a avut loc procesul Comitetului 229, Poporul îşi dăduse dinainte 
verdictul, alegînd cu două săptămîni în urmă ca deputat din partea 
Kolnului pe acuzatul Schneider. 

Se înţelege că punctul culminant al dezbaterilor îl reprezintă 
pledoaria lui Marx. Ea este interesantă în special în două privinţe. 

In primul rînd, cu acest prilej în faţa juraţilor burghezi vor
beşte un comunist, care trebuie să le explice că acţiunile pe care 
le-a săvîrşit şi pentru care a compărut în faţa lor sînt acţiuni pe 
care clasa lor, a burgheziei, avea de fapt obligaţia şi datoria să le 
înfăptuiască, ba mai mult, să tragă din ele concluziile cele mai 
hotărîte. Acest singur fapt e suficient pentru a caracteriza compor
tarea burgheziei germane, îndeosebi a celei prusiene în timpul re
voluţiei. Intrebarea e cine trebuie să stăpînească : forţele societăţii 
şi ale statului care s-au grupat în jurul monarhiei absolute - marii 
proprietari funciari feudali, armata, birocraţia, clerul -, sau bur
ghezia ? Proletariatul, care de-abia se formează, are interes să 
lupte numai în măsura în care, datorită victoriei burgheziei, i se 
deschide un cîmp liber pentru propria sa dezvoltare şi un anumit 
spaţiu pe arena de luptă pe care cîndva va învinge toate celelalte 
clase. Burghezia însă, şi împreună cu ea şi mica burghezie, nu 
mişcă un deget atunci cînd guvernul ostil ei o atacă în punctul în 
care se află principalele ei forţe, îi dizolvă parlamentul, îi dezar
mează garda civilă, iar pe ea o supune rigorilor stării de asediu. 
Atunci în breşa formată se aruncă comuniştii şi cheamă burghezia 
să înfăptuiască ceea ce este datoria ei directă. In opoziţie cu so
cietatea veche, feudală, burghezia şi proletariatul formează noua 
societate, acţionează împreună. Chemarea rămîne, fireşte, fără re
zultat, iar ironia istoriei vrea ca aceeaşi burghezie să judece acum, 
pe de o parte, pe un comunist revoluţionar, proletar, iar pe de altă 
parte, un guvern contrarevoluţionar. 

Iar în al doilea rînd - şi aceasta face ca pledoaria să aibă o 
importanţă deosebită şi pentru zilele noastre -, în opoziţie cu le
galitatea făţarnică a guvernului, ea apără punctul de vedere revo
luţionar într-o formă care le-ar putea servi drept exemplu unora 
şi astăzi. - Am chemat noi poporul la arme împotriva guvernului ? 
Da, am făcut-o şi era de datoria noastră. Am încălcat legea, am 
părăsit terenul legalităţii ? Da, însă guvernul a nesocotit şi a arun
cat la picioarele poporului înainte de aceasta legile pe care le-am 
încălcat noi, iar terenul legalităţii nu mai există. Noi putem fi ni
miciţi, ca duşmani învinşi, dar nu putem fi condamnaţi. 
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Partidele oficiale, de la „Kreuz-Zeitungu pînă la „Frankfurter
Zeitung" l!ao, acuză partidul muncitoresc social-democrat că este un 
partid revoluţionar, că nu vrea să recunoască terenul legalităţii 
creat în 1866 şi 1871 ,  şi că, prin aceasta se situează el însuşi în afara 
dreptului comun - cel puţin aşa spun toţi, pînă la naţional-libe
rali 231• Nu mai vorbesc de monstruoasa afirmaţie că cineva, apă
rînd o părere sau alta, se poate situa în afara dreptului comun. Aşa 
arată un adevărat stat poliţienesc, care preferă să acţioneze pe 
ascuns, iar în vorbe să propovăduiască un stat bazat pe ordinea 
de drept. Dar terenul legalităţii din 1866 nu este oare un teren re
voluţionar ? Constituţia Confederaţiei germane este încălcată, iar 
membrilor Confederaţiei li se declară război 232• Nu, spune Bis
marck, alţii au încălcat actul confederării. La aceasta se poate răs
punde că un partid revoluţionar trebuie să fie foarte redus dacă 
nu găseşte pentru fiecare acţiune armată temeiuri de drept cel puţin 
tot atît de serioase ca cele găsite de Bismarck pentru acţiunile sale 
din 1866. - Apoi este provocat un război civil, pentru că războiul 
din 1866 nu a fost altceva. Dar orice război civil este un război 
revoluţionar. Războiul este dus cu mijloace revoluţionare. Este în
cheiată o alianţă cu străinătatea împotriva germanilor ; sînt atrase 
în luptă trupe şi vase italiene, Bonaparte este momit cu perspec
tiva obţinerii unor ţinuturi germane de pe Rin. Este organizată o 
legiune ungară, care să lupte în scopuri revoluţionare împotriva 
cîrmuitorului ereditar al ţării lor ; în Ungaria sprijinul este Klapka, 
iar în Italia - Garibaldi. Se obţine victoria şi sînt înghiţite trei 
coroane prin graţia lui dumnezeu : Hanovra, Kurhessen şi Nassau, 
dintre care fiecare era cel puţin tot atît de legală, tot atît de „ere
ditară u şi „prin graţia lui dumnezeu" ca şi coroana Prusiei 233. In 
sfîrşit, celorlalţi membri ai Confederaţiei li se impune constituţia 
imperiului, care, în cazul Saxoniei de pildă, a fost adoptată tot atît 
de benevol ca şi, la vremea ei, pacea de la Tilsit de către Prusia 23•. 

Mă plîng eu oare de asta ? Nici nu-mi trece prin minte. De 
evenimente istorice nimeni nu se plînge, dimpotrivă, toţi se stră
duiesc să le înţeleagă cauzele şi, o dată cu aceasta, şi urmările, 
care nici pe departe nu sînt epuizate. Dar de la oamenii care au 
făcut toate acestea se poate pretinde, pe bună dreptate, să nu re
proşeze altora că sînt revoluţionari. Imperiul german este o creaţie 
a revoluţiei, fireşte a unei revoluţii de un fel deosebit, dar totuşi 
a unei revoluţii. Iar ceea ce este drept pentru unul poate fi pretins 
şi de altul. Revoluţia rămîne revoluţie, fie că e înfăptuită de co
roana prusiană sau de un căldărar ambulant. Dacă actualul guvern 
se foloseşte de legile existente pentru a scăpa de adversarii săi, el 
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procedează ca oricare alt guvern. Dacă îşi închipuie însă că ar 
putea intimida pe cineva strigînd ameninţător : eşti revoluţionar I 
- nu va reuşi să sperie decit cel mult pe un filistin. „Voi înşişi 
sînteţi revoluţionari I "  - răspunde ecoul pe tot întinsul Europei. 

Este însă extrem de ridicol să ceri renunţarea la natura revo
luţionară, care decurge în mod inevitabil din condiţiile istorice, 
atunci cind această cerere este adresată unui partid care mai întît 
este scos în afara dreptului comun, adică în afara legii, şi căruia 
apoi i se pretinde să recunoască tocmai acel teren al legalităţii 
care a fost desfiinţat special pentru el 235• 

Faptul că trebuie să-ţi mai baţi gura în legătură cu aşa ceva 
dovedeşte o dată în plus cit de înapoiată din punct de vedere po
litic este Germania. ln restul lumii fiecare ştie că situaţia politică 
contemporană este în întregime rezultatul exclusiv al revoluţiilor. 
Franţa, Spania, Elveţia, Italia - cite ţări, atîtea guverne prin gra
ţia revoluţiei. In Anglia pînă şi whigul Macaulay recunoaşte că 
actuala ordine de drept se întemeiază pe o serie întreagă de revo
luţii (revolutions heaped upon revolutions) . America îşi sărbăto
reşte de o sută de ani încoace la fiecare 4 iulie revoluţia 236• In ma
joritatea acestor ţări există partide care se socotesc legate de or
dinea de drept existentă numai în măsura în care aceasta le poate 
lega şi nu mai mult. Dacă însă cineva, de pildă în Franţa, ar vrea 
să-i acuze pe regalişti sau pe bonapartişti că sînt revoluţionari, ar 
fi pur şi simplu luat în rîs. 

Numai în Germania, unde din punct de vedere politic nimic 
nu este dus pînă la capăt (altminteri nici nu ar fi împărţită în două 
părţi, Austria şi aşa-numita Germanie) şi unde tocmai de aceea în 
capetele oamenilor continuă să mai dăinuie ideile persistente ale 
unor timpuri trecute, dar numai pe jumătate perimate (de aceea 
germanii se şi intitulează popor de gînditori) - numai în Germa
nia se poate pretinde unui partid să se socotească legat nu numai 
în fapt, ci şi din punct de vedere moral de aşa-zisa ordine de drept, 
ca partidul să promită dinainte că, orice s-ar întîmpla, el nu va 
încerca să răstoarne această ordine de drept, împotriva căreia 
luptă, chiar dacă ar putea să o facă. Cu alte cuvinte, partidul tre
buie să-şi ia obligaţia de a menţine la nesfîrşit orînduirea politică 
existentă. Tocmai aceasta şi nu altceva înseamnă cererea adresată 
social-democraţiei germane de a înceta să mai fie „revoluţionară" .  

Dar mic-burghezul german - iar părerea lui continuă să  fie 
opinia publică din Germania - este un soi deosebit de om. El nu 
a făcut niciodată vreo revoluţie. Cea din 1848 a fost făcută în locul 
lui - şi spre groaza lui - de muncitori. In schimb, el a suportat 



204 Prefaţă la broşura „Karl Marx în fata juraţilor din Koln" 

multe revoluţii. Căci în decurs de 300 de ani în Germania revolu
ţiile au fost făcute de principi - şi de aceea şi erau după chipul şi 
asemănarea lor. Intreaga putere supremă a acestora pe teritoriul lor 
şi, în sfîrşit, suveranitatea lor au fost rodul răzvrătirilor împotriva 
împăratului. Prusia le oferea un exemplu bun. Prusia a putut deveni 
regat numai după ce „marele principe elector" * a organizat cu suc
ces o rebeliune împotriva suzeranului său, coroana Poloniei, şi în fe
lul acesta ducatul Prusiei a devenit independent de Polonia 237• De pe 
timpul lui Frederic al Ii-lea răzvrătirea Prusiei împotriva Imperiului 
german a devenit un sistem ; Frederic „s-a sinchisit" de constituţia 
imperiului şi mai puţin decît bravul nostru Bracke de legea împotriva 
socialiştilor. Apoi a venit revoluţia franceză, iar principii, ca şi mic
burghezii, au trecut prin ea cu lacrimi şi suspine. In 1803, potrivit 
hotărîrii deputaţilor imperiali, Imperiul german a fost împărţit de 
francezi şi ruşi în modul cel mai revoluţionar între principii ger
mani, întrucît aceştia nu au putut ajunge la o înţelegere în privinţa 
împărţirii 2:18• După aceea a venit Napoleon şi a permis principilor 
de Baden, Bavaria şi Wiirttemberg, care se bucurau de deosebita sa 
ocrotire, să pună mina pe toate comitatele, baronatele şi oraşele 
care se aflau pe şi între teritoriile lor şi intrau nemijlocit în com
ponenţa imperiului. Apoi, aceiaşi trei mari trădători au organizat 
ultima lor rebeliune victorioasă împotriva împăratului lor, au de
venit suverani cu sprijinul lui Napoleon, destrămînd astfel defi
nitiv vechiul Imperiu german 239• De atunci Napoleon, adevăratul 
împărat german, împărţea din nou, cam la fiecare trei ani, Genna
nia între slugile sale credincioase, principii germani şi alţi principi. 
In cele din urmă a venit glorioasa eliberare de sub dominaţia stră
ină şi, drept răsplată, Germania a fost împărţită şi vîndută de Con
gresul de la Viena, adică de Rusia, Franţa şi Anglia, principilor 
scăpătaţi ca teritoriu menit să reprezinte despăgubirea generală ; 
iar mic-burghezii germani, care trăiau pe aproximativ 2 OOO de 
petice de pămînt, au fost împărţiţi, ca oile, celor 36 de monarhi, 
pe majoritatea cărora, considerîndu-i suverani ereditari, ei îi „ve
nerează ca nişte supuşi credincioşi" pînă în ziua de azi. Şi toate 
acestea, cică, nu au avut un caracter revoluţionar - cită dreptate 
a avut ţotuşi Schnapphahnski-Lichnowski cînd a exclamat în par
lamentul de la Frankfurt : Pentru dreptul istoric nu există nici 
o dată I 240 Şi, într-adevăr, nici nu a existat vreodată I 

Prin urmare, ceea ce cere mic-burghezul german Partidului 
muncitoresc social-democrat german se reduce la un singur lucru, 

• Frederich Wilhelm, principe elector de Brandenburg. - Nota red. 
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şi anume că acest partid trebuie să devină tot atît de mic-burghez 
ca şi el însuşi, şi nu trebuie să participe la revoluţii, ci numai să 
le suporte. Iar dacă guvernul, venit la putere prin contrarevoluţie 
şi revoluţie, formulează aceleaşi cereri, aceasta nu înseamnă decît 
că revoluţia este bună cînd este săvîrşită de Bismarck pentru Bis
marck şi acoliţii lui, dar condamnabilă cînd este săvîrşită împo
triva lui Bismarck şi a acoliţilor lui. 

Londra, 1 iulie 1885 

Publicat în broşura : 
„Karl Marx vor den Kolner 
G eschwornen" ,  Hottingen-Ztirich, 1885 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
broşurii 

Tradus din limba germana 



Stimate domn, 

[Către redacţia revistei 
, ,Severnîi Vestnik" 241 ) 

Jersey, 25 dUgust 1 665 

Printre hîrtiile prietenului meu decedat Karl Marx am găsit 
un răspuns la un articol al d-lui Mihailovski intitulat „Karl Mairx 
în faţa judecăţii d-lui Jukovski •. Deoarece acest răspuns, care nu 
a fost publicat la timpul său din motive necunoscute mie, poate 
prezenta şi acum interes pentru cititorul rus, îl pun la dispo
ziţia dv. 

Scris în  jurul d<1l!•i 
de 25 august 1 685 

Primiţi etc. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba francez;; 
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Cu privire 
la istoria Ligii comuniştilor m 

O dată cu condamnarea comuniştilor de la Colonia în 1852, se 
încheie prima perioadă a mişcării muncitoreşti germane de sine 
stătătoare. Această perioadă este azi aproape dată uitării. Ea a 
durat, totuşi, din 1836 pînă în 1852, iar mişcarea, dat fiind faptul 
că muncitorii germani s-au risipit în străinătate, a cuprins mai toate 
ţările civilizate. Ba mai mult. Mişcarea muncitorească internaţio
nală contemporană este, în fond, continuarea directă a mişcării 
germane de atunci, care a fost în genere prima mişcare muncito
rească internaţională şi din rîndurile căreia s-au ridicat mulţi dintre 
cei care au jucat mai tîrziu un rol de frunte în Asociaţia Interna
ţională a Muncitorilor. Iar principiile teoretice ale „Manifestului 
Comunist" ,  pe care Liga comuniştilor le-a înscris în 1847 pe stin
dardul său, constituie şi astăzi cea mai puternică legătură interna
ţională a întregii mişcctri proletare din Europa şi din America. 

Pînă în prezent, pentru o istorie închegată a acestei mişcări nu 
există decît o singură sursă de bază. Este aşa-numita carte nea
gră : „Die Communisten-Verschworungen des 1 9. Jahrhunderts" de 
Wermuth şi Stieber, Berlin, 2 părţi, 1853 şi 1854 2�3• Această lucrare, 
ticluită de două dintre cele mai mîrşave secături poliţiste ale se
colului nostru, abundă de falsificări intenţionate şi mai serveşte şi 
astăzi ca sursă principală tuturor lucrărilor necomuniste cu pri
vire la acea perioadă. 

Ceea ce pot oferi eu aici nu este decît o schiţă, şi aceasta nu
mai în măsura în care este vorba de însăşi Liga şi numai atît cit 
este absolut necesar pentru a înţelege „Dezvăluirile" .  Nădăjduiesc 
că-mi va mai fi dat cîndva să prelucrez bogatul material adunat 
de Marx şi de mine în legătură cu istoria acelei glorioase perioade 
a tinereţii mişcării muncitoreşti internaţionale. 



208 Cu privire la istoria Ligii comuniştilor 

Din Liga secretă democrat-republicană a celor „proscrişi" ,  în
fiinţată în 1834 la Paris de un grup de refugiaţi germani, s-au des
prins în 1836 elementele cele mai extremiste, în majoritate prole
tare, şi au format o nouă ligă secretă, Liga celor drepţi. Liga-mamă, 
în care rămăseseră doar elementele cele mai inactive, de felul lui 
Jacobus Venedey, s-a stins curînd după aceea : cînd, în 1840, po
liţia a dat în Germania de urma cîtorva secţii ale ei, Liga nu mai 
era decît o umbră. In schimb, noua Ligă se dezvolta relativ repede. 
La început, Liga era o mlădiţă germană a comunismului muncito
resc francez, care se dezvolta pe atunci la Paris şi care avea con
tingenţe cu tradiţiile babouviste 244 ; comunitatea de bunuri era 
revendicată ca o consecinţă necesară a „egalităţii " .  Ţelurile Ligii 
erau identice cu acelea ale societăţilor secrete existente pe vremea 
aceea la Paris ; era pe jumătate o asociaţie de propagandă, pe ju
mătate o conjuraţie. Parisul fiind totuşi considerat întotdeauna 
centrul acţiunii revoluţionare, cu toate că pregătirea unor puciuri 
ocazionale în Germania nu era cîtuşi de puţin exclusă. Deoarece 
însă Parisul rămînea cîmpul de luptă decisiv, Liga nu era, de fapt, 
pe atunci decît ramura germană a societăţilor secrete franceze, în 
special a acelei „Societe des saisons" *, condusă de Blanqui şi Bar
bes, cu care era în strînsă legătură. Francezii au început insurec
ţia la 12 mai 1839 ; secţiile Ligii li s-au alăturat, suferind astfel o 
înfrîngere comună 245, 

Dintre germani au fost arestaţi, în primul rînd, Karl Schapper 
şi Heinrich Bauer ; guvernul lui Ludovic-Filip, după ce i-a ţinut 
mai mult timp în temniţă, s-a mulţumit să-i expulzeze 240• Amîndoi 
au plecat la Londra. Schapper era originar din Weilburg în Nassau ; 
ca student al Institutului de silvicultură din Giessen, a intrat în 
1832 în conjuraţia organizată de Georg Biichner, iar la 3 aprilie 
1833 a luat parte la atacul asupra comandamentului de poliţie din 
Frankfurt 247, s-a refugiat în străinătate şi în februarie 1834 a luat 
parte la campania din Savoia 248 întreprinsă de Mazzini. De statură 
uriaşă, hotărît şi energic, mereu gata să rişte o existenţă tihnită 
şi chiar viaţa, Schapper era un model de revoluţionar de profesie, 
care a jucat un anumit rol în deceniul al 4-lea. Deşi avea o gîndire 
cam înceată, nu era totuşi incapabil de o înţelegere mai profundă 
a problemelor teoretice, după cum dovedeşte chiar evoluţia lui de 
la „demagog" �49 la comunist, şi odată pătruns de justeţea unor idei 
le susţinea cu fermitate. Tocmai de aceea ardoarea lui revoluţio
nară era cîteodată în dezacord cu raţiunea lui : ulterior îşi dădea 
însă întotdeauna seama de greşelile sale şi le recunoştea deschis. 

* - „Societă�i a anotimpurilor" . - Nota lrad. 
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Era un om dintr-o bucată şi ceea ce a făcut pentru întemeierea 
mişcării muncitoreşti germane nu va fi uitat niciodată. 

Heinrich Bauer, originar din Franconia, era cizmar ; un omuleţ 
vioi, inteligent, spiritual, al cărui trup mărunţel ascundea însă 
multă abilitate şi hotărîre. 

Ajunşi la Londra, unde Schapper, care la Paris fusese zeţar, 
îşi cîştiga existenţa dind lecţii de limbi străine, cei doi au resta
bilit legăturile Ligii, care fuseseră rupte, şi au făcut ca Londra să 
devină. acum centrul ei. Acolo, dacă nu cumva încă înainte, la 
Paris, li s-a alăturat Joseph Moli, ceasornicar din Colonia, un om 
de statură mijlocie, dar de o forţă herculeană - nu o dată el îm
preună cu Schapper au apărat cu succes uşa unei săli împotriva 
a sute de adversari care o asaltau -, un om care, în ceea ce pri
veşte energia şi hotărîrea, nu era în nici un caz mai prejos decît 
cei doi tovarăşi ai săi, dar care, în ceea ce priveşte inteligenţa, le 
era superior. Nu numai că era un diplomat înnăscut, cum au dove
dit-o succesele repurtate în numeroasele sale călătorii în care a 
avut de îndeplinit misiuni de răspundere, dar şi problemele teore
tice îi erau mai accesibile. I-am cunoscut pe toţi trei la Londra în 
1 843 ; erau primii proletari revoluţionari pe care îi vedeam, şi, ari
cit s-ar fi deosebit pe atunci, în chestiuni de amănunt, concepţiile 
noastre - căci pe atunci comunismului lor egalitar * mărginit eu 
îi opuneam o bună doză de înfumurare filozofică tot atît de măr
ginită -, nu voi putea uita totuşi niciodată puternica impresie 
pe care aceşti trei oameni adevăraţi au făcut-o asupra mea, care 
pe vremea aceea abia mă pregăteam să devin om. 

La Londra, ca şi în mai mică măsură în Elveţia, libertatea de 
asociere şi întrunire le-a fost de folos. Incă la 7 februarie 1840 a 
luat fiinţă în mod legal Asociaţia culturală a muncitorilor germani, 
care mai există şi azi 250• Această asociaţie servea Ligii drept loc 
de recrutare a noi membri, şi deoarece, ca întotdeauna, comuniştii 
erau membrii cei mai activi şi cei mai cultivaţi ai asociaţiei, se 
înţelege de la sine că conducerea ei era în întregime în mîinile 
Ligii. In curînd, Liga număra la Londra mai multe comunităţi, sau, 
cum li se mai spunea pe atunci în germană, „Hiitten" .  Aceeaşi 
tactică, care de altfel era de la sine înţeleasă, a fost aplicată în 
Elveţia şi în alte părţi. Oriunde se puteau înfiinţa asociaţii munci
toreşti, ele serveau aceluiaşi scop. Acolo unde acest lucru era in
terzis prin lege, membrii Ligii activau în cadrul societăţilor corale, 
al societăţilor de gimnastică etc. Legătura era menţinută în bună 

* Prin comunism egalitar înţeleg, după cum am spus mai sus, comunismul 
care se bazează exclusiv sau mai cu seamă pe revendicarea egalităţii. 
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parte cu ajutorul membrilor Ligii, care veneau şi plecau neconte
nit şi care, acolo unde era nevoie, îndeplineau şi funcţia de emi
sari. Şi într-un caz, şi în altul, Liga era mult ajutată de înţelepciu
nea guvernelor care, expulzînd pe fiecare muncitor indezirabil -
şi în nouă cazuri di� zece acesta era membru al Ligii -, îl trans
forma, în felul acesta, într-un emisar. 

Liga reconstituită a luat o extindere considerabilă. In special 
în Elveţia, Weitling, August Becker (un om cu o minte extrem de 
ageră, dar care, ca mulţi germani, a decăzut din cauza lipsei de 
fermitate) şi alţii au 'Lreat o organizaţie puternică, care a păstrat 
mai mult sau mai puţin credinţă sistemului comunist al lui Weit
ling. Nu e locul aici să criticăm comunismul lui Weitling. Dar, în 
ceea ce priveşte importanţa sa ca primă mişcare teoretică de sine 
stătătoare a proletariatului german, subscriu şi azi întru totul la 
cele spuse de Marx în 1844 în ziarul 1 1Vorwărts ! " din Paris : „Oare 
burghezia" (germană) , „cu toţi filozofii şi cărturarii ei, se poate 
făli cu o lucrare despre emanciparea burgheziei - emanciparea ei 
politică - care să se compare cu lucrarea lui Weitling «Garantien 
der Harmonie und Freiheit» ? Comparînd mediocritatea searbădă 
şi fără vlagă a literaturii politice germane cu acest năvalnic şi 
strălucit debut literar al muncitorilor germani, comparînd aceste 
uriaşe ghetuţe de copil ale proletariatului cu piticii şi scîlciaţii 
pantofi politici ai burgheziei germane, putem prezice cenuşăresei 
germane o statură de atlet" 251• Această statură de atlet se află azi 
în faţa noastră, deşi nu s-a dezvoltat încă nici pe departe complet. 

Şi în Germania existau numeroase secţii care, datorită împre
JUrărilor, aveau un caracter trecător, dar numărul celor care apă
reau depăşea cu mult numărul celor care se destrămau. Abia după 
şapte ani, la sfîrşitul anului 1846, poliţia a descoperit o urmă a 
Ligii la Berlin (Mentel) şi la Magdeburg (Beck) , fără să o poată 
urmări mai departe. 

La Paris, unde se mai afla în 1840, Weitling a reunit şi el, îna· 
inte de a pleca în Elveţia, elementele risipite. 

Nucleul Ligii îl constituiau croitorii. Croitori germani se aflau 
pretutindeni, în Elveţia, la Londra, la Paris. In acest din urmă oraş, 
limba germană devenise în aşa măsură predominantă în branşa 
croitorilor, incit în 1846 am cunoscut acolo un croitor norvegian, 
venit pe mare de-a dreptul de la Drontheim în Franţa, care în de
curs de 18 luni nu învăţase aproape nici un cuvînt francez, în 
schimb însă învăţase perfect limba germană. Dintre comunităţile 
de la Paris, în 1847 două erau formate mai cu seamă din croitori, 
iar una din tîmplari. 
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De cînd centrul de greutate se strămutase de la Paris la Lon
dra, pe primul plan trecuse alt moment : dintr-o organizaţie ger
mană, Liga devenise treptat o organizaţie internaţională. Dilll Aso
ciaţia muncitorilor făceau parte, în afară de germani şi elveţieni, 
şi reprezentanţi ai tuturor acelor naţionalităţi care, pentru a comu
nica cu străinii, se folosesc în special de limba germană, adică 
scandinavi, olandezi, unguri, cehi, slavi de sud şi chiar ruşi şi alsa
cieni. In 1 847 frecventa regulat asociaţia, printre alţii, şi un englez, 
grenadier din gardă, îmbrăcat în uniformă. Asociaţia a luat în cu
rînd denumirea de : Asociaţie culturală comunistă a muncitorilor, 
iar pe cărţile de membru era înscrisă deviza : „Toţi oamenii sînt 
fraţi• în cel puţin douăzeci de limbi, ce-i drept, pe alocuri nu fără 
greşeli. Ca şi asociaţia legală, Liga secretă a căpătat şi ea în scurtă 
vreme un caracter internaţional mai pronunţat, deşi, la început, 
într-un sens mai limitat ; practic, datorită faptului că mem
brii ei erau de naţionalităţi diferite, teoretic, datorită convingerii 
că orice revoluţie, pentru a fi victorioasă, trebuie să fie o revolu
ţie europeană. Mai departe nu s-a mers, dar bazele au fost puse. 

Cu revoluţionarii francezi Liga menţinea o strînsă legătură 
prin intermediul emigranţilor aflaţi la Londra, tovarăşii de luptă 
de la 12 mai 1839. Tot astfel menţinea Liga legăturile şi cu polo
nezii radicali. Emigraţia poloneză oficială, ca şi Mazzini, era, fi
reşte, mai degrabă adversa'fă decît aliată. Din cauza caracterului 
specific englez al mişcării lor, cartiştii englezi au fost lăsaţi la o 
parte, ca nerevoluţionari. Conducătorii de la Londra ai Ligii au 
intrat în legătură cu ei abia mai tîrziu, prin intermediul meu. 

O dată cu desfăşurarea evenimentelor, caracterul Ligii s-a 
schimbat şi în alte privinţe. Deşi Parisul continua să fie privit -
şi pe atunci pe bună dreptate - drept patrie a revoluţiei, totuşi 
dependenţa faţă de conjuraţii parizieni încetase. Paralel cu dezvol
tarea Ligii a crescut şi conştiinţa ei de sine. Se simţea că mişcarea 
prinde tot mai mult rădăcini în rîndurile clasei muncitoare ger
mane şi că muncitorii germani aveau menirea istorică să devină. 
stegarii muncitorimii din nordul şi estul Europei. In persoana lui 
Weitling, Liga avea un teoretician comunist pe care-l putea aşeza 
oricînd alături de concurenţii săi francezi de atunci. In sfîrşit, ex
perienţa de la 1 2  mai arătase că deocamdată nu mai trebuiau în
cercate alte puduri. Şi dacă orice eveniment continua să fie inter
pretat ca un semnal al furtunii care se apropia, dacă statutul vechi, 
semiconspirativ era în general menţinut, aceasta se datora în spe
cial încăpăţinării vechilor revoluţionari, care începuseră, de altfel, 
să intre în conflict cu concepţiile mai juste, ce-şi croiau drum. 
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Pe lingă aceasta, doctrina socială a Ligii, cu toată lipsa ei de 
precizie, suferea de un foarte mare neajuns, care iş1 avea însă ră
dăcinile chiar în relaţiile sociale. Membrii Ligii, în măsura în care 
erdu în genere muncitori, erau aproape exclusiv meseriaşi. In cele 
mai multe cazuri, cel care îi exploata nu era, nici chiar în marile 
centre ale lumii, decît un mic patron. Exploatarea chiar şi în ate
lierele mari de croitorie, în industria confecţiilor, cum i se spune 
astăzi, care s-a format prin transformarea croitoriei în industrie 
bazată pe munca la domiciliu pentru un mare capitalist, era pe 
atunci abia în germene chiar şi la Londra. Pe de o parte, exploa
tatorul acestor meseriaşi era un mic patron ; pe de altă parte, ei 
înşişi sperau cu toţii să devină, în cele din urmă, mici patroni. Pe 
lingă aceasta, meseriaşul german de atunci era stăpînit de o sume
denie de idei corporatiste moştenite. Merită cea mai mare cinste 
aceşti meseriaşi, pentru faptul că, fără a fi încă adevăraţi prole
tari, ci doar o parte a micii burghezii pe cale de a trece în rîndu
rile proletariatului modern, şi fără a se afla încd. în opoziţie directă 
cu burghezia, adică cu marele capital, au fost în stare sd. antici
peze instinctiv viitoarea lor evoluţie şi - deşi nu pe deplin con
ştienţi - să se constituie ca partid al proletariatului. Dar era, de 
asemenea, inevitabil ca vechile lor prejudecăţi de meseriaşi să 
constituie pentru ei o piedică ori de cite ori era vorba de o critică 
concretă a societăţii existente, adică de o analiză a faptelor eco
nomice. Şi nu cred ca în toată Liga să fi fost pe vremea aceea 
vreun om care să fi citit cîndva o carte de economie politică. Dar 
asta n-are a face ; cu „egalitatea" ,  „fraternitatea" şi „dreptatea" se 
putea învinge pînă una alta orice dificultate teoretică. 

Intre timp, alături de comunismul Ligii şi al lui Weitling s-a 
format un alt comunism, cu totul deosebit de primul. La Manches
ter mi-am dat seama că faptele economice, care în lucrările istorice 
de pînă atunci nu avuseseră nici un rol sau unul foarte umil, con
stituie, cel puţin în lumea modernă, o forţă istorică hotărîtoare ; că 
ele formează baza pe care apar actualele antagonisme de clasă ; că 
aceste antagonisme de clasă în ţările în care, datorită marii indus
trii, s-au dezvoltat pe deplin, prin urmare îndeosebi în Anglia, 
constituie, la rîndul lor, baza pentru formarea partidelor politice, 
a luptelor dintre partide şi, prin aceasta, a istoriei politice în 
ansamblul ei. Marx nu numai că a ajuns la aceleaşi concepţii, dar 
le-a şi sintetizat în „Deutsch-Franzosische Jahrbiicher " (1844) 252, 

în sensul că, în general, nu statul determină şi reglementează socie
tatea 

·
civilă, ci societatea civilă determină şi reglementează statul, 

că, prin urmare, politica şi istoria ei trebuie să fie explicate prin 
relaţiile economice şi prin dezvoltarea lor, şi nu invers. Cînd în 
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vara anului 1844 l-am vizitat pe Marx la Paris, s-a vădit deplina 
noastră comunitate de idei în toate domeniile teoretice, şi din acest 
moment datează colaborarea noastră. Cînd în primăvara anului 
1845 ne-am întîlnit din nou la Bruxelles, Marx, pornind de la tezele 
fundamentale de mai sus, terminase deja în linii generale elabo
rnrea teoriei sale materialiste asupra istoriei, şi ne-am apucat să 
elaborăm în amănunţime această nouă concepţie în cele mai di!e
rite direcţii. 

Dar această descoperire, care revoluţiona ştiinţa istoriei şi care, 
după cum se vede, este în esenţă opera lui Marx, eu neputîndu-mi 
atribui decît o participare foarte redusă, prezenta o importanţă 
imediată pentru mişcarea muncitorească din acea vreme. Comunis
mul la francezi şi la germani, cartismul la englezi nu mai apăreau 
ca ceva întîmplător, care ar Ii putut tot atît de bine să nu fi exis
tat. Aceste mişcări apăreau acum ca mişcări ale clasei asuprite 
moderne, ale proletariatului, ca forme mai mult sau mai puţin 
evoluate ale luptei sale istoriceşte necesare împotriva clasei do
minante, burghezia ; ca forme ale luptei de clasă deosebite însă de 
toate luptele de clasă anterioare prin aceea că clasa asuprită de 
astăzi, proletariatul, nu se poate elibera fără a elibera, totodată, 
întreaga societate de împărţirea în clase şi, implicit, de lupta de 
clasă. Comunismul nu mai însemna acum o plăsmuire fantezistă a 
unui ideal social cit mai desăvîrşit cu putinţă, ci înţelegerea na
turii, a condiţiilor şi a ţelurilor generale ale . luptei duse de prole
tariat, ţeluri care decurg din aceste condiţii. 

Nu am avut cîtuşi de puţin intenţia de a face cunoscute aceste 
noi rezultate ştiinţifice exclusiv lumii „culte " ,  expunîndu-le în lu
crd.ri voluminoase. Dimpotrivă. Amîndoi am participat activ la miş
carea politică, am avut partizani în rîndurile intelectualităţii, mai 
cu seamă în vestul Germaniei, şi am stabilit legături largi cu pro
letariatul organizat. Am avut datoria să fundamentăm în mod ştiin
tific concepţiile noastre ; dar tot atît de important pentru noi era 
să convingem proletariatul european, şi în primul rînd pe cel ger
man, de justeţea convingerilor noastre. De îndată ce ne-am edificat 
noi înşine, ne-am pus pe lucru. La Bruxelles am întemeiat o aso
ciaţie muncitorească germană şi am pus mina pe „Deutsche-Brus· 
seler-Zeitung" 2;;3, care a fost organul nostru de presă pînă la revo
luţia din februarie. Cu partea revoluţionară a cartiştilor englezi 
menţineam legătura prin Julian Harney, redactorul organului central 
de presă al mişcării, „The Northern Star" 254, la care colaboram eu. 
De asemenea, eram într-un fel de cartel cu democraţii din Bruxelles 
(Marx era vicepreşedintele Asociaţiei democrate) şi cu demo
-craţii sociali francezi de la „Reforme " 25�, căreia eu îi trimiteam 
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ştiri despre mişcarea engleză şi germană. Pe scurt, legăturile noas
tre cu organizaţiile şi cu organele de presă radicale şi proletare 
erau cit se poate de bune. 

Cu Liga celor drepţi relaţiile noastre erau următoarele : Se 
înţelege că ştiam de existenţa Ligii. In 1843, Schapper îmi propu
sese să intru în Ligă, ceea ce, bineînţeles, am refuzat atunci. Dar 
noi nu numai că am întreţinut o corespondenţă permanentă cu cei 
de la Londra, dar am intrat chiar în relaţii mai strînse cu doctorul 
Ewerbeck, conducătorul de atunci al comunităţilor de la Paris. 
Fără să ne ocupăm de treburile interne ale Ligii, eram totuşi la 
curent cu toate evenimentele mai importante. Pe de altă parte, 
verbal, prin corespondenţă şi prin presă am exercitat o influenţd 
asupra concepţiilor teoretice ale celor mai marcanţi membri ai 
Ligii. Aceluiaşi scop serveau şi diferitele circulare litografiate, pe 
care în cazuri speciale, cînd era vorba de treburile interne ah� 
partidului comunist în curs de formare, le trimiteam prietenilor şi  
corespondenţilor noştri din lumea întreagă. Cîteodată, în aceste 
circulare se vorbea chiar de Ligă. Astfel, Hermann Kriege, un tînăr 
student din Westfalia, plecînd în America şi acţionînd acolo în 
calitate de emisar al Ligii, s-a asociat cu zănaticul Harro Harring 
cu scopul de a provoca, cu ajutorul Ligii, o revoluţie în America 
de Sud ; el a fondat un ziar * în care propovăduia, în numele Ligii, 
un comunism dulceag-sentimental, bazat pe „iubire " şi plin de iu
bire. Am luat atitudine împotriva lui într-o circulară care nu a 
întîrziat să-şi facă efectul : Kriege a dispărut de pe scena Ligii 256• 

Mai tîrziu a sosit la Bruxelles Weitling. Dar el nu mai ern. 
naiva şi tînăra calfă de croitor, care, uimit de propriul său talent, 
încearcă să-şi lămurească cum va trebui să arate o societate comu
nistă. Era marele om, invidiat din cauza superiorităţii sale, care 
vedea pretutindeni rivali, duşmani ascunşi, capcane. Era pro
fetul gonit dintr-o ţară într-alta, care purta de-a gata în buzunar 
reţeta de înfăptuire a raiului pe pămînt şi-şi închipuia că lumea nu 
se gîndeşte la altceva decît cum să i-o fure. Incă la Londra el s-a 
certat cu membrii Ligii, şi nici la Bruxelles, unde în special Marx 
şi soţia lui au manifestat faţă de dînsul o răbdare aproape supra
omenească, el nu s-a putut înţelege cu nimeni. De aceea a plecat 
curînd în America, pentru a încerca să joace acolo rolul de profet. 

Toate aceste împrejurări au contribuit la transformarea care 
s-a săvîrşit pe neobservate în Ligă, şi mai cu seamă în rîndurile 
conducătorilor de la Londra. Insuficienţa concepţiilor comuniste 
existente pînă atunci, atît ale comunismului egalitar primitiv fran
cez, cit şi ale comunismului lui Weitling, le devenea din ce în c e  

* „Der Volks-Tribun•. - Nota red. 



Cu privire la istoria Ligii comuniştilor 215 

mai clară. Derivarea de către Weitling a comunismului din creşti
nismul primitiv, cu toată genialitatea unor teze din a sa „Evange
lium des armen Siinders" 257, a făcut ca în Elveţia mişcarea să în
capă în bună parte mai întîi pe mina unor imbecili de felul lui 
Albrecht şi apoi a unor profeţi şarlatani interesaţi de felul lui 
Kuhlmann. „Adevăratul socialism" ,  propagat de cîţiva literaţi - o 
traducere a formulărilor socialiste franceze într-o germană he
geliană scîlciată şi divagaţiile sentimentale cu privire la iu
bire (vezi capitolul despre socialismul german sau „adevărat" ,  
în „Manifestul Comunist" 258) , socialism care a pătruns în Ligă da
torită lui Kriege şi lecturii scrierilor respective, trebuia să pro
voace silă vechilor revoluţionari din Ligă, chiar şi numai prin ne
putinţa lui senilă. Inconsistenţa concepţiilor teoretice de pînă atunci 
şi greşelile practice care decurgeau din ele convingeau tot mai 
mult pe cei de la Londra că noua noastră teorie, a lui Marx şi a 
mea, este justă. La încetăţenirea acestei păreri a contribuit, incon
testabil, faptul că printre conducătorii de la Londra se aflau atunci 
doi oameni care prin capacitatea lor de cunoaştere teoretică îi în
treceau cu mult pe cei de mai sus : pictorul miniaturist Karl Pfiin
der din Heilbronn şi croitorul Georg Eccarius din Turingia *. 

Pe scurt, în primăvara anului 1847, Mall a venit la Bruxelles, 
la Marx, şi imediat după aceea la Paris, la mine, pentru ca, în 
numele tovarăşilor sa1, să ne invite insistent să intrăm în 
Ligă. Ei, spunea dînsul, s-au convins atît de justeţea concepţiilor 
noastre în genere, cit şi de necesitatea de a elibera Liga de vechile 
tradiţii şi forme conspirative. Dacă vom accepta să intrăm în Ligă. 
ni se va da posibilitatea să expunem la un congres al Ligii comu
nismul nostru critic într-un manifest care urma să fie publicat ca 
manifest al Ligii ; totodată, vom avea posibilitatea să contribuim 
la înlocuirea organizării învechite a Ligii cu una nouă, mai adec
vată timpului şi scopului. 

Pentru noi era neîndoielnic că clasa muncitoare germană avea 
nevoie de o organizaţie, fie şi numai în vederea propagandei, şi 
că această organizaţie, întrucît nu avea un caracter pur local, nu 
putea fi, chiar în afara Germaniei, decît o organizaţie secretă. 
Iar Liga era tocmai o astfel de organizaţie. Toate lipsurile pe care 
le-dm reproşat noi Ligii erau acum recunoscute de reprezentanţii 
t' i ,  iar noi eram invitaţi să participăm la reorganizarea aces-

* Pfănder a murit acum vreo opt ani la Londra. Era un om înzestrat cu o 
gindire subtilă, deo�ebită, dialectică, era spiritual şi ironic. Eccarius a fost ulterior, 
precum se ştie, ani de-a rîndul secretarul general al Asociaţiei Intema\ionale a 
Muncitorilor, din al cărei Consiliu General făceau parte, de altfel, următorii vechi 
membri ai Ligii : Eccarius, Pfander, Lessner, Lochner, Marx şi eu. Mai tirziu, 
Eccarius s-a consacrat exclusiv mişcării sindicale engleze. 
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teia. Puteam refuza ? Desigur că nu I Am intrat deci în Ligă ; 
Marx a înfiinţat la Bruxelles o comunitate a Ligii formată din 
prietenii noştri cei mai apropiaţi, în timp ce eu frecventam cele 
trei comunităţi de la Paris. 

In vara anului 1 847 a avut loc la Londra primul congres al 
Ligii, la care W. W olff a reprezentat comunităţile de la Bruxelles, 
iar eu pe cele de la Paris. Aici, în primul rînd, s-a procedat la 
reorganizarea Ligii. De asemenea, au fost lichidate rămăşiţele 
vechilor denumiri mistice moştenite din vremea activităţii conspi
rative. Liga a fost organizată pe comunităţi, circumscripţii, cir
cumscripţii conducătoare, Organ Central şi congres şi, de atunci, 
a început să poarte denumirea de „Liga comuniştilor " .  „Scopul 
Ligii este răsturnarea burgheziei, dominaţia proletariatului, lichi
darea vechii societăţi burgheze, bazată pe antagonisme de clasă, 
şi întemeierea unei societăţi noi, fără clase şi fără proprietate 
privată" - aşa sună articolul întîi 209• Sistemul de organizare era 
cit se poate de democratic, cu organe alese şi revocabile în orice 
moment, ceea ce bara calea oricăror tendinţe de conjuraţie, care 
necesită dictatură, iar Liga a fost transformată - cel puţin pentru 
vremuri normale de pace - într-o simplă asociaţie de propagandă. 
Noul statut a fost supus spre discutare comunităţilor, - atît de 
democratic se proceda acum - apoi, la Congresul al doilea a fost 
dezbătut din nou şi adoptat definitiv de către acesta la 8 decem
brie 1847. Statutul a fost tipărit la Berlin. Wermuth şi Stieber, 
partea I, p. 239, anexa X. 

Congresul al doilea a avut loc la sfîrşitul lunii noiembrie şr_ 
începutul lunii decembrie a aceluiaşi an. La acest congres a parti
cipat şi Marx, susţinînd în cursul unor ample dezbateri - con
gresul a durat cel puţin zece zile - noua teorie. Toate divergen
ţele şi îndoielile au fost, în cele din urmă, lichidate, noile prin
cipii au fost adoptate în unanimitate, iar Marx şi cu mine am 
fost însărcinaţi să elaborăm manifestul, ceea ce am şi făcut ime
diat după aceea. Cîteva săptămîni înaintea revoluţiei din februa
rie, manifestul a fost trimis la Londra pentru a fi tipărit. De atunci 
încoace a făcut ocolul lumii, a fost tradus în aproape toate limbile 
şi mai serveşte şi astăzi în cele mai diferite ţări drept călăuză 
mişcării proletare. Locul vechii devize a Ligii : „Toţi oamenii sînt 
fraţi " l-a luat noua lozincă de luptă : „Proletari din toate ţările, 
uniţi-vă ! " ,  care proclamă făţiş caracterul internaţional al luptei. 
Şaptesprezece ani mai tîrziu, această lozincă a străbătut lumea ca. 
o chemare la luptă a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, iar 
azi proletariatul luptător din toate ţările a înscris-o pe stin
dardul său. 
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Dar iată că a izbucnit revoluţia din februarie. Imedic;it, Or
ganul Central de pînă atunci, de la Londra, a transmis împuterni
cirile sale circumscripţiei conducătoare de la Bruxelles. Dar 
această hotărîre a sosit într-un moment cînd la Bruxelles domnea 
de fapt starea de asediu şi, în special, germanii nu se mai puteau 
întruni nicăieri. Eram tocmai gata să plecăm cu toţii la Paris, şi 
de aceea noul Organ Central a hotărît să se dizolve, să transmitd 
toate împuternicirile sale lui Marx şi să-l însărcineze să constituie 
imediat la Paris un nou Organ Central. Cei cinci care luaseră 
această hotărîre (3 martie 1 848) n-apucaseră bine să se despartă, 
şi iată că poliţia a şi pătruns în locuinţa lui Marx, l-a arestat şi 
l-a silit să plece a doua zi în Franţa, unde avea tocmai intenţia 
să se ducă. 

în scurt timp ne-am întîlnit din nou cu toţii la Paris. Acolo 
a fost întocmit documentul de mai jos, semnat de membrii noului 
Organ Central, care a fost difuzat în toată Germania şi din care 
mulţi ar mai putea învăţa şi azi cite ceva : 

„Revendicările Partidului Comunist în Germaniau 200 

1 .  Germania întreagă va fi declarată republică unică şi indivi
zibilă. 

3. Reprezentanţii poporului vor primi o remuneraţie, pentru ca şi 
muncitorul să poată pătrunde în parlamentul poporului 
german. 

4. Inarmarea generală a poporului. 
1. Domeniile princiare şi celelalte domenii feudale, întregul subsol 

etc. vor deveni proprietate de stat. Pe aceste domenii se va 
practica agricultura pe scară mare, după cele mai moderne 
metode ştiinţifice, în folosul întregii societăţi. 

8. Ipotecile asupra proprietăţilor ţărăneşti vor fi declarate pro
prietate a statului. Dobînzile la aceste ipoteci vor fi plătite de 
ţărani statului. 

9. în regiunile unde se practică arendarea, renta funciară sau 
arenda vor fi plătite statului sub formă de impozit. 

1 1 . Toate mijloacele de transport - căi ferate, canale, vapoare, 
şosele, poştă etc. - vor fi preluate de stat. Ele vor deveni 
proprietate de stat şi vor fi puse în mod gratuit la dispoziţia 
clasei neavute. 

14. Limitarea dreptului de succesiune. 
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15. Introducerea unor impozite ridicate cu caracter progresiv şi 
desfiinţarea impozitelor pe articolele de consum. 

16. Infiinţarea de ateliere naţionale. Statul garantează tuturor 
muncitorilor mijloace de existenţă şi se îngrijeşte de cei 
inapţi de muncă. 

1 7. Invăţămînt public gratuit. 

Este în interesul proletariatului german, al micii burghezii şi 
al micii ţărănimi să lupte cu toată energia pentru înfăptuirea mă
surilor de mai sus. Căci numai prin înfăptuirea lor, masele de 
milioane din Germania, exploatate pînă acum de o mină de oameni 
care vor căuta să le asuprească şi în viitor, îşi vor putea dobîndi 
drepturile şi puterea ce li se cuvine ca producători ai întregii 
avuţii. 

Comitetul : 
Karl Marx, Karl Schapper, H. Bauer, 

F. Engels, J. Moll, W. Wolff 

La Paris domnea pe atunci mania legiunilor revoluţionare. 
Spanioli, italieni, belgieni, olandezi, polonezi, germani se grupau 
pe detaşamente spre a-şi elibera patriile. Legiunea germană era 
condusă de Herwegh, Bornstedt, Bcirnstein. lntrucît imediat după. 
revoluţie nu numai că toţi muncitorii străini s-au pomenit fără 
lucru, dar au început să şi fie persecutaţi de populaţia locală, 
aceste legiuni s-au bucurat de o mare afluenţă. Noul guvern le-a 
considerat drept un mijloc de a se descotorosi de muncitorii 
străini şi le-a acordat l'etape du soldat, adică încartiruirea pe 
parcurs şi o soldă de 50 de centime pe zi pînă la graniţă, unde 
ministrul de externe, cel veşnic mişcat pînă la lacrimi, grandi
locventul Lamartine, găsea prilejul să le predea guvernelor res
pective. 

Ne-am opus în modul cel mai hotărît acestui joc de-a revo
luţia. Să întreprinzi o invazie în Germania, care se afla pe atunci 
în plină fierbere, pentru a introduce cu forţa revoluţia din afară 
msemna să subminezi cauza revoluţiei în Germania însăşi, să în
tăreşti guvernele, iar pe membrii legiunilor - lucru de care avea 
grijă Lamartine - să-i predai dezarmaţi trupelor germane. Cînd 
revoluţia a biruit la Viena şi la Berlin, legiunea a devenit cu totul 
inutilă ; dat de vreme ce jocul a început, trebuia continuat. 

Noi am înfiinţat un club comunist german 281, unde îi sfătuiam 
pe muncitori să nu se înroleze în legiune, ci să se întoarcă unul 
cite unul în patrie şi să activeze acolo în interesul mişcării. 
Vechiul nostru prieten Flacon, care făcea parte din guvernul pro-
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vizoriu, a obţinut şi pentru muncitorii pe care-i trimiteam n01 m 
patrie aceleaşi înlesniri pe timpul călătoriei care fuseseră făgă
duite membrilor legiunilor. In felul acesta am trimis înapoi în 
Germania vreo 300-400 de muncitori, printre care marea majori
tate o formau membrii Ligii. 

Cum era uşor de prevăzut, faţă de mişcarea maselor populare 
care se dezlănţuise acum, Liga se dovedise a fi un instrument de 
înrîurire mult prea slab. Trei sferturi din membrii ei, care locui
seră înainte în străinătate, şi-au schimbat, prin reîntoarcerea în 
patrie, domiciliul ; de aceea, comunităţile din care au făcut parte 
pînă atunci s-au dizolvat şi ei au pierdut orice legătură cu Liga. 
O parte dintre ei, cei mai ambiţioşi, nici nu au mai încercat să 
reia legătura, ci au iniţiat, fiecare în localitatea lui, pe proprie 
răspundere, cite o mică mişcare separată. In sfîrşit, condiţiile erau 
atît de diferite în fiecare stătuleţ în parte, în fiecare provincie, 
în fiecare oraş, incit Liga n-ar fi putut da decit directive foarte 
generale ; or, aceste directive puteau fi aduse la cunoştinţă mult 
mai bine prin presă. Intr-un cuvînt, din momentul în care au dis
părut cauzele care făcuseră necesară Liga secretă, şi Liga secretă 
ca atare a încetat de a mai avea vreun sens. Dar faptul acesta 
putea să surprindă cel mai puţin pe aceia care lichidaseră tocmai 
ultimele rămăşiţe ale caracterului conspirativ al acestei Ligi se
crete. 

Acum însă s-a dovedit că Liga a fost o minunată şcoală de 
activitate revoluţionară. Pe Rin, unde „Neue Rheinische Zeitungu 
reprezenta un centru de nădejde, în Nassau, în Rheinhessen etc. ,  
pretutindeni, în fruntea mişcării democratice-radicale se aflau 
membri ai Ligii. Tot aşa şi la Hamburg. In Germania de sud, acest 
lucru era împiedicat de precumpănirea democraţiei mic-burgheze. 
La Breslau, pînă în vara anului 1 848 a activat cu mult succes 
Wilhelm Wolff ; el a primit din partea Sileziei şi mandatul de 
deputat supleant în parlamentul de la Frankfurt. In sfîrşit, la 
Berlin, zeţarul Stephan Born, care la Bruxelles şi la Paris fusese 
un membru activ al Ligii, a întemeiat o „Frăţie muncitorească " ,  
care s-a extins destul d e  mult şi a fiinţat pînă în 1 850. Born, un 
tînăr foarte talentat, dar care, grăbit din cale-afară să devină un 
mare om politic, s-a „înfrăţitu cu tot soiul de lichele numai ca să 
adune în jurul său o mulţime de aderenţi, nu era nicidecum omul 
care putea să introducă unitate în tendinţele contradictorii şi sct 
facă lumină în haos. De aceea, în publicaţiile oficiale ale „Frăţieiu 
găsim amestecate de-a valma concepţiile expuse în „Manifestul 
Comunistu cu reminiscenţe şi deziderate corporatiste, cu crîmpeie 
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din concepţiile lui Louis Blanc şi Proudhon, cu vorbărie în fa
voarea protecţionismului vamal etc. , - într-un cuvînt, se observă 
dorinţa de a împăca pe toată lumea. „Frăţia"  s-a îndeletnicit în 
special cu organizarea de greve, de sindicate, de cooperative de 
producţie, uitînd că sarcina era în primul rînd de a cuceri mai 
întîi printr-o victorie politică terenul fără de care înfăptuirea aces
tora nu putea fi trainică. Iar atunci cînd victoriile reacţiunii i-au 
făcut pe conducătorii Frăţiei să-şi dea seama de necesitatea parti
cipării directe la lupta revoluţionară, atunci, bineînţeles, masa 
dezorientată, care se grupase în jurul lor, i-a părăsit. Born a luat 
parte la insurecţia din mai 1849 de la Dresden 262, şi a scăpat ca 
prin minune. Faţă de marea mişcare politică a proletariatului, 
„Frăţia muncitorească" s-a dovedit a fi un simplu Sonderbund 
(Uniune separată) , care exista mai mult pe hîrtie şi avea un rol 
atît de neînsemnat, încît reacţiunea a găsit de cuviinţă să o in
terzică abia în 1850, iar filialele ei care au continuat să existe, 
au fost interzise abia cîţiva ani mai tîrziu. Born, care se numeşte 
de fapt Buttermilch, n-a ajuns un mare om politic, ci doar un ne
însemnat profesor în Elveţia, care nu-l mai traduce pe Marx în 
limbaj corporatist, ci pe blîndul Renan în germana sa dulceagă. 

Cu demonstraţia din 13 iunie 1849 de la Paris 263, cu înfrîn
gerea insurecţiei din mai în Germania şi cu zdrobirea revoluţiei 
în Ungaria de către ruşi s-a încheiat o întreagă perioadă a revo
luţiei de la 1848. Victoria reacţiunii nu era însă nicidecum defi
nitivă. Se impunea o nouă organizare a forţelor revoluţionare 
risipite şi implicit şi a forţelor Ligii. Ca şi înainte de 1848, îm
prejurările făceau imposibilă orice organizare făţişă a proletaria
tului ; eram, prin urmare, nevoiţi să ne organizăm din nou pe 
ascuns. 

ln toamna anului 1849, majoritatea membrilor fostelor Organe 
Centrale şi ai congreselor s-au adunat din nou la Londra. N-au 
lipsit decît Schapper ş1 Moll. Schapper fusese întemniţat la Wies
baden, şi după ce a fost achitat, în primăvara anului 1850, a venit 
şi el la Londra. Moll, care, după ce făcuse un şir întreg de călătorii 
foarte periculoase pentru îndeplinirea unor misiuni şi în scop de 
agitaţie - în ultima vreme recruta tunari pentru artileria din 
Palatinat chiar din rîndurile armatei prusiene din Provincia re
nană -, a intrat în compania de muncitori din Besan<;:on a deta
şamentului lui Willich şi a căzut în bătălia de pe Murg, în faţa 
podului de la Rotenfels, fiind lovit de un glonte în cap. In schimb 
şi-a făcut apariţia Willich. Acesta era unul dintre comuniştii prin 
sentiment, atît de frecvenţi în Germania de vest după 1845, fapt 
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care îl făcea să fie instinctiv într-o opoziţie ascunsă faţă de orien
tarea noastră critică. Dar mai mult decît atît : Willich era un ade
vărat profet, convins că este predestinat să fie eliberatorul prole
tariatului german, şi, ca atare, pretindea direct atît dictatura poli
tică, cît şi dictatura militară. Alături de comunismul primitiv 
creştin, propovăduit înainte vreme de Weitling, a apărut, prin 
urmare, un fel de islamism comunist. Propaganda pentru aceast;I 
nouă religie se mărginea însă, deocamdată, la cazarma emigranţi
lor de sub comanda lui Willich. 

Aşadar Liga a fost organizată din nou, a fost dată publicităţii 
„Adresa" din martie 1 850 264, apărută în anexă (IX, nr. 1) ,  iar 
Heinrich Bauer a fost trimis ca emisar în Germania. Această 
„Adresă",  redactată de Marx şi de mine, mai prezintă interes şi 
acum, deoarece democraţia mic-burgheză continuă să fie şi azi 
partidul care la viitoarea zguduire europeană, iminentă (intervalul 
dintre revoluţiile din Europa - 1 815,  1 830, 1 848-1852, 1 870 -

este în secolul nostru de 1 5-18 ani) , trebuie negreşit să vină mai 
întîi la cîrmă în Germania, pentru a salva societatea de munci
torii comunişti. Prin urmare, multe din cele spuse acolo mai sînt 
valabile şi astăzi. Misiunea lui Heinrich Bauer a fost încununat5. 
de un succes deplin. Acest cizmar scund şi voios era un diplomat 
înnăscut. El a adunat din nou într-o organizaţie activă pe foştii 
membri ai Ligii, dintre care o parte nu activau, iar o parte activau 
pe propria lor răspundere ; în special, i-a atras pe conducătorii 
de atunci ai „Frăţiei muncitoreşti u. Liga a început să joace în 
asociaţiile muncitoreşti, ţărăneşti şi în societăţile de gimnastică 
rolul conducător în măsură mult mai mare decît înainte de 1 848, 
aşa încît chiar adresa trimestrială, trimisă comunităţilor în iunie 
1 850, a putut constata că studentul Schurz din Bonn (viitorul ex
ministru american) , care călătorea prin Germania din însărcinarea 
democraţiei mic-burgheze, „găsise toate elementele capabile gru
pate în jurul LigW (vezi Anexa, IX, nr. 2) 265• Liga era incontes
tabil singura organizaţie revoluţionară importantă din Germania. 

Scopul însă căruia urma să-i slujească această organizaţie era 
în special în funcţie de un nou avînt al revoluţiei ; dar realizarea 
perspectivei unui nou avînt în cursul anului 1 850 devenea tot mai 
puţin probabilă, ba chiar cu neputinţă. Criza industrială din 1 847, 
care a pregătit revoluţia de la 1 848, trecuse ; a început o perioadă 
nouă, fără precedent, de prosperitate industrială. Pentru cine avea 
ochi să vadă şi-i folosea, era limpede că furtuna revoluţionară 
de la 1 848 se potolea treptat. 
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„In această prosperitate generală, cind forţele de producţie 
ale societăţii burgheze capătă o dezvoltare atît de puternică pe 
cit este, în general, posibil în cadrul relaţiilor burgheze, nici nu 
poate fi vorba de o adevărată revoluţie. O astfel de revoluţie e po
sibilă numai în perioadele cind amîndoi aceşti factori - forţele 
de producţie moderne şi formele de producţie burgheze - intră 
în contradicţie. Nesfîrşitele dispute cu care se îndeletnicesc acum, 
pe continent, reprezentanţii diferitelor fracţiuni ale partidului 
ordinii, compromiţîndu-se unii pe alţii, nu duc în nici un caz la 
noi revoluţii ; dimpotrivă, aceste dispute sînt posibile tocmai pen
tru că, în momentul de faţă baza relaţiilor sociale este atît de 
trainică şi - lucru pe care reacţiunea nu-l ştie - atît de bur
gheză. Toate încercările reacţionare de a frîna dezvoltarea bur
gheză vor eşua tot atît de inevitabil, lovindu-se de această bază, 
ca şi toată indignarea morală a democraţilor şi toate proclamaţiile 
lor înflăcărateu. Aşa a scris Marx şi cu mine în „A treia cronică 
mternaţională. Din mai pînă în octombrie 1 850" ,  în „Neue Rhei
nische Zeitung. Politisch-6konomische Revue" nr. V şi VI, Ham
burg, 1850, p. 153 266. 

Această înţelegere lucidă a situaţiei era însă pentru mulţi o 
erezie într-o vreme cînd Ledru-Rollin, Louis Blanc, Mazzini, Kos
suth, iar dintre aştrii germani mai mărunţi Ruge, Kinkel, Goegg şi 
cum le-o mai fi zicînd formau la Londra cu duiumul viitoare gu
verne provizorii nu numai pentru patriile lor, ci şi pentru întreaga 
Europă, şi cind nu mai rămînea decit să se obţină în America, ca 
împrumut în favoarea revoluţiei, banii necesari pentru a înfăptui 
revoluţia europeană şi a crea, bineînţeles, cit ai bate din palme, 
diferite republici. Şi atunci pe cine ar putea mira faptul că în 
această cursă s-a lăsat prins un om ca Willich, că Schapper, cu
prins de vechea ardoare revoluţionară, s-a lăsat prostit şi el, că 
majoritatea muncitorilor de la Londra, în mare parte ei înşişi emi
granţi, i-au urmat în tabăra fabricanţilor de revoluţii burghezo
democraţi ? Intr-un cuvînt, atitudinea de rezervă pe care o pre 
conizam noi nu era pe placul acestor oameni ; după părerea lor, 
trebuia să se treacă la fabricarea de revoluţii ; noi am refuzat 
categoric. S-a produs sciziunea ; ce a urmat se poate citi în „Dez
văluiri" .  A survenit apoi arestarea mai întîi a lui Nothjung, după 
aceea a lui Haupt, la Hamburg, care a trădat, divulgînd numele 
membrilor Organului Central din K6ln, şi care urma să figureze 
ca martor principal în proces. Rudele lui, vrînd să evite această 
ruşine, l-au trimis la Rio de Janeiro, unde ulterior s-a îndeletnicit 
cu negustoria şi, ca recompensă pentru meritele sale, a fost numit 
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consul general, la început al Prusiei şi apoi al Germaniei. Acum 
se află din nou în Europa *. 

Pentru o mai bună înţelegere a „Dezvăluirilor " ,  dau aici lista 
acuzaţilor de la Colonia : 1. P. G. Răser, muncitor la fabrica de 
ţigări ; 2. Heinrich Biirgers, la sfîrşitul vieţii deputat progresist în 
Landtag ; 3. Peter Nothjung, croitor, mai tîrziu fotograf, decedat 
acum ciţiva ani la Breslau ; 4. W. J. Reiff ; 5. Dr. Hermann Bec
ker, actualmente primar general al oraşului Kăln şi membru al 
Camerei seniorilor ; 6. Dr. Roland Daniels, medic, a murit la ciţiva 
ani după proces din cauza tuberculozei pe care a contractat-o în 
închisoare ; 7. Karl Otto, chimist ; 8. Dr. Abraham Jacobi, actual
mente medic la New York ; 9. Dr. J. J. Klein, actualmente medic 
şi consilier comunal la Kăln ; 10. Ferdinand Freiligrath, care însă 
pe vremea aceea se afla deja la Londra ; 1 1 . J. L. Ehrhard, func
ţionar comercial ; 12. Friedrich Lessner, croitor, actualmente sta
bilit la Londra. Dintre aceştia, după dezbateri publice care au 
durat de la 4 octombrie pînă la 12 noiembrie 1852, au fost con
damnaţi de Curtea cu juri pentru tentativă de înaltă trădare : 
Răser, Biirgers şi Nothjung la cite 6 ani detenţiune într-o fortă
reaţă, Reiff, Otto şi Becker la cite 5 ani, Lessner la 3 ani, iar Da
niels, Klein, J acobi şi Ehrhard au fost achitaţi. 

Cu procesul de la Colonia se încheie prima perioadă a miş
cării muncitoreşti comuniste germane. Imediat după ce s-a pro
nunţat sentinţa, am dizolvat Liga, iar peste citeva luni Sonder
bundul 267 lui Willich-Schapper şi-a dat şi el obştescul sfîrşit. 

De atunci şi pînă acum s-a scurs o viaţă de om. Pe atunci, 
Germania era o ţară a meşteşugurilor şi a industriei casnice bazate 
pe munca manuală, astăzi e o mare ţară industrială, aflată încă 
într-o permanentă transformare industrială. Pe atunci trebuia să 
cauţi cu luminarea pe muncitorii care să fie conştienţi de situaţia 
lor de clasă şi de antagonismul lor istoric-economic faţă de capital, 
pentru că însuşi acest antagonism abia se contura. Astăzi, întregul 
proletariat german trebuie supus unui regim de legi excepţionale, 
pentru a încetini cit de cit procesul dezvoltării lui spre conştiinţa 
deplină a situaţiei sale de clasă asuprită. Pe atunci, puţinii oameni 

* Schapper a murit la Londra la sfirşitul deceniului al 7-lea. Willich a luat 
parte la războiul civil din America şi s-a distins în bătălia de la Murfreesbor<> 
(Tennessee) , la care a participat ca general de brigadă ; el a primit un glonte în 
piept, dar s-a vindecat ; a murit acum vreo zece ani în America. Cit priveşte cele
lalte persoane pomenite mai sus, mai vreau să menţionez că lui Heinrich Bauer i s-a 
pierdut urma prin Australia, iar Weitling şi Ewerbeck au murit în America. 
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care au ajuns să înţeleagă rolul istoric al proletariatului erau ne
voiţi să activeze în ilegalitate, să se adune pe furiş în comunităţi 
mici de 3 pînă la 20 de persoane. Astăzi, proletariatul german se 
poate chiar lipsi de o organizaţie oficială, fie ea legală sau se
cretă ; simpla legătură, care se înţelege de la sine, între tovarăşi 
de clasă stăpîniţi de aceleaşi idei este suficientă pentru a zdrun
cina întregul imperiu german, fără a mai fi nevoie de statute, 
organe de conducere, rezoluţii sau alte forme concrete. Bismarck 
e arbitru în Europa, dincolo de graniţele Germaniei ; în interiorul 
ţării însă creşte pe zi ce trece tot mai ameninţătoare figura de 
atlet a proletariatului germdn, aşa cum a prevăzut-o Marx încă 
în 1844, uriaşul pentru care edificiul imperiului conceput pe mă
sura filistinului este de pe acum prea strîmt, uriaşul a cărui sta
tură gigantică şi ai cărui umeri laţi se dezvoltă în aşteptarea mo
mentului cind va fi destul să se ridice de la locul lui pentru a 
preface în ruine întregul edificiu al imperiului. Ba mai mult. Miş
carea internaţională a proletariatului european şi american a de
venit acum atît de puternică, incit nu numai prima ei formă, în
gustă - Liga secretă -, dar chiar şi a doua formă a ei, infinit 
mai cuprinzătoare - Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, aso
ciaţie legală -, au devenit pentru ea o cătuşă ; simplul sentiment 
de solidaritate, care se bazează pe înţelegerea identităţii situaţiei 
lor de clasă, e suficient pentru a uni pe muncitorii din toate ţările 
şi de toate limbile într-un singur mare partid al proletariatului 
şi pentru a menţine coeziunea acestuia. Invăţătura pe care în
tre anii 1847 şi 1852 a reprezentat-o Liga şi pe care înţelepţii fi
listini îşi puteau permite s-o trateze, ridicind din umeri, ca o elu
cubraţie a unor nebuni sau ca o învăţătură secretă a citorva 
sectanţi izolaţi, are azi nenumăraţi adepţi în toate ţările civilizate 
ale lumii, printre ocnaşii din minele Siberiei, cit şi printre căută
torii de aur din California ; iar întemeietorul acestei învăţături, 
omul cel mai urît şi cel mai calomniat de contemporanii săi, Karl 
Marx, a devenit, spre sfîrşitul vieţii sale, pentru proletariatul din 
Lumea Veche şi din Lumea Nouă sfetnicul cel mai solicitat şi care 
nu stătea niciodată pe gînduri să acorde proletariatului sprijinul său. 

Londra, 8 octombrie 1 885 

Publicat în : K. Marx. 
„Enthilllungen liber den 
Kommunisten-Prozess zu Ko!n•, 
Hottingen-Zilrich, 1 885 şi  în 
„Der Sozialdemokrat• nr. 46--47 şi 
48 din 12, 19  şi 26 noiembrie 1885 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
cărţii 

Tradus din limba germană 
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Londra, 12 octombrie 1885 

.„Eu nu consider ziua de 4 octombrie o înfrîngere, cu condiţia 
însă să nu vă fi făcut tot felul de iluzii. Era vorba de zdrobirea 
oportuniştilor - şi ei au fost zdrobiţi. Pentru aceasta însă a fost 
nevoie să se exercite o presiune din două părţi opuse - din 
dreapta şi din stînga. Este evident că presiunea din dreapta a fost 
mai puternică decît era de aştepta.t. Dar aceasta face ca situaţia 
să fie mult mai revoluţionară. 

Burghezul, mare sau mic, i-a preferat pe orleaniştii şi bona
partiştii făţişi orleaniştilor şi bonapartiştilor deghizaţi, pe oamenii 
care s-au îmbogăţit jefuind naţiunea oamenilor care vor să se 
îmbogăţească pe socoteala naţiunii, pe conservatorii de ieri con
servatorilor de mîine. Asta e totul. 

în Frctnţd monarhia nu e posibilă, fie şi numai pentru că sînt 
prea mulţi pretendenţi la tron. Dacă ar fi posibilă, acest fapt ar 
fi un indic!u că bismarckienii au dreptate atunci cînd vorbesc de 
degenerarea Franţei. Dar această degenerare nu atinge decît 
burghezia, în Germania şi în Anglia la fel ca şi în Franţa. 

Republica rămîne întotdeauna forma de guvernămînt care 
învrăjbeşte cel mai puţin cele trei secte monarhiste 269 şi care le 
permite să se unească într-un partid conservator. De îndată ce 
apare posibilitatea unei restaurări monarhice, partidul conservator 
se împarte imediat în trei secte, în timp ce republicanii sînt ne
voiţi să se grupeze în jurul singurului guvern posibil ; iar în mo
mentul de faţă acesta este probabil guvernul Clemenceau. 

în orice caz, faţă de Ferry şi Wilson, Clemenceau reprezintă 
Ul]. progres. Este foarte important ca el să vină la putere nu ca 
apărător al proprietăţii împotriva comuniştilor, ci ca salvator al 
republicii împotriva monarhiei. In acest caz el ar fi, mai mult 



226 Situaţia creată 

sau mai puţin, nevoit să-şi ţină promisiunile ; altminteri el s-ar 
purta ca şi ceilalţi care se considerau, asemenea lui Ludovic
Filip, „cea mai bună dintre republici• 270 : sîntem la putere, repu
blica poate dormi liniştită ; e suficient că ministerele sînt în 
mîinile noastre, aşa că nu ne mai vorbiţi de reformele promise. 

Cred că oamenii care în ziua de 4 au votat pentru monarhişti 
s-au şi speriat de propriul lor succes şi că data de 1 8  va da re
zultate mai mult sau mai puţin în favoarea lui Clemenceau 271, cu 
un oarecare succes pentru oportunişti, nu din stimă, ci din dispreţ 
pentru ei. Filistinul îşi va spune : la urma urmei, cu atîţia rega
lişti şi bonapartişti am nevoie şi de cîţiva oportunişti. De altfel, pe 
data de 1 8  situaţia se va lămuri ; Franţa este o ţară a neprevă
zutului, iar eu mă abţin să exprim o părere definitivă. 

ln orice caz însă, faţă-n faţă vor sta radicalii şi monarhiştii. 
Primejdia care va ameninţa republica va fi suficientă pentru a-l de
termina pe micul burghez să încline ceva mai mult spre extrema 
stingă, ceea ce în altă situaţie nu ar fi făcut pentru nimic în lume. 
Tocmai aceasta este conjunctura care ne este necesară nouă, co
muniştilor. Pînă acum nu văd motive să presupun că dezvoltarea 
politică a Franţei, atît de consecvenlă, s-ar abate din drumul 
său : logica este aceeaşi ca şi în 1 792-1794, numai că primejdia 
care ameninţa atunci din partea coaliţiei ameninţă acum din par
tea coaliţiei partidelor monarhiste din interiorul ţării. Dacă o ana
lizăm mai de aproape, ea se va dovedi mai puţin primejdioasă 
decît a fost cealaltă . . .  

Publicat în „Le Socialiste• nr. 8 
din 17 octombrie 1885 

Semnat : F. E n g e I s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

fradus din limba franceză 
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Către comitetul de redacţie 
al săptămînalului „Le Socialiste" 

Cetăţeni, 

ln numărul ziarului dv. din 1 7  aţi publicat un extras dintr-o 
scrisoare particulară pe care am adresat-o unuia dintre dv. * 
Această scrisoare a fost scrisă în grabă, aşa că, de teamă să nu 
pierd poşta, nu am avut nici măcar timp s-o recitesc. Permiteţi-mi 
deci să aduc precizări cu privire la un pasaj care nu exprimă destul 
de clar ideea mea. 

Vorbind despre d-l Clemenceau ca de un stegar al radicalis
mului francez, am spus : „Este foarte important ca el să vină la 
putere nu ca apărător al proprietăţii împotriva comuniştilor, ci ca 
salvator al republicii împotriva monarhiei. În acest caz el ar fi, 
mai mult sau mai puţin, nevoit să-şi ţină promisiunile ; altminteri 
el s-ar purta (aici trebuie inserat poate) ca şi ceilalţi care se con
siderau, asemenea lui Ludovic-Filip, «Cea mai bună dintre repu
blici» : sîntem la putere, republica poate dormi liniştită ; e sufi· 
cient că ministerele sînt în mîinile noastre, aşa că nu ne mai 
vorbiţi de reformele promise " .  

ln primul rînd, nu am nici un drept s ă  afirm c ă  d-l Clemenceau, 
dacă ar ajunge la putere pe calea obişnuită a guvernelor parla
mentare, ar acţiona negreşit „ca ceilalţi".  Apoi, eu nu sînt dintre 
aceia care explică acţiunile guvernelor prin simpla lor voinţă bună 
sau rea ; însăşi această voinţă este determinată de cauze inde
pendente de ele - de situaţia generală. De aceea aici nu este 
vorba de bunăvoinţa sau de reaua-voinţă a d-lui Clemenceau. Este 
vorba ca, în interesul partidului muncitoresc, radicalii să ajungă 

* Vezi volumul de faţă, p. 225-226. - Nota red. 
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la putere în împrejurări în care traducerea în viaţă a programului 
lor să fie singurul mijloc de a se menţine la putere. Să sperăm 
că cei 200 de monarhişti din Cameră vor fi de ajuns pentru a crea 
o asemenea situaţie. 

Londra, 21 octombrie 1885 

Publicat în „Le Socialiste• nr. 10 
din 31 octombrie 1 885 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut in gazetă 

Tradus din limba franceză 
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Volumul I al „Capitalului" lui Marx este o proprietate obşteas
că în măsura în care este vorba de traducerea lui în limbi străine. 
De aceea, deşi în cercurile socialiste engleze se ştie destul de 
bine că este în pregătire o traducere care va fi publicată în 
curînd şi de care vor răspunde executorii testamentari literari ai 
lui Marx, nimeni nu ar avea dreptul să aducă obiecţii dacă această 
traducere ar fi precedată de o altă traducere fidelă şi bună. 

Primele citeva pagini ale unei asemenea traduceri, făcute de 
John Broadhouse, au apărut în numărul pe luna octombrie al re
vistei „To-day" .  Declar categoric că această traducere este foarte 
departe de a fi o redare fidelă a textului, şi aceasta pentru moti
vul că d-l Broadhouse nu dispune de nici una din calităţile care 
se cer unui traducător al lui Marx. 

Pentru a traduce o asemenea carte nu esle suficient să cu
noşti bine limba literară germană. Marx foloseşte curent expresii 
din viaţa de toate zilele, precum şi locuţiuni idiomatice ; el 
creează cuvinte noi, îşi culege exemplele din toate domeniile şti
inţei, iar aluziile - din literaturile a nenumărate limbi ; pentru a-l 
înţelege, trebuie să cunoşti la perfecţie atît limba germană vor
bită, cit şi cea literară şi, în plus, să ştii cite ceva şi despre felul 
de viaţă german. 

Să dau un exemplu. Cînd ciţiva studenţi de la Oxford au 
traversat, vîslind, pe o barcă de patru persoane, strîmtoarea Dover, 
ziarele au relatat că unul din ei „caught a crab" *. Corespondentul 
din Londra al lui „Kolnische Zeitung" a luat cuvintele textual şi 
a comunicat cu conştiinciozitate ziarului său că „un rac s-a agăţat 
de vîsla unuia dintre vîslaşi" .  Dacă un om care a trăit ani de-a 
rîndul în inima Londrei este în stare să comită o asemenea gre-

* Textual : „a prins un rac• ; în limbajul celor care practică canotajul : „ a  
pierdut ritmul d i n  cauză c ă  a afundat vîsle!e prea adînc î n  apă" .  - Nota trad. 

17 - Marx-Engels, Opere, val. 21 
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şeală grosolană de îndată ce întilneşte un termen tehnic dintr-un 
domemu care îi este necunoscut, la ce te poţi aştepta de la un om 
care, cunoscînd numai relativ limba germană cultă, încearcă să 
traducă într-altă limbă pe scriitorul german cel mai greu de tra
dus ? Şi vom vedea, într-adevăr, că d-l Broadhouse este mare 
meşter în „prinsul racilor" .  

Dar în cazul de faţă traducătorului i se mai cere ceva. Marx 
este unul dintre scriitorii contemporani cu stilul cel mai energic, 
mai pregnant şi mai concis. Pentru a reda exact stilul lui Marx, 
trebuie să stăpîneşti la perfecţie nu numai limba germană, dar şi 
pe cea engleză. D-l Broadhouse însă, deşi, pare-se, ziarist destul 
de talentat, cunoaşte limba engleză numai atît cit e nevoie pentru 
a satisface normele literare obişnuite. Acestor norme el le face 
destul de bine faţă, dar nu aceasta este engleza în care ar putea 
fi tradus vreodată „Capitalul " .  O limbă germană viguroasă tre
buie redată într-o limbă engleză viguroasă ; trebuie folosite pină 
la una toate resursele limbii ; expresii germane nou create impun 
crearea unor expresii noi corespunzătoare în engleză. Dar de în
dată ce întîmpină asemenea dificultăţi, pe d-l Broadhouse îl pă
răsesc nu numai resursele, dar şi curajul. Cea mai neînsemnată 
îmbogăţire a vocabularului său limitat, cea mai neînsemnată ino
vaţie care depăşeşte cadrul limbii engleze obişnuite din literatura 
convenţională, de toate zilele, îl înspăimîntă şi, decît să rişte o 
asemenea erezie, el preferă să traducă cuvîntul german greu tra
ductibil printr-un termen mai mult sau mai puţin nedefinit care 
nu-i supără urechea, dar în schimb face confuză ideea autorului ; 
sau, ceea ce e şi mai rău, dacă acel cuvînt se repetă - printr-o 
serie întreagă de termeni diferiţi, uitînd că un termen tehnic tre
buie să fie redat întotdeauna printr-una şi aceeaşi expresie co
respunzătoare. Astfel, chiar în titlul primei secţiuni el traduce 
Wertgrosse * prin „extent of value " ,  ignorînd faptul că Grosse ** 
este un termen matematic bine determinat, identic cu termenul 
„magnitude" sau cu o cantitate determinată, în timp ce „extent• 
mai poate avea multe alte accepţii. Astfel, chiar şi o inovaţie atît 
de simplă ca „timp de muncă"  [„Iabour-time" ]  pentru Arbeitszeit 
este prea dificilă pentru el ; el o traduce prin 1) „time-labour " ,  
expresie care înseamnă, dacă în general înseamnă ceva, munca 
plătită pe unitatea de timp, sau munca pe care o prestează un om 
care „execută " munca silnică [hard Jabour] pe termenul [l imel 
cit a fost condamnat ; 2) „time of labour" [„timpul muncii"] ; 3) 
„labour-time " [„timp de muncă"] şi 4) „period of labour" [„perioadă 

* - mărimea valorii. - Nota t iad. 
* •  - mărime. - Nota trad. 
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de muncă"] (Arbeitsperiode) - termen prin care Marx subînţelege 
în volumul al II-lea cu totul altceva. După cum se ştie însă, „ca
tegoria" timp de muncă este una dintre categoriile cele mai impor
tante din întreaga carte, şi a o traduce prin patru termeni diferiţi în 
mai puţin de zece pagini este mai mult decît un lucru de neier t - > .  

Marx începe cu analiza mărfii .  Marfa se  înfăţişează în  ;-;rimul 
rînd ca obiect de întrebuinţare ; ca atare ea poate fi privită fie sub 
aspectul calităţii, fie sub cel al cantităţii. 

„Any such thing is a whole in itself, 
the sum of many qualities or proper
ties, and may therefore be useful in 
different ways. To discover these dif
ferent ways and therefore the various 
uses to which a thing may be put, is 
the act ol hislory. So, too, is the fin
ding and fixing of socially recognised 
slandars ol measure for the quantity of 
useful things. The diversity of the 
modes of measuring commodities arises 
partly from the diversity of the natu
re of the objects to be rneasured, par
tly from convention • (Traducerea en
gleză făcută de Engels în articolul de 
fa\ă. - Nota trad.) 

[„Orice asemenea lucru este o totali
tate de proprietă\i numeroase şi poate 
fi deci util în diferite privin\e. Desco
perirea acestor proprietă\i şi, prin ur
mare, a diferitelor moduri de întrebuin
\are a lucrurilor este o operă istoricii. 
Acesta este cazul şi cu descoperirea 
masurilor sociale pentru cantitatea lu
crurilor utile. Diversitatea mă�urilor 
mărfurilor îşi are originea în parte în 
natura diferită a obiectelor ce urmează 
a fi măsurate, în parte în convenţie" • 
(K. Marx, „Capitalul" voi. I, Bucureşti ,  
[ditura politică, 1960, ed, a IV-a, p. 
75-76. - Nota lrad.)/ 

Acest fragment este redat de d-l Broadhouse în felul următor : 

„To discover these various ways, and 
consequently the multifarious modes in 
which an obiect may be of use, is a 
work ol time. So, consequently, is the 
finding of the social measure for the 
quantity of useful things. The diversity 
in the bulk of commodities arises par
tly from the different nature• etc. 

[„A descoperi aceste proprieta\i diferite 
şi, în  consecinţă, diferitel1; moduri în 
ca1e un obiect ar putea fi ulii ,  aceasta 
2ste o chestiune de timp Acesta este, 
în consecin/u, şi cazul c-u descoperirea 
măsurii sociale pentru cantitatea lucru
rilor utile. Diversitatea în masa mărfu· 
rilor apare parţial din natura diferită• 
etc.] . 

La Marx descoperirea diferitelor laturi utile ale lucrurilor 
constituie o parte esenţială a progresului istoric ; la d-l Broadhouse 
- aceasta nu-i decît o chestiune de timp. La Marx acelaşi lucru se 
referă şi la stabilirea măsurilor sociale generale. La d·l Broadhouse 
şi „descoperirea măsurii sociale pentru cantitatea lucrurilor utile" 

• „Jedes solches Ding ist ein Ganzes vieler Eigenschaften und kann daher 
nach verschiedenen Seiten niitzlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher 
ciie rnannigfachen Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken, ist geschichtliche Tal. 
So ist die Findung gesellschafllicher Masse fiir die Quantitat der nlitzlichen Dinge. 
Die Verschiedenheit der Warenmasse entspringl teils aus der verschiedenen Natur 
der zu rnessenden Gegenstande, teils aus Konvention" (Textul originalului german, 
volumul l al „Capitalului",  ed. a rn-a, 1 883. - Nota trad.) 

17* 
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este o „chestiune de timp " ; de o asemenea măsură Marx, fireşte, 
nu s-a sinchisit niciodată. Şi, în sfîrşit, Broadhouse confundă Masse 
(measures) (măsuri) cu Masse (bulk) (masă) . atribuindu-i astfel lui 
Marx unul din cei mai frumoşi „raci" care au fost prinşi vreodată. 

Mai departe Marx spune : 

„Use-values form the material oul 
of \'i hich weallh is made up, whatever 
may be the social form of that wealth" 
(Traducerea engleză făcută de Engels în 
articolul de fată. - Nota trad.). 

[„Valorile de întrebuintare formează 
fondul material al avutiei, oricare ar fi 
forma socială a acestei avuţii" *. (K. 
Marx, „Capitalul" ,  voi. I, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p .  76. 
- Nota trad.)J. 

(forma specifică de însuşire, în care este înfăptuită luarea în stă
pînire şi repartiţia) . 

D-l Broadhouse traduce : 

„Use values constitute the actual basis 
of wealth which is always their social 
form• 

[„Valorile de întrebuintare formează 
baza reală a avutiei care reprezintă ln
totdeauna forma lor socială"], 

ceea ce constituie sau o platitudine pretenţioasă, sau o pură abe
raţie. 

Al doilea aspect sub care se prezintă o marfă este vuloarea ei  
de schimb. Faptul că toate mărfurile se pot  schimba între ele în 
proporţii stabilite, care se schimbă mereu, că au valori de schimb, 
presupune că ele conţin ceva care le este comun tuturor. Nu mă 
opresc aici asupra modului neglijent în care redă d-l Broadhouse 
una din cele mai subtile analize din cartea lui Marx, ci trec direct 
la pasajul în care Marx spune : 
„This something common to all com
modities cannot be a geometrica!, phy
sical, chemical or other natural pro
perty. In fact their material properties 
come into consideration only in so far 
as they make them useful, that is, in 
so far as they turn them into use-va
lues• .  (Traducerea englezii. făcută de 
Engels în articolul de fată. - Nota 
trad.). 

[„Acest element comun nu poate fi o 
proprietate naturală oarecare, geome
trică, fizică, chimică sau de altă natură 
a mărfurilor. fn genei al, proprietătile 
lor corporale nu intră în socoteală decît 
în măsura în care fac ca mărfurile să 
fie utilizabile, adică in măsura în care 
fac din ele valori de întrebuintare" **· 
(K. Marx, „Capitalu\" ,  voi. I, Bucureşti, 
Editura politicei. , 1960, ed. a IV-a, p. 
77. - Nota trad.)/. 

• „Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches 
immer seine gesellschaitliche Form sei" (Textul originalului german. - Nota trad ) 

** „Dies Gemeinsame kann nicht eine geometrische, physikalische, chemische 
oder sonstige natiirliche Eigenschaft der Waren sein. Ihre k6rperlichen Eigen
schalten kommen iiberhaupt nur in Betracht, soweit selbe sie nutzbar machen, also 
zu Gebrauchswerten" (Textul originalului german. - Nota trad.). 
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Şi el continuă 
„But it is the very act of making ab
straclion !rom their use-va/ues which 
evidently is the characteristic point of 
the exchange-relation of commodilies. 
Wilhin this relation, one use-value is 
equivalent to any other, so long as it 
is provided in sufficient proportion". 
{Trnducerea engleză făcută de Engels 
in articolul de faţă. - Nota trad.). 

Iar la d-l Broadhouse : 
„But on the other hand, it is precisely 
these use-values in the abstract which 
apparently characterise the exchange
Talio of the commodities. ln itself, one 
use-value is worth just as much as 
another if it exists in the same pro
portion•. 

[„Dar, pe de altă parte, tocmai abstrac
/ia ce se face de valorile de intrebuin
/are este aceea care caracterizeaza cu 
toată evidenta raportul de schimb al 
mărfurilor. Inlăuntrul acestui raport de 
schimb, o valoare de întrebuinţare prc
�uieşte exact cit oricare alta, cu con
diţia ca ea să existe în proporţia cu
venită• *· (K. Marx, „Capitalul", voi. 
I, Bucurnşti, Editura politică, 1950, ed. 
a IV-a, p. 77. - Nota trad.)J. 

(„Dar, pe de altă parte, tocmai aceste 
valori de întrebuin/are considerate ab
stract sint acelea care, după cite s-ar 
pă1 ea, caracterizează propor/ia de 
schimb a mărfurilor. ln sine o valoa1e 
de întrebuinţare valorează cit oricare 
alta, dacă exista în aceeaşi propor
ţie".) 

In felul acesta, lăsînd la o parte erorile mai mici ale tradu
cerii, d-l Broadhouse îi atribuie lui Marx exact contrariul a ceea ce 
spune în realitate. La Marx, caracteristic pentru raportul de schimb 
al mărfurilor este faptul că se face total abstracţie de valorile lor 
de întrebuinţare, că mărfurile sînt considerate ca neavînd de loc 
valori de întrebuinţare. Traducătorul lui Marx însă îi atribuie aces
tuia afirmaţia că, pentru proporţia schimbului (despre care nici nu 
este vorba aici) , caracteristică ar fi tocmai valoarea ei de întrebuin
ţare, luată numai 11abstract" I Iar apoi, cu cîteva rînduri mai jos, el 
reproduce fraza lui Marx : „Ca valori de întrebuinţare, mărfurile sînt 
1nainte de toate de calitate diferită ; ca valori de schimb, ele nu 
pot fi decît de cantitate diferită şi nu conţin deci nici un atom de 
valoare de întrebuinţare " ** (K. Marx, „Capitalul" ,  vol. I, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 77-78. - Nota trad.), deci 
nici abstractă, nici concretă. Sîntem în drept să întrebăm : „Inţelegi 
oare ceva din ceea ce citeşti ?"  

La această întrebare este cu neputinţă să se răspundă afirmativ 
cînd constatăm că d-l Broadhouse repetă iarăşi şi iarăşi aceeaşi 

* „Andrerseits aber ist es grade die Abstraction von ihren Gebrauchswerten, 
v.-as das Austauschverltăllnis der vVaren augenscheinilich charakterisiert. Innerhalb 
desselben gilt ein Gebrauchswert grade soviel wie jeder andre, wenn er nur in 
gehoriger Proportion vorhanden ist" (Textul originalului german. - Nota trad.) 

** „Als Gebrauchswerte sind die Waren vor aliem verschiedener Qualităt, 
als Tauschwerte kiinnen sie nur verschiedener Quantităt sein, enthalten also kein 
Atom Gebrauchswert" .  (Textul originalului german. - Nota trad.). 
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concepţie greşită. După fraza pe care am citat-o mai sus, Marx 
continuă : 
„Now, if we leave oul of consideration• 
(that is, make absli action from) „ the 
use-valucs of the commoclities, the1 e 
re:mains Io lliem but one property : that 
of bemg the products of labour. But 
evcn lhis product of labour has alrcady 
undergone a chctnge in our hands. If 
we make ctbstraction /rom its use-value, 
wc also make abstraction /rom Ilic 
bodily componen ts and forms which 
make ii inlo a use-value." (Traducerea 
engleză făcută de Engels în articolul de 
!aţă .  - Nota trad.). 

Acest pasaj d-l Broadhouse 
mează : 
„If we separate use-values /rom thc 
actual material of the commodities, 
there remains" (where 1 with the use
" alucs or with the actual material 7) 
„one property only, that of the product 
of labour. But the product of labour is 
already transmuted in our hands. If 
we abstract /rom ii its use-value, we 
abstract also the stamina and /orm 
which constituie its use-value" .  

Mai departe Marx spune : 
„In the exchange-re!alion of commodi
ties, their exchange-value presented it
self to us as something perfectly inde
pendent of their use-values. Now, if we 
actually make abstraction /rom lhe use
value of the products of labour, we 
arrive at  their value, as previously de
termined by us".  (Traducerea engleză 
făcută de Engels în articolul de faţă, -
.'!oia trad.). 

[„Dacă facem abstrac/ie de valoarea de 
întrebuinţare a corpurilor mărfurilor, nu 
le mai rJmîne decit o singură ca!itate : 
acec:a de a fi produse ale muncii. Dar 
produsul muncii s-a schimbat şi el P" 
neobservate. Dacă facem ctbslt ac ţie de 
va/oa.rea sa de întrebuinţare, facem de 
asemenea abstracţie şi de elemen te!<? �i  
formele materiale care Jac din el  o va
loare de întrebuinţare" *· (K. J lan:, 
„Capitalul " ,  voi. I, Bucureşti, Editura 
politica, 1960, ed. a IV-a, p. 78. - Now 
trad.)/. 

îl redă în engleză după cum ur-

[„Dacă separăm valorile de întrebui11-
ţare de adevăratul material al mărfuri
lor, atunci rJmîne" (unde ? în valorile 
de inirebuinţare sau în adevăratul ma
terial ?) „doar o singură calitate, aceea 
de a fi un produs al muncii. Dar pro
dusul muncii s-a şi schimbat în m im1lc 
noastre. Dacă abstragem clin el valoa
rea :ui de inlrebuin/are, abstragem dL 
asemenea şi subslan/a ci iorma d l ! C'  
constituie valoa rea lui d e  întrebum
tare" .] 

[„In raportul de schimb al mărfurilor 
înseşi, valoarea lor de schimb ne-d 
apărut ca ceva cu totul independent de 
vctlorile lor de întrebuinţare. Da<\ fa
cem într-adevăr abstracţie de valoarea 
de întrebuinţare a produselor muncii, 
obţinem valoarea lor astfel cum a lo51 
determinată mai sus" ** (K. Marx. „Ca
pitalul" ,  voi. I, Bucureşti, Editura poli
tică, 1960, ed. a IV-a, p. 78. - Nota 
trad.)/. 

* „Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkorper ab• (das heisst, 
davon abstrahieren). „so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeils
produkten. Jedoch ist uns auch da5 Arbeitsprodukt bcrcits in dcr Han:! verwandnlt, 
Abstrahieren wir von seinem Gebrauchswert, so abstrahieren wir auch von den 
korperlichen Bestandleilen und Formen, die es zum Gebrauchswert machen" .  
(Textul originalului german. - Nota trad.). 

** „Im Austauschverhăltnis der Waren selbst erscheint uns ihr Tauschwert 
als etwas von ihren Gebrauchswcrten durchaus Unabhăngiges. Abstrahiert man 
nun wirklich vom Gebrauchswert der Arbeitsprodukte, so erhălt man ihren Vieri, 
wie er eben bestimmt ward" .  !Textul orginalului german. - Nota trad.). 
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Aceasta sună la d-l Broadhouse după cum urmează : 
„In the exchange-ratio of commoditie' 
their exchange-value appears to us as 
somcthing altog:elher independent of 
their use-value. If we now in effect 
abstrnct lhe use-value /rom lile labour 
products, we have thcir value as i t  îs 
llzen determined" , 

[„ln proportia de schimb a mărfurilor 
valoarea lor de schimb ne apare c,1 
ceva cu totul independent de valoarea 
lor de întrebuinţare. Dacă abstragem 
acum intr-adevar valoarea de intrebuin
tare din produsele muncii, obţinem va
loarea lor, aşa cum a fost determinata 
atunci•/. 

In această privinţă nu încape nici o îndoială. D-l Broadhouse 
nu a auzit niciodată de alte moduri de a abstrage decît de cele fi
zice, cum ar fi abstragerea banilor dintr-o casă de bani sau dintr-un 
seif. Să identifice abstragerea cu sustragerea [abstraction and sub
straction] este ceva de neiertat pentru un traducător al lui Marx. 

lncă un exemplu de felul cum o idee exprimată în germană a 
fost transformată în engleză într-un non-sens. Una din cele mai 
subtile analize făcute de Marx este aceea în care descoperă dublul 
caracter al muncii. Munca, considerată ca producătoare de valoare 
de întrebuinţare, este o muncă cu un caracter aparte şi se deose
beşte de aceeaşi muncă, considerată ca creatoare de valoare. Una 
este o muncă de un fel determinat : torsul, ţesutul, aratul etc. ; cea
laltă este o proprietate generală a activităţii productive a omului, 
comună torsului, ţesutului, aratului etc. şi le cuprinde pe toate sub 
denumirea comună de muncă. Una este muncă concretă, cealaltă -
muncă abstractă. Una este muncă în sens tehnic, cealaltă - în sens 
economic. Pe scurt : întrucît în limba engleză există termeni pentru 
ambele munci - una este work spre deosebire de labour ; cealal<tă 
labour spre deosebire de work. După această analiză Marx con
tinuă : 

„Originally a commodity presented it
s:!lf to us as something duplex : use
value and exchange-value. Furlher on 
we saw that labour, too, as far as i t  is 
expressed in value, does no Jonger 
possess the same characlerislics which 
belong to it in its capacity as a create• 
of use-value". (Traducerea engleză fă' 
cut'l de Engeb în articolul de fa\ă. -

Nota trad.). 

[„La început marfa ne-a apărut ca 
avind un dublu caracter : acela de va
loare de întrebuinţare şi de valoare de 
schimb. Mai tîrziu s-a văzut că şi mun
ca, în măsura în care îşi gd.seşte ex
presia în valoare, nu mai posedă ace
leaşi caracteristici care îi revin în cali
tate de creatoare de valori de între
buin\are" • (K. Marx. „Capitalul" ,  voi. 
I, Bucureşti, Editura politicd., 1960, ed. 
a IV-a, p. 81. - Nota trad.)/. 

• „Ursorun:;lich erschien uns die Ware als ein Zwieschlăchliges, Gebrauch
swert und Tauschwert. Spăter zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im 
Wert ausgedruckt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besilzl, die ihr als Erzeuge
rin von Gcbrauchswerten zukommen".  (Textul originalului german. - Nota lrad.}. 
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D-l Broadhouse vrea să dovedească cu tot dinadinsul că nu a 
înţeles nici un cuvînt din analiza pe care a făcut-o Marx şi traduce 
pasajul de mai sus în felul următor : 

„We saw the commodity at first as a 
compound of use·value and exchange· 
value. Then we saw that labour, so 
far as it is expressed in value, on/y 
possesses that character so Jar as it is 
a generator of use-value" .  

[„La început noi  am considerat munca. 
un tompus format din valoare de între
buinţare şi valoare de schimb. Ulterior 
am văzut că munca, în măsura in care 
este exprimată în valoare, posedă acest 
caracter numai în măsura în care este 
creatoare de valoare de întrebuinţare•]. 

Cînd Marx spune „alb " d-l Broadhouse nu vede pentru ce nu 
ar traduce el „negru" .  

Dar destul despre aceasta. Să luăm un exemplu mai amuzant. 
Marx spune : „ln societatea burgheză există fictio juris (ficţiunea 
Juridică) după care orice om devenit cumpărător de mărfuri posedă 
o cunoaştere enciclopedică a mărfurilor" * 273.(K. Marx. „Capitalul • .  
vol. I ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p .  76. -

Nota trad.) Deşi expresia „Civil Society" ** este pur englezească 
şi „History of Civil Society" a lui Ferguson există de mai bine de <> 
sută de ani 274, d-lui Broadhouse i se pare extrem de dificilă această 
expresie. El o traduce prin : „amongst ordinary people " *** trans
formînd astfel ideea într-un nonsens. Căci tocmai „oamenii de 
rînd" sînt aceia care crîcnesc mereu pentru că sînt traşi pe sfoară 
de prăvăliaşi etc. ,  deoarece ei nu cunosc natura şi valoarea mărfu
rilor pe care trebuie să le cumpere. 

Producerea (Herslellung) unei valuri de întrelJUinţare este re
dată prin „the establishing of a use-value" ****. Cînd Marx spune : 
„Dacă reuşim să transformăm cu puţină muncă cărbunele în dia
mant, valoarea sa poate să scadă sub valoarea cărămizilor" * * * * *  
d-l Broadhouse care, după c î t  se  pare, nu  ştie că  diamantul este o 
formă alotropică a carbonului, transformă cărbunele [n cocs. Tot 
aşa transformă el expresia „total yield of the Brazilian diamond 
mines" ****** în „the entire profits of the whole yield" *******. 

* „In cler biirgerlichen Gesellschaft herrscht die Jictio juris, dass j eder 
Mensch als Warenkăufer eine enzyklopădische \Varenkenntnis besitzt. • (Textul 
originalului german. - Nota trad.). 

** - „societate civilă" .  - Nota trad. 
*** - „printre oamenii de rind".  - Nota trad. 

**** - stabilirea unei valori de întrebuinţare. - Nota trad. 
***** „Gelingt es, mit wenig Arbeit Kohle in Diamant zu verwandeln, se> 

kann sein Wert unter den von Ziegelsteinen fallen" .  - Nota trad. 
****** - „producţia totală a minelor de diamant din Brazilia". - Nota trad. 

**** *** - „profiturile integrale realizate din întreaga producţie". - Nota trad_ 
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„The primitive communities of India" * devin la el „venerab/e com
munities" **. 

Marx spune : 

.,In the use-value of a commodity is 
coatamed" (steckt, which has better be 
translated : For the production of the 
use-value of a commodity there has 
been spent) „a cerlain productive acti
vity, adapted to the peculiar purpose, 
or a certain useful labour•. (Traducerea 
englezd făcută de Engels în articolul 
de faţă. - Nota trad.). 

[„In valoarea de întrebuinţare a ori
cărei mărfi se află" (steckt - ceea ce 
s-ar fi putut traduce mai bme : „Pen
tru producerea valorii de întrebuinţare 
a unei mărfi s-a cheltuit" ) „o anumită 
activitate productivă potrivită, adică o 
muncă utilă" *** (K. Marx. „Capita
lul" ,  voi. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 
1960, ed. a IV-a, p. 82. - Nota traci.)/. 

D-l Broadhouse trebuie să spună : 
„Ia the use-value of a commodity is 
contained a certain quanlily ol produc
tive power or useful la bour•. 

[„In valoarea de întrebuinţare a onca
rei mărfi se află o cantitate determinată 
de lor/ă productivă sau de muncă 
utilă"] 

şi transformă astfel nu numai calitatea în cantitate, dar şi activi
tatea productivă cheltuită în forţă productivă, care abia urmează 
să fie cheltuită. 

Dar ajunge. Aş putea da de zece ori mai multe exemple, pen
tru a arăta că d-l Broadhouse nu este din nici un punct de vedere 
persoana indicată să-l traducă pe Marx, şi aceasta mai cu seamă 
pentru că, pare-se, nu ştie absolut de loc ce este o muncă ştiin
ţifică cu adevărat conştiincioasă ****. 

Scris în octombrie 1885 

Publicat în „The Commonweal" 
nr. 10 din noiembrie 1855 

Semnat : F r i e d r i c h E n g e I s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistd 

Tradus din limba engleza 

* - „comunităţile primitive din India". - Nota !rad. 
** - „comunităţi venerabile" . - Nota !rad. 

*** „In dem Gebrauchswert jeder Ware steckt eine bestimmte zweck
măssig produktive Tiitigkeit oder niitzliche Arbeit". (Textul originalului german. -
Nota trad.). 

**** - Din cele spuse mai sus reiese clar că „Capitalul" nu este o lucrare 
care poate fi tradusă pe bază de contract. Munca de traducere a acestei lucrări se 
află in mîinile cele mai bune ; totuşi nu este posibil ca traducătorii să-şi consacre 
tot timpul acestei lucrări. Acesta este motivul pentru care a fost amînată publicarea 
ei. Dar, deşi nu poate fi indicată data precisă a apariţiei cărţii, putem spune cu 
certitudine că ediţia engleză va fi la dispoziţia publicului în cursul anului viitor. 
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Cu privire la istoria ţărănimii prusiene 
[Introducere la broşura lui Wilhelm Wolff „Miliardul silezian"] m 

Pentru înţelegerea lucrării lui Wolff : „Miliardul silezian" ,  
socot necesar să scriu cîteva cuvinte introductive. 

La est de Elba şi la nord de Erzgebirge şi Riesengebirge Ger
mania reprezintă un teritoriu care în a doua jumătate a evului 
mediu a fost smuls de la slavii care au pătruns pînă aici şi a fosl 
germanizat din nou de coloniştii germani. Cuceritorii, cavaleri şi 
baroni germani cărora le-au fost atribuite aceste pămînturi, au jucat 
rolul de „întemeietori " („Grilnder-ii " ) de sate ; ei şi-au împărţit 
domeniile fixînd limitele satelor şi, la rîndul lor, acestea din urmă 
au fost împărţite fiecare într-un număr de loturi ţărăneşti sau bufe 
de mărime egală. Fiecărei hufe îi revenea un loc de casă cu curte 
şi grădină chiar în vatra satului. Aceste hufe au fost repartizate 
prin tragere la sorţi coloniştilor franci (franci din Renania şi din 
Ţările de Jos) , celor saxoni şi h;izi care fuseseră atraşi aici ; în 
schimb, colonistul trebuie să dea „întemeietorului" ,  adică cavale
rului sau baronului, dări fixe foarte moderate şi să presteze anu
mite servicii. Atîta timp cit ţăranii îşi îndeplineau aceste obligaţii, 
ei erau stăpîni ereditari pe bufele lor. Pe lingă aceasta, ei aveau 
dreptul să taie lemne, să-şi trimită vitele la păşunat şi să-şi îngraşe 
porcii cu ghindă etc. în pădurea aparţinînd întemeietorului de sat 
(adică a moşierului de mai tîrziu) , adică aceleaşi drepturi de folo
sinţă a almendelor * pe care le aveau ţăranii din vestul Germaniei 
în marcă. Terenurile arabile ale satului erau supuse în mod obli
gatoriu sistemului de alternare a culturilor, iar în majoritatea cazu
rilor erau lucrate după sistemul asolamentului trienal, fiind împăr
ţite în trei sole : sola semănăturilor de toamnă, sola semănăturilor 
de primăvară şi pîrloaga. Pîrloaga şi miriştea erau folosite în 
comun pentru păşunatul vitelor ţăranilor şi ale întemeietorului de 

• pămînturile neîmpărţite, folosite în comun. - No fa frad. 
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sat. Toate treburile satului erau rezolvate în adunarea sătenilor, 
adică a posesorilor hufelor, hotărîrile fiind luate prin majoritate 
de voturi. Drepturile întemeietorilor de origine nobilă se limitau 
la servituţi, la folosirea în comun a păşunilor, a pîrloagelor şi a 
miriştelor, la prisosul care rămînea după folosirea în comun a pădu
rilor şi la a prezida adunarea consătenilor, care cu toţii erau oameni 
liberi. Aceasta era în linii generale situaţia ţăranilor germani de 
la Elba pînă în Prusia orientală şi Silezia, dar ea era, în genere, 
mult mai bună decît situaţia în care se aflau în aceeaşi perioadă 
ţăranii din vestul şi din sudul Germaniei ; aceştia din urmă duceau 
încă de pe atunci împotriva stăpînilor feudali o luptă aprigă necon
tenită pentru vechile lor drepturi strămoşeşti, aflîndu-se în cea 
mai mare parte într-o stare de dependenţă cu mult mai apăsătoare 
care le ameninţa, ba chiar le desfiinţa libertatea personală. 

Nevoia crescîndă de bani a stăpînilor feudali în secolele al 
XIV-lea şi al XV-lea a dus, fireşte, şi în nord-estul ţării la încercări 
de a-i spolia şi de a-i împila pe ţărani, în pofida învoielilor exis
tente, dar în nici un caz în aceeaşi măsură şi cu acelaşi succes ca 
în Germania de sud. La est de Elba, populaţia era încă rară, mai 
existau suprafeţe întinse de pămînt necultivat ; desţelenirea acestor 
pămînturi , extinderea culturilor, întemeierea de noi sate supuse 
la plata unui cens au rămas aici cele mai sigure mijloace de îmbo
găţire şi pentru feudalul stăpîn al pămînturilor ; la aceasta se adaugă 
faptnl că aici, la graniţa cu Polonia, se formaseră deja state mai 
mari : Pomerania, Brandenburg, electoratul Saxoniei (Silezia apar
ţinea Austriei) ,  ceea ce făcea ca aici pacea internă să fie respec
tată într-o mai mare măsură, luptele dintre nobili şi jafurile săvîr
şite de aceştia să fie înfrînate cu mai multă străşnicie decît în 
ţinuturile fărîmiţate de pe Rin, cum erau Franconia şi Suabia ; cei 
care sufereau însă cel mai mult de pe urma acestei veşnice stări 
de război erau ţăranii. 

Numai în vecinătatea satelor poloneze sau lituano-prusiene 
subjugate se observa tot mai des încercarea nobilimii de a-i aduce 
pe coloniştii, statorniciţi aici potrivit dreptului cutumiar german 
in aceeaşi stare de iobăgie în care se aflau supuşii lor polonezi şi 
prusieni. Aşa s-a întîmplat în Pomerania şi pe domeniile Ordinului 
Teuton din Prusia 276, mai arareori însă în Silezia. 

Ca urmare a acestei situaţii mai favorabile, ţăranii de la est 
de Elba aproape că nu au fost atinşi de puternica mişcare a ţăra
nilor din sudul şi vestul Germaniei, care a avut loc în ultimul 
pătrar al secolului al XV-lea şi în primul pătrar al secolului al 
XVI-lea ; iar cînd în 1525 a izbucnit revoluţia, ea a avut numai în 
Prusia orientală un slab răsunet, care a fost înăbuşit fără prea 
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multă greutate. Ţăranii de la est de Elba i-au părăsit pe fraţii lor 
răsculaţi şi au avut soarta pe care au meritat-o. In locurile bîntuite 
de Marele război ţărănesc, ţăranii au fost transformaţi de-a dreptul 
în iobagi, impunîndu-li-se claca şi servituţi extrem de apăsătoare 
stabilite după bunul plac al seniorului feudal, iar marca lor liberă 
a fost transformată pur şi simplu în proprietate seniorială, ţăranii 
păstrînd dreptul de folosinţă numai atunci cînd seniorul avea bună
voinţa să li-I acorde. Această stare ideală a proprietăţii funciare 
feudale, spre care nobilimea germană a năzuit zadarnic în tot 
cursul evului mediu şi Ia care a ajuns în sfîrşit abia acum, în 
perioada de decădere a economiei feudale, s-a extins treptat şi 
asupra pămînturilor de la est de Elba. Nu numai că drepturile 
ţăranilor de a se folosi de pădurea seniorială - aşa cum erau pre
văzute în contract şi în măsura în care nu fuseseră ciuntite mai 
înainte - s-au transformat într-o favoare pe care mărinimosul 
senior feudal o acorda ţăranilor, dar asupra căreia putea să revină 
oricînd ; nu numai că claca şi cenzul au fost mărite în mod ilegal, 
dar au mai fost introduse noi servituţi, ca, de pildă, laudemiile (dări 
plătite seniorului feudal în caz de deces al posesorului gospo
dăriei ţărăneşti) , considerate drept un indiciu al stării de iobăgie ; 
unor servituţi de veche tradiţie li s-a imprimat caracterul de servi
tuţi pe care le efectuau numai iobagii, dar nu şi oamenii liberi. In 
felul acesta, în mai puţin de 100 de ani ţăranii liberi de la est 
de Elba au fost transformaţi în iobagi, mai întîi de fapt şi curînd 
după aceea şi de drept. 

Intre timp nobilimea feudală se îmburghezea din ce în ce mai 
mult. Ea devenea într-o măsură tot mai mare datornică capitaliş
tilor-cămătari de la oraşe, ceea ce făcea ca banii să devină pentru 
ea o necesitate stringentă. Dar de la ţăran, iobagul ei, nobilimea 
nu putea stoarce bani, ci în primul rînd numai muncă sau produse 
agricole ; pămînturile gospodăriilor ţărăneşti însă erau lucrate în 
condiţii extrem de grele şi dădeau un surplus minimal de produse 
peste strictul necesar celei mai mizere existenţe a posesorilor 
acestor gospodării. Alături de ele se aflau însă întinsele pămîn
turi rentabile ale mănăstirilor, lucrate pe cheltuiala proprietarului 
şi sub supraveghere competentă, cu ajutorul muncii de clacă efec
tuate de ţăranii dependenţi sau iobagi. Pînă atunci, mica nobilime 
aproape niciodată nu a putut să practice acest sistem de gospodărie 
pe domeniile ei, iar marea nobilime şi principii - numai în mod 
excepţional. Acum însă, a devenit pretutindeni posibilă cultivarea 
unor suprafeţe mari de pămînt, pe de o parte ca urmare a resta
bilirii păcii în ţară, iar pe de altă parte, nevoia crescîndă de bani 
a nobilimii impunînd acest lucru tot mai mult. Astfel, cultivarea 
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marilor moşii cu ajutorul muncii de clacă efectuate de ţăranii iobagi 
şi în folosul proprietarului de pămînt a devenit treptat sursa de 
venituri care trebuiau să compenseze nobilimea, care nu-şi mai pu
tea permite să jefuiască la drumul mare ca pe vremuri. Dar de unde 
să ia pămîntul necesar ? Nobilul era, ce-i drept, proprietarul unor 
pămînturi mai mult sau mai puţin întinse, care, cu rare excepţii 
erau însă date în folosinţă ţăranilor cenzitari cu drept de eredi
tate m ; aceştia - atîta timp cit efectuau servituţile stabilite -
aveau asupra gospodăriilor şi hufelor lor, precum şi asupra almen
dei aceleaşi drepturi ca însuşi „milostivul" stăpîn al pămîntului. 
Trebuia deci găsită o soluţie, şi în acest scop se impunea, înainte 
de toate, transformarea ţăranilor în iobagi. Şi, într-adevăr, chiar 
dacă alungarea ţăranilor iobagi din casele şi de pe gospodăriile 
lor nu reprezenta ea însăşi în mai mică măsură o încălcare a drep
tului şi un act de violenţă decît alungarea ţăranilor cenzitari liberi, 
ea putea fi totuşi justificată mai uşor cu ajutorul dreptului roman. 
Pe scurt, de îndată ce s-a reuşit ca ţăranii să fie transformaţi în 
iobagi, un anumit număr dintre ei au fost alungaţi de pe pămîntu-. 
rile lor, sau au fost din nou aduşi pe domeniul seniorial în calitate 
de ţărani fără pămînt (Kotsassen) , zileri, cărora li se dădea o 
cocioabă şi puţin loc pentru grădinărit. Dacă vechile castele întărite 
ale nobililor au cedat locul castelelor noi, mai puţin întărite, apoi 
tocmai de aceea un număr mult mai mare de gospodării ale ţăra-1 
nilor care au fost cindva liberi au trebuit să cedeze locul cocioa
belor mizere ale iobagilor. 

Moşia seniorială - dominium, cum era· denumită în Silezia 
- odată organizată, nu rămînea decit să fie pusă în mişcare forţa 
de muncă a ţăranilor pentru a cultiva pămîntul. Şi aici a ieşit la1 
iveală al doilea avantaj al iobăgiei. Prestaţiile de muncă ale ţăra
nilor, stabilite prin contract, nu erau nicidecum adecvate acestui 
scop, întrucit, de cele mai multe ori, se mărgineau la lucrări de 
interes public - construcţii de drumuri şi poduri etc. -, lucrări 
de construcţii la castelul seniorial sau munci prestate la castel 
de femei şi fete, care se îndeletniceau cu diferite meşteşuguri sau 
care munceau ca slujnice. Dar de îndată ce ţăranul era transformat 
în iobag, iar acesta era asimilat cu sclavul roman de juriştii care 
aplicau dreptul roman, „milostivul" senior întorcea foaia. Sprijinit 
de juriştii din scaunul de judecată, el cerea acum ţăranilor să-i 
presteze servicii nelimitate, cit, cind şi unde îi convenea. De îndată 
ce era chemat, ţăranul trebuia să efectueze pentru stăpînul moşiei 
clacă, să care, să are, să semene şi să strîngă recolta, chiar dacă-şi 
neglija propriul lui ogor sau dacă propria lui recoltă se strica din 
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cauza ploii. De asemenea, i-a fost sporit pînă la limita extremă 
cenzul în produse sau în bani pe care îl plăteau pentru pămînt. 

Dar asta nu era totul. Nu mai puţin nobilul principe teritorial, 
şi la est de Elba el nu era o apariţie singulară, avea de ase
menea nevoie de bani, de mulţi bani. Pentru că el îngăduia no
bililor să-i înrobească pe ţăranii săi, nobilimea îi îngăduia lui 
să-i pună pe aceiaşi ţărani să plătească biruri către stat, no
bilii, desigur, fiind scutiţi de biruri ! Şi, ca o încununare a aces
tei întregi situaţii, acelaşi principe teritorial sancţiona 
transformarea, care avusese deja loc, a vechiului drept al stăpî
nului de pămînt de a prezida instanţa de judecată liberă a ţăranilor 
- instanţă şi ea de mult desfiinţată - în dreptul de a exercita 
jurisdicţia seniorială (patrimonială) şi autoritatea poliţienească pe 
moşie, potrivit căreia stăpînul moşiei a devenit nu numai şeful 
poliţiei, ci şi singurul judecător al ţă.ranilor lui, chiar dacă era el 
însuşi în cauză, aşa că ţăranul nu-l putea reclama pe stăpînul moşiei 
decît aceluiaşi stăpîn al moşiei. Acesta întrunea deci în aceeaşi per
soană calitatea de legiuitor, de judecător şi de organ executiv, el 
fiind pe moşia sa un stăpîn absolut. 

Aceste rînduieli înjositoare, care nu-şi găsesc egal nici măcar 
în Rusia de atunci - unde ţăranul avea totuşi obştea lui care se 
autoadministra -, şi-au atins punctul culminant în perioada dintre 
războiul de 30 de ani şi înfrîngerea salvatoare de la Jena 278• Cala
mităţile războiului de 30 de ani au permis nobilimii să desăvîrşească 
înrobirea ţăranilor ; pustiirea a nenumărate gospodării ţărăneşti i-a 
dat cavalerului posibilitatea să şi le înglobeze fără nici o piedică în 
domeniul său ; revenirea la un domiciliu stabil a populaţiei, care 
din cauza pustiirilor războiului fusese silită să vagabondeze, a oferit 
nobilimii pretextul de a o lega, de-a binelea, iobagă de glie. Dar 
şi acest lucru a satisfăcut-o numai pentru scurtă vreme. Şi iată că 
în următorii 50 de ani, cînd abia se vindecaseră îngrozitoarele răni 
pricinuite de război şi pămînturile începuseră să fie cultivate din 
nou, iar populaţia începuse să crească, nobilii proprietari de pămînt 
au început să rîvnească din nou la pămîntul şi la munca ţăranilor. 
Domeniul seniorial nu era destul de mare pentru a absorbi toată 
munca ce mai putea fi stoarsă din iobagi, stoarsă în adevăratul 
înţeles al cuvîntului. Sistemul de a-i degrada pe ţărani, transfor
mîndu-i în ţărani fără pămînt (Kotsassen) , în zileri iobagi, s-a dove
dit a fi excelent. De la începutul secolului al XVIII-lea, acest sistem 
este practic at pe scară tot mai largă, dar acum este denumit „alun
garea ţăranilor de pe pămînturi• („Bauernlegen"). Sînt „alungaţiu 
de pe pămînturile lor atîţia ţărani cit este posibil, după împreju
rări ; la început erau lăsaţi numai atîţia cîţi erau necesari pentru 



Cu privire la istoria ţărănimii prusiene 243 

corvezile cu atelaje, în timp ce ceilalţi erau transformaţi în ţărani 
fără pămînt (Dreschgărtner, Hăusler, Instleute m şi alţii purtînd 
denumiri asemănătoare) , care pentru o cocioabă şi o bucăţică de 
pămînt cultivată cu cartofi trebuiau să trudească an de an pe moşie 
în schimbul unei mizerabile plăţi cu ziua în grîne şi numai în mică 
măsură în bani. Acolo unde „milostivul" senior este destul de 
bogat pentru a folosi propriile sale vite de muncă sînt „alungaţi" 
şi ceilalţi ţărani, iar hufele lor sînt înglobate în moşia seniorială. 
Prin urmare, întreaga mare proprietate funciară a nobilimii ger
mane, dar mai ales a celei de la est de Elba, s-a format din pămînl 
jeluit de la ţărani, şi chiar dacă acest pămînt s-ar lua înapoi de la 
jefuitori fără nici o despăgubire, jefuitorii încă nu şi-ar primi 
pedeapsa meritată ; de fapt ei ar mai trebui să plătească despă
gubiri. 

încetul cu încetul, principii teritoriali şi-au dat seama că acest 
sistem, atît de avantajos pentru nobili, nu era nicidecum în inte
resul lor. Inainte de a fi alungaţi de pe pămînturile lor, ţăranii 
plătiseră biruri către stat ; pentru hufele lor, care au fost înglobate 
în dominium - scutit de biruri -, statul nu mai căpăta nici o 
leţcaie, iar de la ţăranii fără pămînt, statorniciţi de curînd, abia 
dacă primea vreun ban. Pe lingă aceasta, o parte dintre ţăranii 
deposedaţi de pămînturile lor au fost pur şi simplu izgoniţi, fiind 
consideraţi de prisos pentru munca la moşie, şi au devenit astfel 
liberi, adică cerşetori liberi ca păsările cerului. Populaţia sătească 
a început să scadă şi, de cînd principele teritorial a început să-şi 
completeze costisitoarele sale trupe de mercenari pe calea mai 
ieftină a recrutării de soldaţi din rîndurile ţăranilor, această scă
dere a populaţiei nu-l putea lăsa cîtuşi de puţin indiferent. Astfel, 
în tot cursul secolului al XVIII-lea sînt emise, în special în Prusia, 
una după alta ordonanţe pentru a pune capăt alungării ţăranilor 
de pe pămînturile lor, dar ele au avut aceeaşi soartă ca 99 ° o din 
uriaşa maculatură scrisă de la capitulariile lui Carol cel Mare 280 

încoace de guvernele germane : ele au rămas numai pe hîrtie, 
nobilii s-au sinchisit prea puţin, iar alungarea ţăranilor de pe 
pămînturile lor a continuat. 

Chiar şi lecţia înfricoşătoare pe care marea revoluţie franceză 
a dat-o îndărătniciei nobilimii feudale a produs numai o spaimă 
trecd.toare. Totul a rămas ca înainte şi ceea ce n-a izbutit să facă 
Frederic al II-lea 281 a izbutit cu atît mai puţin să facă molîul şi 
obtuzul său nepot, Frederic Wilhelm al Iii-lea. Dar a venit şi ziua 
i ăzbunării. La 14 octombrie 1806, la Jena şi Auerstedt, întregul stat 
prusian a fost prefăcut în ţăndări într-o singură zi, iar ţăranul pru
sian are toate motivele să sărbătorească această zi, ca şi ziua de 
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18 martie 1848, mai mult decît toate victoriile repurtate de Prusia, 
începînd cu cea de la Mollwitz şi terminînd cu cea de la Sedan 28�. 
Abia acum guvernul prusian, alungat pînă dincolo de graniţa 
Rusiei, a început, în sfîrşit, să se dumirească întrucîtva că fiii de 
ţărani francezi liberi, proprietari de pămînt, nu puteau fi învinşi 
cu ajutorul fiilor de iobagi, clăcaşi ameninţaţi în orice clipă să fie 
alungaţi din casele şi de pe pămînturile lor ; acum, în sfîrşit, şi-a 
dat seama guvernul că ţăranul este totuşi şi el, ca să spunem aşa, 
om. Acum trebuiau luate măsuri energice. 

Dar, o dată cu încheierea păcii şi reîntoarcerea curţii şi guver
nului la Berlin, nobilele intenţii s-au topit din nou ca gheaţa la 
soarele de martie. Faimosul edict din 9 octombrie 1 807 desfiinţase, 
ce-i drept, cu numele, pe hîrtie, iobăgia sau starea de dependenţă 
ereditară (şi aceasta abia cu începere din ziua Sf. Martin 1810  !) 283, 
în realitate însă aproape totul a rămas ca înainte. Lucrurile s-au 
oprit aici. Regele, pe cit de fricos pe atît de mărginit, s-a lăsat, ca 
şi pînă atunci, dus de nas de nobilimea care-i jefuia pe ţărani, şi 
într-o asemenea măsură, incit între anii 1808 şi 1810 au apărut 
4 ordonanţe care, în ciuda edictului din 1807, permiteau din nou 
într-o serie întreagă de cazuri proprietarului de moşie să-i alunge 
pe ţărani de pe pămînturile lor 284• Abia cînd războiul lui Napoleon 
împotriva Rusiei a început să se profileze la orizont, cei de la 
cîrma ţării şi-au amintit din nou că vor avea nevoie de ţărani şi 
au emis edictul din 1 4  septembrie 181 1 285, prin care se recomanda 
ţăranilor şi proprietarilor de pămînt ca, în termen de 2 ani, să cadă 
la învoială, în mod amiabil, asupra răscumpărării clăcii şi servitu
ţilor, ca şi asupra răscumpărării de la moşier a dreptului său de 
proprietar suprem, urmînd ca după acest termen o comisie regală 
să aducă la îndeplinire în mod obligatoriu aceste învoieli după 
reguli stabilite. Regula principală era că ţăranul, cedînd o treime 
din pămîntul pe care-l poseda (sau valoarea în bani a acestuia) , 
devenea proprietar liber al pămîntului care îi mai rămînea. Dar 
chiar şi această răscumpărare, atît de avantajoasă. pentru nobilime, 
a rămas o muzică a viitorului.  Căci nobilimea punea beţe-n roate, do
rind să obţină mai mult, iar după 2 ani Napoleon era din nou în ţară. 

Deîndată ce Napoleon a fost definitiv alungat din ţară, regele 
inspăimîntat, care făgăduise mereu că va acorda pe viitor o con
stituţie şi o reprezentanţă a poporului, a uitat toate aceste fru
moase făgăduieli. La 28 mai 1 816  - la mai puţin de un an după 
victoria de la Waterloo - s-a publicat o declaraţie în legătură cu 
edictul din 181 1 ,  care suna cu totul altfel 286• Răscumpărarea de 
servituţile feudale înceta acum să fie o regulă şi devenea o ex
cepţie. Ea era valabilă numai pentru terenurile arabile înscrise 
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in cadastrele pentru impozitul funciar (deci terenurile mai 
mari) pe care se aflau gospodării ţărăneşti, în Silezia încă din 1 749. 
în Prusia orientală din 1 752, în Brandenburg şi în Pomerania din 
1763 * şi în Prusia ocidentală din 1774 I De asemenea, se permitea 
menţinerea unor forme de clacă în timpul semănatului şi al sece
dşului. Şi cînd, în sfîrşit, în 1 8 1 7  comisiile de răscumpărare s-au 
.apucat serios de lucru, elaborarea legislaţiei agrare regresa mult 
mai repede decît progresau comisiile agrare. La 7 iunie 1821 a 
apărut un nou regulament cu privire la răscumpărări 288, prin care 
se prevedea din nou limitarea dreptului de răscumpărare, acor
<lindu-se acest drept numai gospodăriilor ţărăneşti mai mari, aşa
numitele Ackernahrungen 28�, iar pentru proprietarii gospodăriilor 
mici ,  pentru ţăranii fără pămînt, pentru Hausleri, Dreschgărtneri, 
într-un cuvînt pentru toţi zilerii statorniciţi acolo, se prevedea, 
{ără echivoc, eternizarea clăcii şi a altor servituţi feudale. De aici 
încolo, aceasta a rămas regulă. Abia din 1845 a devenit posibilă, 
ca o excepţie pentru Saxonia 200 şi Silezia, răscumpărarea acestor 
servituţi pe altă cale decît aceea a înţelegerii reciproce dintre 
moşier şi ţăran 291 , pentru care nu a fost nevoie, bineînţeles, de o 
lege specială. ln afară de aceasta, suma capitalizată în bani sau 
în cereale, cu care ţăranul se putea răscumpăra odată pentru tot
deauna de servituţi, era de 25 de ori mai mare decît renta obiş
nuită, iar ratele de plată trebuiau să fie de cel puţin o sută de 
taleri **, pe cînd încă în 1809 ţăranilor de pe domeniile statului le 
€ra permis să se răscumpere de servituţi pentru o sumă reprezen
tînd numai de 20 de ori renta. lntr-un cuvînt, mult lăudata legis
laţie agrară progresistă a „statului raţiunii •  292 avea un singur ţel : 
să salveze din feudalism tot ce mai putea fi salvat. 

Rezultatul practic a corespuns pe deplin acestor măsuri jalnice. 
Comisiile agrare au înţeles perfect de bine bunele intenţii ale 
guvernului şi, după cum a arătat W olff în mod pregnant şi amă
nunţit, ele au avut grijă ca la răscumpărare ţăranul să fie tras pe 
sfoară, aşa cum se cuvine, în favoarea nobilului. Din 1816 pînă în 
1 848 s-au răscumpărat de servituţi 70 582 de gospodării ţărăneşti 

* Perfidia prusacă nu cunoaşte limite. Ea se manifestă aici din nou chiar în 
fixarea acestei date. De ce tocmai anul 1763 ? Numai pentru că în anul care a 
urmat, la 1 2  iulie 1764, Frederic al II-iea a emis un edict drastic prin care se or
dona nobililor recalcitranţi, sub ameninţarea cu pedeapsa, ca în termen de un an 
să populeze din nou cu proprietarii respectivi gospodăriile ţărăneşti şi loturile 
ţăranilor rămaşi fără pămînt, acaparate în masă cu începere din 1740, dar mai ales 
Ia izbucnirea războiului de 7 ani m, Rezultatele acestui edict, în măsura în care 
a avut rezultate, au fost anihilata în 1 816, spre marele avantaj al nobilimii. 

** - taler - veche monedă de argint prusiană echivalentă cu 3 mărci. -

Nota trad. 

18 
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cu o suprafaţă totală de pămînt de 5 158 827 de morgeni ; acestea 
reprezentau 6/7 din gospodăriile ţărăneşti mai mari, supuse clăcii. 
Jn schimb s-au răscumpărat de servituţi numai 289 651 de mici gos
podării ţărăneşti (dintre care peste 228 OOO în Silezia, Brandenburg 
şi Saxonia) . Numărul zilelor de clacă anuală răscumpărate se ridica 
în total la : zile de clacă efectuată cu atelajele - 5 978 295 ; zile 
de clacă efectuată cu braţele - 1 6  869 824. Pentru aceasta marea 
nobilime a primit ca despăgubire următoarele : în contul sumei 
capitalizate - 18 544 766 de taleri, rentă în bani - 1 599 992 de 
taleri anual, rentă în natură - 260 069 de scheffeli * de secară 
anual şi, în sfirşit, pămînt cedat de ţărani - 1 533 050 de mor
geni **. Aşadar, în afară de celelalte despăgubiri, foştii proprietari 
de pămînt au primit o treime din pămînturile care aparţinuseră 
pînă atunci ţăranilor I 

Anul 1848 le-a deschis, în sfîrşit, ochii nobililor de la ţară 
(Kraut-iuncherilor) prusieni, pe cit de mărginiţi, pe atît de îngîm
faţi. Mai ales în Silezia, unde erau larg dezvoltate sistemul latifun
diilor şi reducerea populaţiei la starea de argaţi fără pămînt, cores
punzătoare acestui sistem, ţăranii atacau castelele, ardeau actele 
de răscumpărare deja încheiate şi îi sileau pe seniori să renunţe 
în scris la orice servituţi. Aceste excese - pe care şi burghezia 
aflată pe atunci la putere le considera ca o nelegiuire - au fost, 
ce-i drept, reprimate cu ajutorul forţei armate şi aspru pedepsite, 
dar şi neghiobii de iuncheri au înţeles că nu mai erau posibile clă
cile, că e mai bine să renunţe la acestea decît să. ceară ca ele să 
fie efectuate de ţăranii rebeli I Acum nu mai rămînea decît să se 
salveze ce mai putea fi salvat, şi nobilimea funciară a avut într-a
devăr neruşinarea să ceară despăgubiri pentru nişte servituţi deve
nite irealizabile. Şi, de îndată ce reacţiunea s-a simţit din nou tare 
pe poziţie, ea a satisfăcut această cerinţă. 

Mai întîi a mai apărut totuşi legea din 9 octombrie 1848, care 
prevedea sistarea tuturor tratativelor în curs în legătură cu răs
cumpărarea şi a tuturor proceselor legate de aceasta, precum şi 
a unui întreg şir de alte procese între moşieri şi ţărani 294• Prin 
urmare, mult lăudatele legi agrare, începînd din 1807, au fost 
condamnate de această lege. Mai tirziu însă, de îndată ce aşa
numita Adunare naţională de la Berlin a fost dizolvată cu succes 
şi lovitura de stat *** a reuşit, guvernul feudal-birocratic Branden-

'* - scheffel - veche măsură de capacitate în Prusia echivalentă cu 54,962 
1. - Nota trad. 

'* '*  In legătură cu această statistică vezi Meilzen A. „Der Boden des preus
sischen Staats", p.  432 şi urm "'. 

• • •  Vezi volumul de fată. p 1 99-20 1 .  - Nota red. 
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burg-Manteuffel s-a con'.iiderat destul de puternic pentru a face un 
pas serios în interesul nobilimii. El a emis ordonanţa provizorie 
din 20 decembrie 1848, prin care, pînă la o viitoare reglementare a 
lor, servituţile ţărăneşti - cu cîteva excepţii, - erau reintroduse 
potrivit vechilor principii 295. Această ordonanţă i-a dat lui Wolff 
al nostru prilejul să analizeze în „Neue Rheinische Zeitung " situa
ţia ţăranilor din Silezia. 

A trecut totuşi mai bine de un an pînă ce a fost adoptată noua 
lege definitivă, din 2 martie 1850 296, cu privire la răscumpărări. 
Legislaţia agrară dintre anii 1807 şi 1847, ridicată şi astăzi în slăvi 
de patrioţii prusieni, nu poate fi mai aspru condamnată decît a 
făcut-o, bineînţeles fără voie, în expune1 ea de motive la această 
lege însuşi guvernul Brandenburg-Manteuffel. 

Pe scurt : unele servituţi neînsemnate au fost pur şi simplu 
desfiinţate, răscumpărarea celorlalte a fost decretată prin transfor
marea în rentă în bani şi capitalizarea acesteia reprezentînd o 
sumă de 1 8  ori renta ; de asemenea, în scopul mijlocirii plăţii sumei 
capitalizate, au fost înfiinţate bănci speciale (Rentenbanken) care . 
-cu ajutorul bine cunoscutelor operaţii de amortizare, urmau să 
p lătească moşierului o sumă reprezentînd de 20 de ori renta, în 
timp ce ţăranul urma să fie eliberat de toate obligaţiile după ce 
va fi plătit timp de 56 de ani ratele de amortizare. 

Dacă în expunerea de motive guvernul a condamnat întreaga 
legislaţie agrară de pînă atunci, în schimb, comisia Camerei a con
-damnat noua lege. Acectslcl lege nu putea să fie aplicată pe malul 
stîng al Rinului, eliberat de mult de toate aceste vechituri de către 
revoluţia franceză ; comisia s-a raliat acestui punct de vedere, 
pe motiv că din toate cele 109 paragrafe ale proiectului de lege 
putea fi aplicat acolo cel mult unul, 

„deoarece toate celelalte d1spozitii nu sint de loc potrivite pentru această regiune, 
ba, mai mult, ar putea provoca acolo cu uşurinţă încurcături şi agitatie inutilă„. ,  
dat fiind, în ceea ce priveşte desfiintarea dărilor legate de proprietatea asupra 
pămintului (Reallasten), legislaţia de pe m alul sting al Rinului a mers mult mai 
departe decit se inlen/ionează să se meargă acum• "', 

şi nu li se putea cere renanilor să accepte revenirea la situaţia 
ideală din noua Prusie. 

Acum, în sfîrşit, s-a trecut în mod serios la desfiinţarea forme
lor feudale de muncă şi de exploatare. ln decurs de cîţiva ani au 
fost efectuate operaţiile de răscumpărare. Din 1850 şi pînă la sfîr
şitul anului 1865 au fost eliberaţi prin răscumpărare : 1) restul pose-

18• 
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sorilor de gospodării ţărăneşti mai mari ; numărul lor se ridica h 
numai 12 706 cu o suprafaţă de pămînt de 352 305 morgeni ; 2) pose
sorii de gospodării mici, inclusiv ţăranii fără pămînt ; dar în timp 
ce pînă în 1848 dintre aceştia din urmă nu se eliberaseră prin rZ..s
cumpărare decît vreo 290 OOO, în ultimii 15 ani s-au răscumpărat 
1 014 341 .  Aşa se explică faptul că numărul zilelor de clacă răscum
părate, care trebuiau efectuate cu atelajele de gospodăriile mari, 
era de numai 356 274, pe cînd numărul zilelor de clacă efectuate cu 
braţele - se ridica la 6 670 507. De asemenea, loturile de pămînt 
cedate ca despăgubire şi cu care numai gospodăriile ţărăneşti mai 
mari puteau să se răscumpere - totalizau doar 1 13 07 1 de morgeni, 
iar renta anuală care trebuia plătită în secară însuma 55 522 schef
feli. Totodată, nobilimea funciară a încasat sub formă de nou;) 
rentă anuală în bani 3 890 136 de taleri şi, în afară de aceasta, 
la achitarea definitivă de către ţărani a sumei capitalizate, încă 
19 697 483 de taleri *. 

Suma pe care proprietarii funciari feudali prusieni împreună 
cu departamentul domeniilor stiltului au stors-o din buzunarul 
ţăranilor pentru restituirea de bunăvoie a unei părţi din pămîntul 
care le-a fost răpit în trecut - şi pînă în secolul nostru - se ridică, 
după Meitzen (vol. I ,  p. 437) , la 213 861 035 de taleri. Dar această 
cifră este vizibil micşorată. Căci un morgen de pămînt arabil este 
evaluat aici la „numai" 20 de taleri, un morgen de pădure - la 
10 taleri, iar un scheffel de secară - la 1 taler, deci la preţuri 
mult mai mici decît au fost în realitate. In afară de aceasta, aici 
au fost luate în consideraţie numai „tranzacţiile absolut certe" ,  fiind 
deci lăsate la o parte cel puţin toate învoielile particulare înche
iate între cele două părţi, or, Meitzen însuşi spune că datele cu 
privire la servituţile răscumpărate, reproduse aici, deci şi cele cu  
privire la  despăgubirile plătite pentru răscumpărare, nu reprezintă 
decît un „minim" .  

Putem deci admite c ă  suma plătită de ţărani nobililor ş i  vistie
riei pentru eliberarea de servituţile care le fuseseră impuse în 
mod ilegal se ridică la cel puţin 300 OOO OOO de taleri sau poate la 
un miliard de mărci. 

Un miliard de mărci pentru a redobîndi, negrevată, numai par
tea cea mili mică a pămîntului care le-a fost răpit ţăranilor în 
decurs de 400 de ani ! Partea cea mai mică, deoarece partea cea 

" Aceste cifre reprezintă diferenţa dintre sumPle totalizate care figureaz3. în 
cele două tabele ale lui Meitzen (voi. I, p. 432 şi 434) m. 
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mai mare au păstrat-o nobilii şi statul sub formă de domenii supuse 
dreptului de primogenitură (Majoratsgiitern) şi de alte domenii 
nobiliare şi domenii ale statului I 

Londra, 24 noiembrie 1 885 

Publicat sub formă de al doilea capitol 
al introducerii la cartea lui Wilhelm Wolff. 
„Die schlesische Milliarde• ,  

Hottingen-Ziirich, 1 886 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
Cdr\ii 

Tradus din limba germană 
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Prefaţă la ediţia a treia germană 
fa lucrării lui K. Marx „Optsprezece brumar 

al lui Ludovic Bonaparte " 299] 

Faptul că la treizeci şi trei de ani după apariţia lui „Optspre
zece brumar" a devenit necesară o nouă ediţie dovedeşte că această 
lucrare nu a pierdut nici astăzi nimic din valoarea ei. 

Şi, într-adevăr, este o lucrare genială. Imediat după eveni
mentul care, asemenea unui trăsnet căzut din senin, a uluit întreaga 
lume politică, eveniment pe care unii l-au condamnat, manifes
tîndu-şi prin strigăte puternice indignarea morală, şi pe care alţii 
l-au acceptat ca pe o salvare de la revoluţie şi ca pe o pedeapsă 
pentru rătăcirile ei, eveniment pe care însă toată lumea l-a privit 
numai cu uimire, dar nimeni nu l-a înţeles, - imediat după acest 
eveniment Marx s-a prezentat cu o lucrare scurtă, epigramatică, 
în care a expus întreaga desfăşurare a istoriei franceze, începînd 
cu evenimentele din februarie, în conexiunea ei internă, şi a arătat 
că miracolul de la 2 decembrie 300 a fost un rezultat firesc, necesar 
al acestei conexiuni, neavînd pentru aceasta nevoie nici măcar 
să-l trateze pe eroul loviturii de stat altfel decît cu dispreţul pe 
care l-a meritat pe deplin. Şi tabloul a fost zugrăvit de Marx cu 
atîta măiestrie, incit fiecare nouă dezvăluire făcută ulterior a furni
zat doar noi dovezi de fidelitatea cu care este oglindită în acest 
tablou realitatea. O asemenea înţelegere strălucită a istoriei con
temporane vii, o asemenea pătrundere clară a sensului evenimen
telor chiar în momentul în care se petrec este, într-adevăr, fără 
seamăn. 

Pentru aceasta era însă nevoie să cunoşti atît de bine istori:i 
Franţei cum o cunoştea Marx. Franţa este ţara în care, mai mult 
decît oriunde, luptele istorice de clasă au fost duse de fiecare dată 
pînă la capăt, ţara în care, prin urmare, şi formele politice schim
bătoare în cadrul cărora se desfăşoară aceste lupte de clasă şi se 
concretizează rezultatele lor s-au conturat în modul cel mai preg
nant. Centru al feudalismului în evul mediu, ţară model de monar-
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hie unitară bazată pe împărţirea în stări sociale de la Renaştere 
încoace, Franţa a sfărîmat în timpul marii revoluţii feudalismul şi  
a instituit dominaţia pură a burgheziei într-o manieră atît de cla
sică ca nici o altă ţară din Europa. Dar şi lupta proletariatului, care 
se ridică împotriva burgheziei dominante, îmbracă aici o formă atît 
de acută cum nu găsim în alte ţări. Acesta a fost motivul pentru 
care Marx nu numai că a studiat cu o deosebită predilecţie istoria 
trecută a Franţei, dar a urmărit în toate amănuntele ei şi istoria 
ei curentă, strîngînd material cu scopul de a-l folosi în viitor. De 
aceea evenimentele nu l-au găsit niciodată nepregătit. 

La aceasta se mai adaugă însă şi o altă împrejurare. Tocmai 
Marx a fost acela care a descoperit primul marea lege a dezvoltării 
istoriei, legea potrivit căreia toate luptele din istorie, indiferent 
dacă se desfăşoară pe tărîm politic, religios, filozofic sau pe ori
care alt tărîm ideologic, nu sînt de fapt decît expresia mai mult 
sau mai puţin clară a luptelor dintre clasele sociale, iar existenţa 
acestor clase şi implicit ciocnirile dintre ele sînt, la rîndul lor, 
determinate de gradul de dezvoltare a situaţiei lor economice, de 
caracterul şi modul lor de producţie şi de schimbul determinat 
de modul de producţie respectiv. Această lege, care are pentru 
istorie aceeaşi însemnătate ca şi legea transformării energiei pen
tru ştiinţele naturii, - i-a dat şi aici lui Marx cheia pentru înţe
legerea istoriei celei de-a doua Republici Franceze. Pe baza acestei 
istorii, a verificat Marx în lucrarea sus-menţionată justeţea legii 
descoperite de el, şi chiar după treizeci şi trei de ani tot mai 
trebuie să ndmitem că această verificare a dat rezultate strălucite. 

Scris în 1 885 
Publicat în : K. Marx. 
„Der achtzehnte Brumaire 
des Louis Bonaparte•, Hamburg, 1 885 

F. E. 

Se tipăreşte după textul 
cărţii 

Tradus din limba germană 
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Anexă 
[la ediţia americană a 

„Situaţiei clasei muncitoare din Anglia" ] 301 

Cartea, pe care o punem la îndemînă, chiar în engleză, publi
cului de limbă engleză, a fost scrisă cu mai bine de 40 de ani în 
urmă. Au.torul era pe atunci tînăr, avea 24 de ani, şi lucrarea 
poartă pecetea tinereţii lui, cu trăsăturile ei bune şi rele, dar nici 
de unele, nici de celelalte nu are de ce să se ruşineze. Iniţiativa 
traducerii acestei lucrări în limba engleză nu aparţine de loc auto
rului. Cu toate acestea, i se poate îngădui să spună cîteva cuvinte 
în legătură cu „motivele " pentru care nu a împiedicat ca această 
traducere să vadă lumina zilei. 

Starea de lucruri descrisă în această carte aparţine astă.zi, cel 
puţin în ceea ce priveşte Anglia, în mare măsură trecutului. Deşi 
nu e formulată clar în manualele noastre oficiale, există totuşi o 
lege a economiei politice moderne potrivit căreia cu cit producţia 
capitalistă se dezvoltă mai mult, cu atît mai puţin poate stărui ea 
în practicarea metodelor mărunte de înşelătorie şi jaf, care carac
terizează stadiile ei anterioare. Tertipurile meschine ale evreului 
polonez, reprezentantul comerţului european în stadiul lui inci
pient, acele chichiţe care îi servesc atît de bine în patria sa, unde 
sînt folosite în mod curent, se dovedesc depăşite şi deplasate de 
îndată ce el soseşte la Hamburg sau la Berlin. La fel şi comisio
narul, evreu sau creştin, care vine de la Berlin sau Hamburg la 
bursa din Manchester pentru cîteva luni, descoperă că, pentru a 
cumpăra la un preţ scăzut fire de bumbac sau ţesături, el trebuie 
să se dezbare în primul rînd de manevrele şi tertipurile, ceva mai 
rafinate, dar totuşi destul de jalnice, care în patria sa sînt consi
derate drept culme a isteţimii în afaceri. într-adevăr, aceste terti
puri nu mai rentează pe o piaţă mare, unde timpul înseamnă bani 
şi unde se dezvoltă în mod inevitabil un anumit nivel de onesti
tate comercială pur şi simplu pentru a face economie de timp şi de 
osteneală. Ş i  exact la fel stau lucrurile şi în relaţiile dintre fabri-
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cant şi muncitorii săi. Abrogarea legilor cerealelor 302 , descoperirea 
terenurilor aurifere din California şi Australia, desfiinţarea aproape 
completă a ţesutului manual în India, creşterea accesului pe piaţa 
chineză, înmulţirea rapidă a căilor ferate şi a vapoarelor în întreaga 
lume, precum şi alte cauze mai puţin importante au provocat o 
dezvoltare colosală a industriei engleze, astfel incit situaţia din 
1844 ni se pare, în comparaţie cu cea de astăzi, primitivă şi neîn
semnată. In aceeaşi măsură însă în care avea loc acest progres, 
în marea industrie se stabileau, în aparenţă, unele norme de morală. 
Concurenţa dintre fabricanţi bazată pe unele mici furtişaguri pe 
spinarea muncitorilor nu mai renta. Amploarea afacerilor depăşise 
aceste mijloace meschine de a cîştiga bani ; pentru fabricantul 
milionar ele nu mai prezentau interes. Aceste mijloace prindeau 
bine, cel mult, micilor afacerişti în pană de bani, care, pentru a nu 
fi zdrobiţi de concurenţă, trebuiau să alerge după fiecare gologan. 
Astfel a fost lichidat sistemul de plată a muncii în mărfuri [truck
system] , au fost adoptate legea cu privire la ziua de muncă de zece 
ore 3oa şi o serie întreagă de alte reforme, secundare, de loc în 
spiritul liberului schimb şi al concurenţei nelimitate, în schimb. 
totalmente în interesul marelui capitalist, care reuşea astfel să-i 
concureze pe confraţii săi, aflaţi în condiţii mai puţin favorabile. 
Pe lingă aceasta, cu cit o întreprindere era mai mare şi, respectiv, 
şi numărul de muncitori care lucrau în ea, cu atît mai multe pagube 
şi dificultăţi producea orice conflict dintre fabricant şi muncitori. 
In felul acesta, printre fabricanţi, mai ales printre cei mari, a 
început să domnească un spirit nou. Ei au învăţat să evite certurile 
inutile, să recunoască tacit existenţa şi pulerea trade-unionurilor şi, 
în cele din urmă, chiar să vadă în greve, dacă aveau loc la momen
tul potrivit, un mijloc eficace pentru realizarea propriilor lor sco
puri. Cei mai mari fabricanţi, care înainte dădeau tonul în lupta 
împotriva clasei muncitoare, erau acum primii care preconizau 
pacea şi armonia. Şi aceasta din motive întemeiate. Toate aceste 
concesii făcute dreptăţii şi umanitarismului nu erau de fapt decît 
mijloace pentru a grăbi concentrarea capitalului în mîinile cîtorva, 
pentru care micile estorcări din trecut îşi pierduseră orice impor
tanţă şi deveniseră o adevărată piedică : mijlocul de a zdrobi cit 
mai repede şi mai sigur pe concurenţii lor mărunţi, care nu puteau 
să o scoată la capăt fără asemenea venituri suplimentare. Aşadar, 
însăşi dezvoltarea producţiei pe o bază capitalistă, cel puţin în 
ceea ce priveşte principalele ram.uri ale industriei - căci în cele 
mai puţin importante lucrurile nu s-au petrecut cîtuşi de puţin 
aşa -, a fost suficientă pentru a înlătura toate dificultăţile mărunte 
care făceau atît de grea soarta muncitorilor în primele etape ale 
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acestei dezvoltări. Astfel devine tot mai evident faptul de impor
tanţă capitală că nu în aceste inconvenienţe mărunte trebuie cău
tată cauza mizeriei clasei muncitoare, ci în însuşi sistemul capita
list. Muncitorul salariat vinde capitalistului forţa sa de muncă în 
schimbul unei anumite sume zilnice. In decurs de cîteva ore de 
muncă, el reproduce valoarea acestei sume. Insă, conform contrac
tului său de muncă, el trebuie să muncească încă un şir de ore 
pentru a-şi termina ziua de muncă ; valoarea pe care o produce în 
aceste ore suplimentare de supramuncă este plusvaloarea, care nu-l 
costă nimic pe capitalist, dar care intră totuşi în buzunarul lui. 
Aceasta este baza sistemului care scindează din ce în ce mai mult 
societatea civilizată în două părţi : de o parte, o mină de Vander
bilţi, proprietari ai tuturor mijloacelor de producţie şi de consum, 
iar de cealaltă parte - o uriaşă masă de muncitori salariaţi, care 
nu posedă nimic altceva în afară de forţa lor de muncă. Şi faptul 
că acest rezultat nu se datoreşte cutărui sau cutărui neajuns de 
ordin secundar, ci sistemului însuşi, a ieşit la iveală în modul cel 
mai limpede în decursul dezvoltării capitalismului în Anglia înce
pînd din 1847. 

Mai departe. Repetatele epidemii de holeră, tifos, variolă şi 
alte boli epidemice i-au arătat burghezului britanic necesitatea 
imperioasă de a îmbunătăţi condiţia sanitară a oraşelor lui dacă 
nu vrea să cadă şi el, împreună cu familia sa, victimă acestor 
molimi. De aceea, neajunsurile cele mai izbitoare, descrise în 
această carte, au fost astăzi înlăturate sau cel puţin atenuate. S-a 
introdus canalizarea sau a fost îmbunătăţită ; s-au tăiat străzi largi 
de-a curmezişul multora dintre cele mai păcătoase „cartiere mizere " 
pe care le-am descris ; „Mica Irlandă" a dispărut, şi acum vine 
rîndul cartierului „Seven-Dials" 304• Dar ce importanţă are aceasta ? 
Cartiere întregi pe care în 1844 le puteam descrie ca aproape idi
lice, acum, o dată cu creşterea oraşelor, au ajuns în aceeaşi stare 
de dărăpănare, de insalubritate şi mizerie. E drept că nu mai sînt 
toleraţi porcii şi mormanele de gunoi. Burghezia a făcut noi pro
grese în arta de a ascunde mizeria clasei muncitoare. Dar faptul 
că în ceea ce priveşte locuinţele muncitorilor nu s-a făcut nici 
o îmbunătăţire substanţială este arătat pe larg în raportul comisiei 
regale pe 1885 „cu privire la condiţiile de locuit ale săracilor" ao:;, 

Şi la fel în toate celelalte privinţe. Ordonanţele poliţiei sînt tot 
atît de numeroase ca şi ciupercile după ploaie, dar ele nu pot înlă
tura mizeria muncitorilor, o pol cel mult limita. 

Dar în timp ce Anglia a depăşit acest stadiu de tinereţe al 
exploatării capitaliste descris de mine, alte ţări l-au atins abia 
acum. Franţa, Germania şi mai ales America sînt rivalii primej-
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dioşi care, aşa cum am prevăzut în 1 844, subminează din ce în 
ce mai mult monopolul industrial al Angliei. Industria lor este 
tînără în comparaţie cu cea engleză, dar ea creşte într-un ritm mult 
mai rapid decît aceasta şi - curios - a atins în momentul de faţd. 
aproape aceeaşi treaptă de dezvoltare pe care se afla industria 
engleză în 1 844. In ceea ce priveşte America, comparaţia este şi 
mai grăitoare. E drept că condiţiile exterioare de viaţă ale clasei 
muncitoare din America sînt foarte diferite, dar şi aici şi acolo 
acţionează aceleaşi legi economice, iar rezultatele, chiar dacă nu 
sînt în toate privinţele identice, trebuie să fie totuşi de acelaşi 
ordin. Iată de ce găsim în America aceeaşi luptă pentru o zi de 
muncă mai scurtă, pentru limitarea prin lege a timpului de muncă 
mai ales pentru femei şi copii în fabrici ; găsim truck-systemul în 
plină floare şi sistemul cottage în localităţile rurale 306 folosit de 
„bonzi" ca mijloc de dominare a muncitorilor. Chiar acum am pri
mit ziarele americane care relatează despre marea grevă a celor 
12 OOO de mineri din districtul Connellsville din Pennsylvania şi 
mi se pare că citesc propria mea descriere făcută răscoalei din 1844 
a minerilor din nordul Angliei 307• Aceeaşi înşelare a muncitorilor 
prin greutăţi şi măsuri false ; acelaşi truck-system, aceeaşi încer
care de a frînge împotrivirea minerilor prin ultimul mijloc, zdrobi
tor, al capitaliştilor - evacuarea muncitorilor din locuinţele, din 
cottageurile care aparţin companiei miniere. 

Două împrejurări au făcut ca mult timp urmările inevitabile ale 
sistemului capitalist să nu se manifeste în America în toată strălu
cirea lor. Acestea au constat în posibilitatea de a intra uşor în 
posesia pămîntului ieftin şi în afluxul de imigranţi. Ele au permis 
timp de mulţi ani marii mase a populaţiei americane indigene „să 
renunţe" încă în floarea vîrstei la munca salariată şi să devină 
fermieri, negustori sau întreprinzători, în timp ce munca salariată 
grea, situaţia de proletari pe viaţă revenea în cea mai mare parte 
imigranţilor. Dar America a depăşit acest stadiu timpuriu. Nesfîr
şitele păduri virgine au dispărut, şi preriile şi mai nesfîrşite trec 
din ce în ce mai des din mîinile statului şi statelor în mîinile pro
prietarilor particulari. Marea supapă de siguranţă împotriva for
mării unei clase proletare permanente practic a încetat să func
ţioneze. La ora aceasta în America există o clasă de proletari pe 
viaţă şi  chiar ereditari. O naţiune de 60 OOO OOO care se străduieşte 
din răsputeri - şi încă cu toate şansele de succes - să devină 
naţiunea industrială conducătoare a lumii, o asemenea naţiune 
nu-şi poate importa în permanenţă propria ei clasă de muncitori 
salariaţi, chiar dacă imigranţii vin în număr de o jumătate de 
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milion pe an. Tendinţa sistemului capitalist de a provoca o scin
dare definitivă a societăţii în două clase - o mină de milionari, 
pe de o parte, şi o mare masă de simpli muncitori salariaţi, pe 
de altă parte -, această tendinţă, deşi i se opun şi este frînată în 
permanenţă de alţi factori sociali, nu acţionează nicăieri cu o forţă 
mai mare ca în America ; rezultatul a fost formarea unei clase de 
muncitori salariaţi americani indigeni, care constituie de fapt aris
tocraţia clasei muncitoare salariate în comparaţie cu imigranţii, 
dar care pe zi ce trece devine tot mai conştientă de solidaritatea 
ei cu aceştia din urmă şi simte din ce în ce mai acut actuala ei 
condamnare la muncă salariată pe viaţă, deoarece îşi aminteşte 
încă de zilele din trecut cînd era relativ uşor să te urci pe o treaptă 
socială mai înaltă. De aceea mişcarea clasei muncitoare din Ame
rica a început cu o adevărată vigoare americană şi, cum de cealaltă 
parte a Atlanticului evenimentele se desfăşoară cel puţin de două 
ori mai rapid decît în Europa, s-ar putea să apucăm ziua în care 
America va avea rolul conducător şi în această privinţă. 

In această traducere nu am încercat să adaptez cartea la situa
ţia de astăzi, să enumăr în amănunţime toate schimbările survenite 
după 1844. Şi aceasta din două motive. In primul rînd, pentru a 
face acest lucru cum trebuie ar fi însemnat aproape să dublez 
dimensiunile cărţii, iar traducerea ei a venit prea pe neaşteptate 
pentru a-mi permite să mă mai apuc de o asemenea muncă. In al 
doilea rînd, în primul volum al „Capitalului " lui Karl Marx, a cărui 
traducere în engleză este pe punctul de a apărea, se face o expu
nere amănunţită a situaţiei clasei muncitoare britanice în jurul 
anului 1865, adică în perioada în care prosperitatea industrială a 
Angliei atinsese punctul culminant. In cazul acesta ar fi însemnat 
să repet ceea ce s-a spus deja în celebra lucrare a lui Marx. 

Aproape că nici nu e necesar să mai menţionez că punctul de 
vedere teoretic general al acestei cărţi - cel filozofic, economic 
şi politic - nu corespunde întru totul actualului meu punct de 
vedere. ln 1844 nu exista încă socialismul internaţional modern, 
care de atunci a fost dezvoltat ca ştiinţă mai ales şi aproape exclu
siv datorită străduinţelor lui Marx. Cartea mea reprezintă numai 
o fază a dezvoltării lui embrionare. Şi aşa cum embrionul omenesc 
reproduce în primele faze ale dezvoltării sale branhiile strămoşu
lui nostru, peştele, la fel şi această carte trădează la tot pasul 
urmele unuia dintre predecesorii socialismului modern : filozofia 
germană. Astfel, în carte se acordă o mare importanţă tezei că 
comunismul nu este o simplă doctrină de partid a clasei munci-
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toare, ci o teorie al cărei scop final este eliberarea întregii socie
tăţi, inclusiv a clasei capitaliştilor, din limitele înguste ale rela
ţiilor actuale. Această afirmaţie este justă din punct de vedere 
abstract, în practică însă este absolut inutilă şi chiar mai rău. 
Atîta timp cit clasele avute nu numai că nu simt nici o nevoie să 
se elibereze, ci chiar se opun din toate puterile încercărilor clasei 
muncitoare de a se elibera pe sine, atîta timp clasa muncitoare 
va fi nevoită să pregătească şi să înfăptuiască singură revoluţia 
socială. Şi burghezii francezi din 1 789 au proclamat eliberarea bur
gheziei drept eliberare a întregii omeniri ; nobilimea şi clerul nu 
voiau însă să admită acest lucru ; această afirmaţie - deşi la data 
aceea, în măsura în care privea feudalismul, era un adevăr istoric 
abstract - a degenerat foarte curînd într-o frazeologie pur senti
mentală, care a dispărut complet în focul luptei revoluţionare. S1 
astăzi există destui oameni care predică muncitorilor, de la înăl
ţimea punctului lor de vedere nepărtinitor, un socialism situat 
deasupra intereselor şi luptelor lor de clasă şi care tinde să împace 
într-un umanism superior interesele celor două clase în luptă. Dar 
aceştia sînt fie novici, care mai au foarte multe de învăţat, fie cei 
mai înrăiţi duşmani ai muncitorilor, lupi în piele de oaie. 

Ciclul marilor crize industriale este calculat în lucrarea mea 
la cinci ani. Această concluzie în ceea ce priveşte durata ciclului 
rezulta, după cum se părea, din mersul evenimentelor dintre 1 825 
şi 1 842. Dar istoria industriei între anii 1842 şi 1 868 a dovedit că 
în realitate această perioadă este de zece ani, că zguduirile inter
mediare aveau un caracter secundar şi că au început să dispară 
din ce în ce. Din 1 868 situaţia s-a schimbat din nou, dar despre 
aceasta vom vorbi mai tîrziu. 

In mod deliberat nu am scos din textul lucrării numeroasele 
profeţii, printre care acelea ce se refereau la izbucnirea revoluţiei 
sociale în Anglia într-un viitor foarte apropiat şi care se datorau 
înflăcărării mele tinereşti din vremea aceea. Uimitor nu e faptul 
că multe din aceste profeţii au dat greş, ci că atît de multe din ele 
s-au împlinit şi că situaţia critică a industriei engleze, ca urmare a 
concurenţei germane, dar mai ales a celei americane, pe care am 
prevăzut-o, ce-i drept, într-un viitor mult prea apropiat, a devenit 
acum o realitate. In această privinţă pot şi mă simt obligat să pun 
lucrarea de acord cu actuala stare de fapt. Fac acest lucru repro
ducînd aici un articol de-al meu apărut în revista londoneză „Corn-
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monweal" din 1 martie 1885 sub titlul „Anglia în 1845 şi în 1885" *. 
In acest articol se face în acelaşi timp o scurtă schiţă a istoriei 
clasei muncitoare engleze în aceşti patruzeci de ani. 

Londra, 25 februarie 1886 

Publicat in cartea : 
F. Engels. „The Condition 
of the Working Class în England 
in 1844" ,  New York, 1887 

* Vezi volumul de faţă, p. 1 92-198. - Nota ied 

Friedrich Engels 

Se tipareşte după textul 
cărţii 

Tradus din limba engleză 
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Astă-seară, muncitorii din întreaga lume sărbătoresc o dată 
cu voi şi împreună cu voi aniversarea celei mai glorioase şi celei 
mai tragice etape a dezvoltării proletariatului. Pentru prima oară 
de cînd îşi are istoria ei, clasa muncitoare a cucerit, în 1871 ,  pu
terea politică într-o mare capitală. Dar, din păcate„ totul a trecut 
c a  un vis. Strînsă ca într-un cleşte de mercenarii fostului imperiu 
francez dintr-o parte şi de prusieni din cealaltă parte, Comuna a 
fost repede înăbuşită într-o cumplită baie de sînge, pe care nu o 
vom uita niciodată. Reacţiunea victorioasă nu mai cunoştea mar
gini ; se părea că socialismul a fost înecat în sînge, iar proletariatul 
- condamnat la sclavie veşnică. 

Au trecut cincisprezece ani de la această înfrîngere. In acest 
răstimp, în toate ţările autorităţile, aflate în slujba proprietarilor 
funciari şi a capitaliştilor, au recurs lct orice mijloc pentru ca să 
pună capăt ultimelor tendinţe de insurecţie ale muncitorilor. Şi ce 
au realizat ? 

Priviţi în jurul vostru. Socialismul muncitoresc revoluţionar, 
mai viabil decît oricînd, constituie în prezent o forţă în faţa căreia 
tremură toţi cei care deţin puterea - radicalii francezi, ca şi Bis
marck, regii bursei din America, ca şi ţarul întregii Rusii. 

Dar nu numai atît. 
Am ajuns la punctul în care to�i adversarii noştri, orice ar face, 

lucrează, în pofida voinţei lor, pentru noi. 
Ei au crezut că vor ucide Internaţionala. Or, în momentul de 

faţă, unitatea internaţională a proletarilor, frăţia muncitorilor revo
luţionari din diferite ţări este de o mie de ori mai puternică şi mai 
cuprinzătoare decît a fost înainte de Comună. Internaţionala nu 
mai are nevoie de o organizaţie în sensul strict al cuvîntului ; ea 
trăieşte şi se întăreşte datorită colaborării sincere, care se dezvoltă 
în mod firesc, a muncitorilor din Europa şi din America. 
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In Germania, Bismarck a epuizat toate mijloacele, chiar şi pe 
cele mai josnice, pentru a zdrobi mişcarea muncitorească. Rezulta
tul : înainte de Comună el a avut împotriva sa patru deputaţi so
cialişti ; ca urmare a persecuţiilor sale, în prezent au fost aleşi 
douăzeci şi cinci de socialişti. Şi proletarii germani rid de marele 
cancelar, care n-ar fi putut face o mai bună propagandă revoluţio
nară nici chiar dacă ar fi fost plătit pentru aceasta. 

In Franţa v-a fost impus un sistem electoral pe bază de liste 309, 
sistem prin excelenţă burghez, inventat special pentru a asigura 
alegerea exclusiv a avocaţilor, ziariştilor şi a altor aventurieri po
litici, purtători de cuvînt ai capitalului. Şi ce i-a adus burgheziei 
acest sistem electoral inventat de bogătaşi ? El a creat în cadrul 
parlamentului francez un partid muncitoresc socialist revoluţionar, 
a cărui simplă apariţie pe scenă a fost suficientă pentru a produce 
derută în rîndurile tuturor partidelor burgheze. 

Iată care este situaţia I Toate evenimentele se întorc în favoa
rea noastră. Măsurile, elaborate foarte minuţios, menite să frîneze 
succesele proletariatului nu fac decît să grăbească marşul său vic
torios. Duşmanul însuşi acţionează şi este nevoit să acţioneze în 
favoarea noastră. Şi el a acţionat atît de mult şi atît de bine în 
această direcţie, incit astăzi, 18 martie 1 886, din piepturile a mili
oane de muncitori, de la proletarii minieri din California şi Aveyron 
pînă la ocnaşii din minele din Siberia, se înalţă strigătul : 

„Trăiască Comuna I Trăiască unitatea internaţională a mun
citorilor ! " 
Scris la 15 martie 1 886 
Publicat in „Le Socialiste" 
nr. 31  din 27 martie I B86 

Se tipăreşte după textul 
apărut in gazetă 

Tradus din limba franceză 
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Scris la începutul anului 181!6 
Publicat în „Die Neue Zeit" 
nr. 4 şi 5 din 1886 şi în ediţie 
revăzută, la Stuttgart, în 1888 

19 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei din 1888 
Tradus din limba germană 
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I 

Lucrarea de faţă * na duce înapoi la o perioadă de care ne 
desparte, în timp, o întreagă viaţă de om, dar care a devenit atît 
de străină generaţiei actuale din Germania de parcă ar fi veche 
de un secol. Şi, totuşi, aceasta a fost perioada de pregătire a Ger
maniei pentru revoluţia din 1848 ; şi tot ceea ce s-a petrecut la noi 
de atunci nu este decit o continuare a anului 1848, o executare tes
tamentară a revoluţiei. 

Ca şi în Franţa secolului al XVIII-lea, revoluţia filozofică a 
precedat şi în Germania secolului al XIX-lea prăbuşirea politică. 
Dar cită deosebire între aceste două revoluţii I Francezii - în 
luptă făţişă cu întreaga ştiinţă oficială, cu biserica, adesea şi cu 
statul ; scrierile lor - tipărite peste hotare, în Olanda sau în An
glia, iar ei înşişi, de multe ori, cit pe-aci să ia drumul Bastiliei. 
Germanii, dimpotrivă, profesori, dascăli numiţi de stat să educe ti
neretul ; scrierile lor - manuale aprobate, iar sistemul hegelian, 
încununarea întregii dezvoltări filozofice - ridicat oarecum la ran
gul unei filozofii de stat a regatului prusian I Şi îndărătul acestor 
profesori, îndărătul vorbelor lor pedant-obscure, al perioadelor lor 
greoaie, plicticoase se ascundea oare revoluţia ? Nu erau oare toc
mai acei oameni care pe atunci erau socotiţi reprezentanţii revo
luţiei - liberalii - adversarii cei mai crînceni ai acestei filozofii, 
c are au semănat confuzie în minţile oamenilor ? Ceea ce n-au 
văzut însă nici guvernele, nici liberalii a văzut, încă din 1833, cel 
puţin un om ; ce-i drept, îl chema Heinrich Heine 311•  

Să luăm un exemplu. Nici o teză filozofică nu a concentrat în 
asemenea măsură asupra ei recunoştinţa unor guverne mărginite 

* „Ludwig Feuerbach" von C. N. Starcke, Dr. phil. („Ludwig Feuerbach" de 
C. N. Starcke, dr. în filozofie), Stuttgart, Ferd. Encke, 1885. 
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şi mima unor liberali nu mai puţin mărginiţi ca celebra teză a 
lui Hegel : 

„Tot ce e real este raţional şi tot ce e raţional este real " 312 

Căci ea însemna, evident, consacrarea a tot ce există, binecu
vîntarea filozofică a despotismului, a statului poliţist, a justiţiei 
arbitrare, a cenzurii. Şi aşa a interpretat-o Frederic Wilhelm al 
Iii-lea ; la fel şi supuşii lui. La Hegel însă, în nici un caz tot ce 
există nu este şi neapărat real. El leagă atributul realităţii numai 
de ceea ce este totodată şi necesar ; 

„realitatea Sl' dovedeşte a fi, în desfăşurarea ei, necesitate• ; 

de aceea o măsură oarecare a guvernului - Hegel însuşi dă ca 
exemplu „o anumită instituţie fiscală" - nu contează nicidecum 
pentru el ca fiind neapărat reală 313• Dar ceea ce este necesar se 
dovedeşte, în ultimă instanţă, şi raţional, aşa că, aplicată statului 
prusian de atunci, teza lui Hegel nu înseamnă decît următoarele : 
acest stat este raţional, corespunzător raţiunii,  în măsura în care 
este necesar ; şi dacă nouă ni se pare totuşi rău, dar el continuă 
să existe cu toată răutatea sa, atunci răutatea guvernului îşi gă
seşte justificarea şi explicaţia în răutatea corespunzătoare a supu
şilor. Prusienii de atunci aveau guvernul pe care-l meritau. 

Or, după Hegel, realitatea nu este nicidecum un atribut care 
aparţine, în orice împrejurări şi în toate timpurile, unei situaţii so
ciale sau politice date. Dimpotrivă. Republica romană a fost reală, 
dar real a fost şi Imperiul roman care a înlăturat-o. Monarhia fran
ceză devenise atît de nereală în 1789, adică atît de lipsită de orice 
necesitate, atît de neraţională, incit trebuia să fie distrusă de ma
rea revoluţie, despre care Hegel vorbeşte întotdeauna cu cel mai 
mare entuziasm. Prin urmare, aici monarhia era nerealul, iar revo
luţia realul. Şi astfel, în cursul dezvoltării ,  tot ceea ce a fost îna
inte real devine nereal, îşi pierde necesitatea, dreptul la existenţă, 
raţionalitatea ; locul realităţii muribunde îl ia o realitate nouă, via
bilă, în mod paşnic dacă vechiul este destul de înţelept pentru a 
accepta să moară fără a opune rezistenţă, în mod violent dacă ve
chiul se împotriveşte acestei necesităţi. Şi astfel teza lui Hegel se 
transformă, prin însăşi dialectica lui Hegel, în opusul ei : tot ce 
este real în domeniul istoriei omenirii devine cu timpul neraţional, 
este deci neraţional prin însăşi determinarea sa, este grevat din 
capul locului de neraţionalitate ; şi tot ce este raţional în mintea 
oamenilor este sortit să devină real, oricît ar contrazice aceasta 
realitatea aparentă existentă. Teza despre raţionalitatea a tot ce e 
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real se transformă, potrivit tuturor regulilor metodei de gîndire 
hegeliene, în cealaltă teză : tot ce există merită să piară *. 

Dar adevărata însemnătate şi caracterul revoluţionar al filo
zofiei hegeliene (la care trebuie să ne mărginim aici, ea fiind con
cluzia întregii mişcări filozofice de la Kant încoace) stau tocmai în 
faptul că ea a pus capăt o dată pentru totdeauna concepţiei potri
vit căreia rezultatele gîndirii şi ale activităţii omeneşti ar avea un 
caracter definitiv. Adevărul pe care filozofia avea menirea să-l re
cunoască nu mai era, la Hegel, o colecţie de teze dogmatice date 
de-a gata, care, odată descoperite, nu mai rămîne decît să fie în
văţate pe de rost ; adevărul se situa acum în însuşi procesul cu
noaşterii, în îndelungata dezvoltare istorică a ştiinţei, care se ridică 
de la trepte inferioare la trepte tot mai înalte ale cunoaşterii, fără 
să ajungă însă vreodată, prin descoperirea unui aşa-zis adevăr ab
solut, la un punct de unde să nu mai poată merge înainte şi unde 
nu i-ar mai rămîne altceva de făcut decît să contemple uimită cu 
braţele încrucişate adevărul absolut pe care l-a dobîndit. Şi la fel 
stau lucrurile nu numai în domeniul cunoaşterii filozofice, ci şi în 
cel al oricărei alte cunoaşteri, precum şi în cel al activităţii prac
tice. Istoria poate, tot atît de puţin ca şi cunoaşterea, să-şi găsească 
o încheiere desăvîrşită în vreo stare ideală perfectă a omenirii ; 
o societate perfectă, un „stat" perfect sînt lucruri care nu pot exista 
decît în imaginaţie ; dimpotrivă, toate situaţiile istorice care se 
succed una după alta nu reprezintă decît trepte tranzitorii în dez
voltarea nesfîrşită a societăţii umane de la inferior la superior. 
Fiecare treaptă este necesară, deci justificată pentru epoca şi pen
tru condiţiile cărora le datorează apariţia ; dar ea devine caducă 
şi nejustificată în faţa condiţiilor noi, superioare, care se dezvoltă 
succesiv chiar în cadrul ei ; ea trebuie să facă loc unei trepte su
perioare, care, la rîndul ei, va trebui să ajungă şi ea la decădere 
şi la dispariţie. După cum, prin mijlocirea marii industrii, a con
curenţei şi a pieţei mondiale, burghezia dizolvă practic toate insti
tuţiile stabile şi venerabile, tot astfel filozofia dialectică amintită 
mai sus dizolvă toate reprezentările despre un adevăr absolut şi 
definitiv şi despre stările absolute ale omenirii care î i  corespund. 
In faţa ei nimic nu este definitiv, absolut, sacru ; ea dezvăluie ne
statornicia la toate şi în toate, şi în faţa ei nu rămîne în picioare 
nimic, în afară de procesul continuu al devenirii şi al dispariţiei, 
al ascensiunii infinite de la inferior la superior, a cărei simplă 

* Parafrazare a cuvintelor lui Mefistofel din tragedia „Faust" de Goethe, 
partea I, scena a III-a (Odaia de studiu). - Nota red. 
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reflectare în creierul care gîndeşte este ea însăşi (filozofia dialec
tică) . Ce-i drept, ea are şi o latură conservatoare : recunoaşte justi
ficarea fiecărei trepte de dezvoltare a cunoaşterii şi a societăţii 
pentru epoca şi pentru condiţiile în care există, dar atît şi nimic 
mai mult. Conservatorismul acestei concepţii este relativ, caracte
rul ei revoluţionar este absolut - iată singurul absolut pe care î] 
admite filozofia dialectică. 

Nu este cazul să ne ocupăm a1c1 de problema dacă această 
concepţie corespunde întru totul stadiului actual al ştiinţelor na
turii, care prezic existenţei Pămîntului însuşi un sfîrşit posibil, iar 
caracterului lui locuibil unul destul de sigur, care atribuie, aşadar, 
şi istoriei omenirii nu numai o ramură ascendentă, ci şi una des
cendentă. Ne aflăm în orice caz încă destul de departe de punctul 
de cotitură de unde istoria societăţii va porni pe drumul ei descen
dent şi nu-i putem pretinde filozofiei hegeliene să se ocupe de o 
problemă pe care, pe vremea aceea, ştiinţa naturii nici nu o pusese 
încă la ordinea zilei. 

Ceea ce trebuie însă spus neapărat aici este că dezvoltarea de 
mai sus nu este expusă într-o formă atît de pregnantă la Hegel. Ea 
este o concluzie necesară a metodei sale, dar o concluzie pe care 
el însuşi nu a tras-o niciodată atît de explicit. Şi  aceasta pentru 
simplul motiv că el a fost nevoit să întocmească un sistem, iar un 
sistem filozofic trebuie, conform exigenţelor tradiţionale, să ajungă 
la un gen oarecare de adevăr absolut. Aşadar, oricît ar accentua 
Hegel, în special în „Logica M 314 sa, că acest adevăr etern nu este 
altceva decît însuşi procesul logic, respectiv istoric, el se vede 
totuşi silit să dea acestui proces un sfîrşit, tocmai pentru că siste
mul său trebuie să ajungă undeva la un capăt. In „Logică" ,  el reu
şeşte să facă din acest sfîrşit din nou un început, întrucît aici punc
tul final, Ideea absolută - care este absolută numai în măsura în 
care nu ştie el să spună absolut nimic despre ea -, „se exteriori
zează" ,  adică se transformă în natură şi, mai tîrziu, revine Ia sine 
în spirit, adică în gîndire şi în istorie. Dar la sfîrşitul întregii filo
zofii o astfel de reîntoarcere la început este posibilă numai pe o 
singură cale. Anume punînd ca sfîrşit al istoriei faptul că omenirea 
ajunge la cunoaşterea acestei Idei absolute şi declarînd că această 
cunoaştere a Ideii absolute este atinsă în filozofia hegeliană. Prin 
aceasta însă întregul conţinut dogmatic al sistemului hegelian este 
proclamat drept adevăr absolut, ceea ce vine în contradicţie cu 
metoda lui dialectică, care distruge tot ce este dogmatic ; prin 
aceasta latura revoluţionară este inăbuşită sub greutatea celei con-
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servatoare. Şi ceea ce este valabil pentru cunoaşterea filozofică 
este şi pentru practica istorică. Omenirea care, în persoana lui 
Hegel, s-a ridicat pînă la elaborarea Ideii absolute trebuia să fi 
ajuns şi în practică atît de departe, incit să poată impune această 
Idee absolută şi în realitate. Prin urmare, revendicările politice 
practice ale Ideii absolute faţă de contemporani nu trebuie să fie 
exagerat de mari. Iată de ce, la sfîrşitul „Filozofiei dreptului" , 
aflăm că Ideea absolută şi-ar găsi o realizare în acea monarhie 
cu stări sociale pe care, cu atîta încăpăţinare, Frederic Wilhelm al 
UI-lea o tot făgăduia zadarnic supuşilor săi, deci într-o dominaţie 
indirectă, limitată şi moderată a claselor avute, conformă rela
ţiilor mic-burgheze de atunci din Germania ; în plus, ni se mai 
demonstrează pe cale speculativă şi necesitatea nobilimii. 

Necesităţile interne ale sistemului sînt, aşadar, suficiente pen
tru a explica cum o metodă de gîndire cu totul şi cu totul revolu
ţionară a dus la o concluzie politică foarte blajină. Forma specifică 
a acestei concluzii provine, ce-i drept, din faptul că Hegel era ger
man şi că, la fel cu contemporanul său Goethe, avea şi el o bună 
doză de filistinism. Goethe şi Hegel au fost, fiecare în domeniul 
său, un Iupiter Olimpian, dar nici unul, nici celălalt nu s-a dezbă
rat vreodată total de filistinismul german. 

Toate acestea n-au împiedicat însă sistemul hegelian să îm
brăţişeze un domeniu incomparabil mai vast decît orice alt sistem 
anterior şi să dezvolte în acest domeniu o bogăţie de idei care 
stîrneşte uimire şi astăzi. Fenomenologia spiritului (care ar putea 
fi calificată drept o paralelă a embriologiei şi a paleontologiei spi
ritului, o dezvoltare a conştiinţei individuale pe diferitele ei trepte, 
concepută ca o reproducere prescurtată a treptelor pe care le-a 
parcurs conştiinţa umană de-a lungul istoriei) , logica, filozofia na
turii, filozofia spiritului, şi aceasta din urmă cercetată, la rîndul ei, 
în diversele ei subdiviziuni istorice : filozofia istoriei, a dreptului, 
a religiei, istoria filozofiei, estetica etc. ,  - în toate aceste domenii 
istorice diferite Hegel se străduieşte să găsească firul roşu al dez
voltării şi să-i dovedească existenţa ; şi deoarece nu a fost numai 
un geniu creator, ci şi un om de o erudiţie enciclopedică, ceea ce 
a spus el în toate aceste domenii a făcut epocă. Se înţelege de la 
sine că, date fiind necesităţile „sistemului" ,  el s-a văzut nevoit să 
recurgă destul de des la acele construcţii forţate împotriva cărora 
pigmeicii săi duşmani continuă pînă în ziua de azi să protesteze 
atît de scandalizaţi. Dar aceste construcţii nu constituie decît ca
drul şi schelăria operei sale ; dacă nu ne oprim în mod inutil asu-
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pra lor, dacă pătrundem mai adînc în impresionantul edificiu, gă
sim comori nenumărate, care-şi păstrează valoarea lor deplină şi 
astăzi. La toţi filozofii trecător este tocmai „sistemul" ,  şi anume 
tocmai pentru că el apare dintr-o nevoie eternă a spiritului ome
nesc : nevoia de a lichida toate contradicţiile. Dar, din moment ce 
toate contradicţiile au fost o dată pentru totdeauna eliminate, ajun
gem la aşa-numitul adevăr absolut ; istoria universală s-a încheiat, 
şi cu toate acestea ea trebuie să meargă mai departe, deşi nu-i 
mai rămîne nimic de făcut, deci o nouă contradicţie irezolubilă. 
Dar o dată ce am înţeles - şi, în definitiv, nimeni nu a contribuit 
la această înţelegere mai mult decît Hegel - că, astfel pusă, mi
siunea filozofiei se reduce la misiunea unui singur filozof de a 
săvîrşi ceea ce numai întreaga omenire este în stare să săvîr· 
şească în dezvoltarea ei progresivă, o dată ce am înţeles aceasta, 
am şi sfîrşit cu întreaga filozofie în înţelesul de pînă acum al aces
tui cuvînt. Abandonăm „adevărul absolut" ,  inaccesibil pe această 
cale şi pentru fiecare individ, şi alergăm, în schimb, după adevă
rurile relative, pe calea ştiinţelor pozitive şi a sintezei rezultatelor 
lor cu ajutorul gîndirii dialectice. Cu Hegel, în genere, filozofia 
se încheie : pe de o parte, pentru că, in sistemul său, el sintetizează 
într-un mod grandios întreaga ei dezvoltare, iar pe de altă parte 
pentru că el ne arată, chiar dacă în mod inconştient, calea care 
duce din acest labirint al sistemelor spre cunoaşterea adevărată şi 
pozitivă a lumii. 

Ne putem da seama ce influenţă imensă trebuia să aibă siste
mul hegelian în climatul nuanţat filozofic al Germaniei. A fost un 
marş triumfal, care a durat decenii şi n-a încetat nicidecum la 
moartea lui Hegel. Dimpotrivă, tocmai între 1830 şi 1 840 „hegelo
mania" („Hegelei") a predominat în modul cel mai exclusiv, conta
minîndu-i, mai mult sau mai puţin, chiar şi pe adversarii ei ; tocmai 
în această perioadă, conştient sau inconştient, concepţiile hegeliene 
au pătruns cel mai masiv în cele mai variate ştiinţe, făcînd să fer
menteze şi literatura populară, şi presa cotidiană, din care îşi 
soarbe hrana intelectuală (Gedankenstoff) „conştiinţa cultă " obiş
nuită. Dar această victorie pe toată linia nu a fost decît prologul 
unei lupte interne. 

Luată în ansamblu, doctrina lui Hegel lăsa, după cum am 
văzut, un spaţiu larg pentru cele mai felurite concepţii practice de 
partid ; şi practice erau în viaţa teoretică a Germaniei de atunci, 
în primul rînd, două lucruri : religia şi politica. Cel ce punea ac
centul principal pe sistemul lui Hegel putea fi destul de conserva-
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tor în ambele domenii ; cel ce considera metoda dialectică drept 
principală putea aparţine, atît pe plan religios, cit şi politic, opo
ziţiei celei mai extreme. Hegel însuşi, cu toate izbucnirile de minie 
revoluţionară relativ frecvente din operele sale, părea să încline, 
în ansamblu, mai mult spre partea conservatoare ; căci sistemul 
său îl costase mult mai multă „muncă amară a gîndirii" decît me
toda. Spre sfîrşitul deceniului al patrulea, sciziunea în şcoala lui a 
devenit tot mai evidentă. Aripa de stînga, aşa-numiţii tineri hege
lieni, în lupta împotriva ortodocşilor pietişti şi a reacţionarilor 
feudali, au renunţat încetul cu încetul la acea rezervă filozofică 
distinsă faţă de chestiunile arzătoare ale zilei care asigurase pînă 
atunci doctrinei lor toleranţa şi chiar protecţia statului ; iar cînd, 
în 1 840, bigotismul ortodox şi reacţiunea feudal-absolutistă s-au 
urcat pe tron în persoana lui Frederic Wilhelm al IV-lea, adoptarea 
unei atitudini făţişe a devenit inevitabilă. Lupta se mai purta cu 
arme filozofice, dar nu mai urmărea acum ţeluri filozofice abstracte ; 
era vorba direct despre distrugerea religiei tradiţionale şi a statu
lui existent. Şi dacă în revista „Deutsche Jahrbi.icher" 315 scopurile 
finale practice se mai prezentau cu precădere sub o deghizare fi
lozofică, în schimb în „Rheinische Zeitung" 316 şcoala tinerilor he
gelieni s-a manifestat direct, începînd din 1 842, ca filozofie a bur
gheziei radicale în ascensiune, nemaiavînd nevoie de masca filo
zofică decît spre a induce în eroare cenzura. 

Pe atunci însă politica era un tărîm foarte spinos, şi de aceea 
lupta principală s-a îndreptat împotriva religiei ; căci şi aceasta 
a fost, mai ales începînd din 1840, indirect tot o luptă politică. Pri
mul imbold fusese dat, în 1 835, de cartea lui Strauss „Das Lebeu 
Jesu" 317• Impotriva teoriei dezvoltate aici despre provenienţa mi
turilor evanghelice s-a ridicat mai tîrziu Bruno Bauer, demonstrînd 
că o seamă întreagă de povestiri din evanghelii au fost fabricate 
chiar de autorii acestora. Disputa dintre cei doi a fost purtată sub 
masca filozofică a unei lupte între „conştiinţa de sine" şi „sub
stanţă" ; problema dacă poveştile miraculoase din evanghelii au 
apărut prin mitogeneza tradiţională inconştientă în cadrul comu
nităţii sau dacă au fost fabricate de evanghelişti a fost umflată, 
transformîndu-se în problema dacă „substanţa" sau „conştiinţa de 
sine" este principala forţă determinantă a istoriei universale ; în 
cele din urmă a venit Stirner, profetul anarhismului contemporan 
- Bakunin a preluat foarte mult de la el -, şi a înlocuit „con
ştiinţa de sine" suverană prin „unicul" său suveran 318• 
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Nu vom insista mai mult asupra acestei laturi a procesului de 
descompunere a şcolii hegeliene. Mai important pentru noi este 
următorul fapt : marea majoritate a celor mai hotărîţi tineri hege
lieni a fost împinsă de necesităţile practice ale luptei împotriva 
religiei pozitive înapoi, spre materialismul anglo-francez. Şi aici 
au intrat în conflict cu sistemul şcolii lor. In vreme ce materialis
mul concepe natura ca realitate unică, în sistemul lui Hegel ea nu 
este decit „exteriorizarea" Ideii absolute, oarecum o degradare a 
Ideii ; în orice caz, gîndirea şi produsul gîndurilor, Ideea, sînt aici 
elementul primar, iar natura este elementul derivat, care nu există 
decit datorită condescendenţei Ideii. Şi ei tinerii hegelieni se zbă
teau, cum puteau, în această contradicţie. 

Atunci a apărut „Das Wesen des Christenthums" 319 a lui 
Feuerbach. Dintr-o singură lovitură, ea a risipit această contradic
ţie, întronînd din nou, fără ocolişuri, materialismul. Natura există 
independent de orice filozofie ; ea este baza din care am apărut 
noi, oamenii, de asemenea produse ale naturii ; în afară de natură 
şi de oameni nu există nimic, iar fiinţele superioare, create de ima
ginaţia noastră religioasă, nu sînt decit reflectarea fantezistă a 
propriei noastre fiinţe. Vraja era ruptă ; „sistemul" era sfărîmat 
şi aruncat cit colo ; contradicţia era rezolvată ca ceva ce nu există 
decit în închipuire. - Numai cine a fost martor al efectului elibe
rator produs de această carte poate să-şi facă o idee despre el. En
tuziasmul era general : dintr-o dată am devenit cu toţii feuerba
chieni. Cu cit entuziasm a salutat Marx noua concep�ie şi cit de 
mult a fost influenţat de ea, în pofida rezervelor sale critice, se 
poate vedea din „Sfînta familie" 320• 

Pînă şi lipsurile cărţii au contribuit la succesul ei de atunci. 
Stilul literar, pe alocuri chiar bombastic, i-a asigurat un cerc mai 
larg de cititori, fiind, oricum, înviorător după atîţia ani de hegelia
nism abstract şi încilcit. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
divinizarea exaltată a iubirii, care, dată fiind suveranitatea, deve
nită insuportabilă, a „gîndirii pure" ,  putea fi scuzată, dacă nu şi 
justificată. Dar nu trebuie să uităm că tocmai aceste două puncte 
slabe ale lui Feuerbach au fost luate ca punct de plecare de „so
cialismul adevărat" ,  care s-a răspîndit ca o molimă, după 1 844, în 
lumea „cultivată" din Germania şi care a înlocuit cunoaşterea şti
inţifică cu fraze literare, emanciparea proletariatului prin transfor
marea economică a producţiei cu eliberarea omenirii prin „iubire" ,  
p e  scurt s-a pierdut într-o literatură bombastică sentimentală, dez
gustătoare, avînd ca reprezentant tipic pe domnul Karl Griin. 
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Şi apoi să nu uităm : şcoala lui Hegel se dizolvase, dar filozo
fia lui Hegel nu fusese încă depăşită critic. Strauss şi Bauer au 
luat fiecare cite una dintre laturile ei, întorcîndu-le polemic împo
triva celeilalte. Feuerbach a sfărîmat sistemul şi l-a aruncat pur şi 
simplu peste bord. Dar o filozofie nu poate fi lichidată doar prin 
aceea că o declarăm greşită. Şi o operă atît de impunătoare ca 
filozofia lui Hegel, care a avut o influenţă atît de imensă asupra 
dezvoltării spirituale a naţiunii, nu putea fi înlăturată numai prin 
aceea că era ignorată. Ea trebuia „suprimată" în propriul ei înţe
les, adică în înţelesul ca forma ei să fie nimicită critic, salvînd însă 
conţinutul nou, dobîndit prin ea. Vom arăta mai jos cum s-a rea
lizat aceasta. 

Pentru moment însă revoluţia din 1 848 a dat la o parte întreaga 
filozofie tot atît de puţin ceremonios cum procedase şi Feuerbach 
cu Hegel. In felul acesta, Feuerbach a fost trecut şi el pe al doi
lea plan. 
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II 

Marea problemă fundamentală a oricărei filozofii, îndeosebi a 
filozofiei modeme, este aceea a raportului dintre gîndire şi exis
tenţă. Din timpurile cele mai îndepărtate, cînd oamenii, care nu 
ştiau încă nimic despre structura propriului lor corp, au ajuns, sub 
impresia viselor *, la reprezentarea că gîndirea şi simţirea nu sînt 
o activitate a trupului lor, ci a unui suflet deosebit de el, care să
lăşluieşte în acest trup şi îl părăseşte la moarte, încă din acele tim
puri ei au fost nevoiţi să se întrebe care este raportul dintre acest 
suflet şi lumea exterioară. Dacă la moarte el se desparte de trup şi 
supravieţuieşte, nu există nici un motiv să i se mai atribuie o 
moarte deosebită ; astfel s�a născut ideea nemuririi sufletului, care, 
pe acea treaptă de dezvoltare, nu apărea nicidecum ca o consolare, 
ci ca un destin împotriva căruia nu se putea face nimic şi, destul 
de frecvent, de exemplu la greci, ca o nenorocire propriu-zisă. Nu 
nevoia de consolare religioasă a dus la plicticoasa închipuire a 
nemuririi omului, ci nedumerirea rezultată din mărginirea aproape 
generală a oamenilor, care, o dată ce recunoscuseră existenţa su
fletului, nu mai ştiau ce să facă cu el după moartea trupului. In
tr-un mod cu totul asemănător, prin personificarea forţelor naturii, 
au apărut primii zei, care, în dezvoltarea ulterioară a religiilor, au 
luat o formă din ce în ce mai străină de lume, pînă cînd, în cele 
din urmă, printr-un proces de abstractizare - aproape că aş spune 
d e  distilare - la care s-a ajuns firesc în cursul dezvoltării spiri
tuale, din numeroşii zei cu puteri limitate şi care se limitau unii pe 
alţii s-a născut în mintea oamenilor reprezentarea dumnezeului 
unic al religiilor monoteiste. 

* Şi astăzi mai este răspindită, la sălbatici şi la barbarii de pe treapta infe
rioară, reprezentarea că figurile omeneşti care le apar în vis ar fi suflete ce-şi 
părăsesc vremelnic trupul ; de aceea omul real este fd.cut raspunzător şi de faptele 
săvirşite de imaginea sa din vis faţă de cel care l-a visat. De pildă, în 1884, im 
Thurn a constatat aceasta la indienii din Guyana m .  



Capitolul II 275 

Problema raportului dintre gîndire şi existenţă, dintre spirit şi 
natură, problema supremă a întregii filozofii, îşi are deci rădăcina, 
în aceeaşi măsură ca şi toate religiile, în reprezentările mărginite 
şi ignorante ale stării de sălbăticie. Dar ea a putut fi pusă în toată 
acuitatea ei şi şi-a putut dobîndi întreaga însemnătate abia după 
ce oamenii din Europa s-au deşteptat din îndelungata hibernare a 
evului mediu creştin. Problema poziţiei gîndirii faţă de existenţă, 
problemă care, de altfel, a jucat un rol important şi în scolastica 
evului mediu, problema ce anume este primordial, spirilul sau na
tura, a luat în raport cu biserica o formă mai ascuţită : lumea a 
fost creată de dumnezeu, sau ea există dintotdeauna ? 

După cum au răspuns într-un sens sau în celălalt la această 
întrebare, filozofii s-au împărţit în două mari tabere. Cei care au 
susţinut primordialitatea spiritului faţă de natură şi care au admis 
deci, în ultimă instanţă, o creaţie a lumii într-un fel sau altul - şi 
această creaţie este adeseori la filozofi, bunăoară la Hegel, mult 
mai încîlcită şi mai absurdă decît în creştinism - au format ta
băra idealismului. Ceilalţi, care au considerat natura ca primor
dială, aparţin diferitelor şcoli ale materialismului. 

Aceste două expresii - idealism şi materialism - nu au în
semnat iniţial nimic altceva şi nici nu sînt întrebuinţate aici în
tr-un alt înţeles. Vom vedea mai jos ce confuzie se produce dacă 
le atribuim alt sens. 

Problema raportului dintre gîndire şi existenţă mai are însă şi  
o altă latură : cum se raportează ideile noastre despre lumea în
conjurătoare la însăşi această lume ? Este oare gîndirea noastră 
în stare să cunoască lumea reală, putem oare să ne formăm, în 
reprezentările şi în noţiunile noastre despre lumea reală, o imagine 
justă a realităţii ? In limbaj filozofic, această problemă se numeşte 
problema identităţii dintre gîndire şi existenţă, şi, în majoritatea 
lor covîrşitoare, filozofii îi dau un răspuns afirmativ. La Hegel, de 
pildă, răspunsul afirmativ se înţelege de la sine : căci ceea ce cu
noaştem în lumea reală este tocmai conţinutul ei de gînduri, toc
mai ceea ce face din lume o realizare treptată a Ideii absolute, Idee 
ab�olută care, independent de lume şi înaintea lumii, a existat din
totdeauna undeva ; or, este evident că gîndirea poate să cunoască 
un conţinut, care este, încă dinainte, un conţinut de idei. Tot atît 
de evident este şi faptul că ceea ce trebuie demonstrat aici este 
cuprins tacit chiar în premisă. Dar aceasta nu-l împiedică nicide
cum pe Hegel ca, demonstrînd identitatea dintre gîndire şi exis
tenţă, să tragă apoi concluzia că filozofia sa, adevărată pentru gin-
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direa sa, este şi singura adevărată şi, pentru ca identitatea dintre 
gîndire şi existenţă să se confirme, omenirea urmează să transpună 
imediat filozofia lui din teorie în practică şi să prefacă lumea în
treagă potrivit principiilor hegeliene. Este o iluzie pe care o îm
părtăşeşte cu aproape toţi filozofii. 

Dar mai există o serie de alţi filozofi care neagă posibilitatea 
unei cunoaşteri a lumii, sau cel puţin a unei cunoaşteri complete. 
Acestora le aparţin, în timpurile moderne, Hume şi Kant, care au 
jucat un rol foarte important în dezvoltarea filozofiei. Ceea ce era 
hotărîtor pentru combaterea acestei concepţii a fost spus de Hegel, 
în măsura în care aceasta se putea face de pe poziţia idealistă ; 
ceea ce a adăugat Feuerbach, de pe poziţia materialistă, este mai 
mult spiritual decît profund. Cea mai concludentă infirmare a aces
tei fantezii filozofice, ca şi a tuturor celorlalte, este practica, şi 
anume experimentul şi industria. Dacă putem demonstra justeţea 
concepţiei noastre asupra unui fenomen natural, reproducîndu-1, 
realizîndu-1 din condiţiile lui, mai mult, punîndu-1 în slujba scopu
rilor noastre, s-a sfîrşit cu insesizabilul „lucru în sine" al lui Kant. 
Substanţele chimice produse în corpurile vegetale şi animale au 
rămas asemenea „lucruri în sine" pînă cînd chimia organică a în
ceput să. le prepare una după alta ; prin aceasta, „lucrul în sine " 
a devenit un lucru pentru noi ,  ca, de pildă, alizarina, materia colo
rantă extrasă. din roibă, pe care n-o mai obţinem din rădăcinile de 
roibă, ci o preparăm mult mai ieftin şi mai simplu din gudronul de 
huilă. Sistemul solar copernician a fost timp de 300 de ani o ipo
teză pe care se putea paria 100, 1 OOO, 10 OOO contra 1 ,  totuşi doilI 
o ipoteză ; cînd însă, pe baza datelor furnizate de acest sistem, Le
verrier a calculat nu numai necesitatea existenţei unei planete ne
cunoscute, ci şi locul din spaţiul ceresc unde trebuia să se afle 
această planetă, şi cînd Galle a găsit apoi efectiv această pla
netă 3u, sistemul copernician era demonstrat. Şi dacă, totuşi , neo
kantienii încearcă să reînvie concepţia lui Kant în Germania, iar 
agnosticii pe a lui Hume în Anglia (de unde n-a dispărut niciodată) , 
aceasta reprezintă, dat fiind faptul că ele au fost de mult infirmate 
şi teoretic şi practic, un regres pe plan ştiinţific, iar în practică o 
manieră pudică de a primi materialismul pe uşa din dos şi de a-l 
tăgădui în faţa lumii. 

Dar în lunga perioadă de la Descartes pînă la Hegel şi de la 
Hobbes pînă la Feuerbach, filozofii n-au fost nicidecum minaţi îna
inte numai de forţa gîndirii pure, cum îşi închipuiau ei. Dimpotrivă. 
ln realitate, ceea ce i-a minat înainte a fost mai ales progresul 
uriaş şi din ce în ce mai năvalnic al ştiinţei naturii şi al industriei. 
La materialişti, aceasta sărea de-a dreptul în ochi, dar şi sistemele 
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idealiste se umpleau tot mai mult cu un conţinut materialist şi cău
tau să împace panteist opoziţia dintre spirit şi materie ; aşa cct, 
pînă la urmă, sistemul lui Hegel nu reprezintă, ca metodă şi con
ţ inut, decît un materialism răsturnat idealist cu capul în jos. 

Se înţelege, prin urmare, de ce Starcke, în caracterizarea lui 
Feuerbach, cercetează întîi poziţia acestuia faţă de problema fun
damentală a raportului dintre gîndire şi existenţă. După o scurtă 
introducere, în care concepţiile filozofilor anteriori, în special de 
la Kant încoace, sînt expuse într-un limbaj de o dificultate filozo
fică inutilă şi unde Hegel este nedreptăţit din cauza insistenţei prea 
formaliste asupra unor pasaje izolate din opera sa, urmează o ex
punere amănunţită a procesului de dezvoltare a însăşi „metafizicii" 
lui Feuerbach, aşa cum rezultă din scrierile consecutive ale acestui 
filozof. Expunerea este minuţioasă şi clară, numai că este îngreu
iată, ca de altfel întreaga carte a lui Starcke, de un balast de ex
presii filozofice, nicidecum totdeauna inevitabile şi cu atît mai su
părătoare cu cit autorul nu se ţine de maniera de exprimare filo
zofică a unei singure şcoli, sau măcar a lui Feuerbach însuşi, şi cu 
cît amestecă mai mult expresii ale celor mai diferite curente pre
tins filozofice, în special dintre acelea care bîntuie acum. 

Drumul dezvoltării lui Feuerbach este cel al unui hegelian -
ce-i drept niciodată întru totul ortodox - spre materialism, o dez
voltare care, pe o anumită treaptă, determină ruptura totală cu 
sistemul idealist al predecesorului său. In cele din urmă i se impune 
cu o putere irezistibilă convingerea că teza lui Hegel despre 
existenţa anterioară lumii a „Ideii absolute" ,  „preexistenţa cate
goriilor logice" înaintea apariţiei lumii, nu este decît o rămăşiţă 
fantezistă a credinţei într-un creator anterior lumii ; că lumea 
materială, perceptibilă prin simţuri, căreia îi aparţinem noi, este 
singura reală şi că conştiinţa şi gîndirea noastră, oricît ar părea 
de suprasensibile, sînt produsul unui organ material, corporal, -
al creierului. Materia nu este un produs al spiritului, ci spiritul 
este, el însuşi, doar produsul cel mai înalt al materiei. Este, fi
reşte, un materialism curat. Ajuns aici, Feuerbach ezită. El nu 
poate depăşi prejudecata filozofică uzuală, prejudecata care nu 
vizează fondul materialismului, ci cuvîntul „materialism u. El 
spune : 

„Materialismul este pentru mine temelia edificiului e�enţei şi cunoaşterii 
umane ; dar el nu este pentru mine ceea ce este pentru fiziolog, pentru cercetă
torul naturii în sens mai restrins, de exemplu pentru Moleschott, �i anume ceea ce 
este în mod necesar din punctul lor de vedere şi prin însăşi profesiunea lor, adică 
edificiul însuşi. Privind îndărăt, sint intru totul de acord cu materialiştii ; privind 
înainte însă, nu• •!3, 
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Feuerbach confundă aici materialismul, care este o concepţie 
generală despre lume, bazată pe o anumită înţelegere a raportului 
dintre materie şi spirit, cu forma particulară în care şi-a găsit 
expresia această concepţie despre lume pe o anumită treaptă isto
rică, şi anume în secolul al XVIII-lea. Mai mult, el îl confundă 
cu forma plată, vulgarizată sub care materialismul secolului al 
XVIII-lea continuă să existe astăzi în mintea unor cercetători ai 
naturii şi a unor medici şi sub care a fost prezentat în perioada 
1850-1860, de către Bilchner, Vogt şi Moleschott. Dar materia
lismul, ca şi idealismul, a trecut şi el printr-un şir de trepte de 
dezvoltare. Cu fiecare descoperire epocală din domeniul ştiinţelor 
naturii, materialismul trebuie să-şi schimbe forma ; iar de cînd 
istoria a fost supusă şi ea interpretării materialiste, se deschide 
şi aici o nouă cale de dezvoltare. 

Materialismul secolului trecut a fost cu precădere mecanicist, 
deoarece, dintre toate ştiinţele naturii, numai mecanica, şi anume 
numai cea a corpurilor rigide - cereşti şi terestre -, într-un 
cuvînt mecanica gravităţii ,  atinsese atunci un oarecare grad de 
perfecţiune. Chimia exista doar în forma ei infantilă, flogistică. 
Biologia mai era în faşă : organismul vegetal şi cel animal nu 
fuseseră cercetate decît în linii mari şi erau explicate prin cauze 
pur mecanice ; pentru materialiştii secolului al XVIII-lea omul 
era o maşină, cum fusese animalul pentru Descartes. Această apli
care exclusivă a etalonului mecanicii la procese de natură chimică 
şi organică - şi la care legile mecanicii sînt, ce-i drept, valabile, 
dar împinse pe al doilea plan de alte legi, superioare - consti
tuie o mărginire specifică, însă inevitabilă pentru vremea aceea, 
a materialismului clasic francez. 

A doua mărginire specifică a acestui materialism a constat 
în incapacitatea lui de a concepe lumea ca pe un proces, ca pe o 
materie aflată într-o formare istorică continuă. Aceasta cores
pundea stadiului de atunci al ştiinţei naturii şi metodei de gîndire 
filozofice, metafizice, adică antidialectice, legate de acest stadiu. 
Natura, se ştia şi atunci, se află în veşnică mişcare. Dar, potrivit 
concepţiei din vremea aceea, această mişcare se învîrtea tot atît 
de veşnic în cerc şi nu se urnea deci niciodată din loc ; ea pro
ducea mereu aceleaşi efecte. Această reprezentare era inevita
bilă pe atunci. Teoria kantiană a genezei sistemului solar fusese 
de curînd formulată şi trecea drept o simplă curiozitate. Istoria 
dezvoltării Pămîntului, geologia, era încă total necunoscută, iar 
ideea că fiinţele vii de astăzi sînt rezultatul unui lung şir evolutiv 
de la simplu la complex nu putea fi nicidecum formulată pe atunci 
în mod ştiinţific. Intelegerea aistorică a naturii era, aşadar, ine-
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vitabilă. Aceasta o putem reproşa cu atît mai puţin filozofilor se
colului al XVIII-iea, cu cit o găsim şi la Hegel. Pentru el, natura, 
ca simplă „exteriorizare " a Ideii, nu este capabilă de vreo dezvol
tare în timp, ci numai de o lărgire a diversităţii ei în spaţiu, astfel 
incit ea prezintă concomitent şi alăturat toate treptele de dezvol
tare implicate în ea şi este condamnată la o eternă repetare a 
aceloraşi procese. Şi această absurditate a unei dezvoltări în spa
ţiu, dar în afara timpului - condiţia fundamentală a oricărei 
dezvoltări -, Hegel o impune naturii tocmai în momentul cind 
geologia, embriologia, fiziologia plantelor şi a animalelor şi chi
mia organică erau în constituire şi cind pretutindeni, pe baza 
acestor noi ştiinţe, apăreau geniale anticipări ale teoriei evolu
ţioniste de mai tîrziu (de pildă Goethe şi Lamarck) . Dar aceasta 
o cerea sistemul şi, de dragul sistemului, metoda trebuia să se 
trădeze pe ea însăşi. 

Aceeaşi concepţie aistorică exista şi în domeniul istoriei. 
Aici viziunea era stăpînită de lupta împotriva rămăşiţelor evului 
mediu. Evul mediu era considerat o simplă întrerupere a istoriei 
printr-un mileniu de barbarie generală ; marile progrese ale evului 
mediu : lărgirea ariei de cultură în Europa, marile naţiuni viabile, 
formate aici una lingă alta, şi, în sfîrşit, enormele progrese teh
nice ale secolelor al XIV-lea şi al XV-lea, toate acestea erau tre
cute cu vederea. Aceasta făcea însă imposibilă o înţelegere raţio
nală a marii conexiuni istorice, şi istoria servea, cel mult, drept 
colecţie de exemple şi de ilustraţii pentru uzul filozofilor. 

Colportorii vulgarizanţi ai materialismului din Germania ani
lor 1 850-1 860 n-au reuşit să depăşească în nici un chip aceasUî 
mărginire a dascălilor lor. Toate progresele înregistrate de atunci 
în ştiinţele naturii le serveau doar drept noi argumente împotriva 
existenţei creatorului lumii ; şi, în fapt, dezvoltarea teoriei nu 
intra cituşi de puţin în vederile lor. Dacă idealismul nu mai avea 
nimic de spus şi fusese lovit mortal de revoluţia din 1 848, el a 
avut totuşi satisfacţia că, pentru moment, materialismul decăzuse 
şi mai rău. Feuerbach avea categoric dreptate, cind refuza să-şi 
ia răspunderea pentru acest materialism ; numai că el n-ar fi tre
buit să confunde teoriile predicatorilor ambulanţi cu materialismul 
în general. 

Două lucruri trebuie însă menţionate aici. ln primul rînd, şi 
pe vremea lui Feuerbach ştiinţa naturii mai era prinsă în procesul 
de intensă fermentare, care a ajuns abia în ultimii 15 ani la o 
relativă încheiere şi clarificare ; se furniza material ştiinţific nou 
într-o măsură fără precedent, dar abia în ultimul timp a devenit 
posibilă stabilirea unei conexiuni şi astfel a unei ordini în acest 
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haos de descoperiri care se precipitau una după alta. E drept, 
Feuerbach mai era în viaţă cînd au fost făcute cele trei desco
periri decisive : celula, transformarea energiei şi teoria evolu
ţionistă, care poartă numele lui Darwin ; dar cum putea filozoful, 
în însingurarea sa de la ţară, să urmărească într-o măsură sufi
cientă ştiinţa pentru a aprecia la justa lor valoare descoperiri pe 
care atunci înşişi cercetătorii naturii în parte le tăgăduiau încă, 
iar în parte nu ştiau să le exploateze suficient ? Vina revine aici 
exclusiv condiţiilor mizere din Germania, datorită cărora catedrele 
de filozofie fuseseră acaparate de nişte speculativi şi eclectici 
vînători de purici, în timp ce Feuerbach, care le era incomparabil 
superior tuturor, a fost nevoit să vegeteze şi să se abrutizeze în
tr-un sat nenorocit. Nu este deci vina lui Feuerbach dacă noua 
concepţie istorică asupra naturii, devenită acum posibilă şi care 
înlătura toate unilateralităţile materialismului francez, i-a rămas 
inaccesibilă. 

In al doilea rînd, Feuerbach are deplină dreptate cînd spune 
că materialismul ştiinţelor naturii formează, ce-i drept, 

„ temelia edificiului cunoaşterii umane, dar nu edificiul însuşi• .  

Căci nu trăim numai în natură, ci  şi  în societatea umană, care 
are şi ea, nu mai puţin decît natura, o istorie a dezvoltării ei şi 
o ştiinţă a ei. Se punea deci problema ca ştiinţa despre societate, 
adică ansamblul aşa-numitelor ştiinţe istorice şi filozofice, să fie 
pusă în concordanţă cu baza materialistă şi reconstruită conform 
acesteia. Dar lui Feuerbach nu i-a fost dat s-o facă. Aici, în pofida 
„temeliei" ,  el a rămas prizonierul cătuşelor idealiste tradiţionale, 
ceea ce a recunoscut el însuşi prin cuvintele : 

„Privind indCirăt, 5înt intru totul de acord cu materialiştii ; privind înainte 
însă, nu11 , 

Dar cel care nu a putut merge „înainleu aici, în domeniul 
social, şi nu a putut depăşi punctul de vedere din 1 840 sau din 
1 844 a fost Feuerbach însuşi, şi anume tot din cauza sihăstriei sale, 
care l-a pus în situaţia de a produce idei din capul său singuratic 
- pe el care, dintre toţi filozofii, era cel mai sociabil -, în loc 
să le elaboreze în contacte prieteneşti sau duşmănoase cu alţi. 
oameni de calibrul său. Mai tîrziu vom vedea în amănunt cit de 
idealist a rămas el în acest domeniu. 

Mai. trebuie remarcat aici că Starcke caută idealismul lui 
Feuerbach tocmai acolo unde nu este. 
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„Feuerbach este idealist, el crede în progresul omenirii" (p. 19). - „Temelia, 
infrastructura întregului rămîne totuşi idealismul. Realismul nu este pentru noi 
decit o pavăză împotriva căilor greşite atunci cind urmăm tendinţele noastre 
ideale. Oare mila, iubirea şi entuziasmul pentru adevăr şi dreptate nu sînt puteri 
ideale 1• (p. VIII). 

In primul rînd, idealismul nu înseamnă aici nimic altceva decît 
urmărirea unor ţeluri ideale. Aceste ţeluri însă au de-a face cel 
mult cu idealismul lui Kant şi cu „imperativul categoric " al aces
tuia ; dar Kant însuşi şi-a intitulat filozofia „idealism transcen
dental" ,  nicidecum pentru că în ea este vorba şi despre idealuri 
etice, ci din motive cu totul diferite, cum ţine minte, fără îndoială, 
şi Starcke. Superstiţia că idealismul filozofic ar gravita în jurul 
credinţei în idealuri morale, adică sociale, a luat naştere în afara 
f ilozofiei, în mintea filistinului german, care învaţă pe de rost din 
poeziile lui Schiller fărîmele de cultură filozofică de care are ne
voie. Nimeni nu a criticat mai aspru neputinciosul „imperativ 
categoric" al lui Kant - neputincios pentru că cere imposibilul, 
deci nu ajunge niciodată la ceva real -, nimeni nu a ironizat mai 
necruţător entuziasmul filistin pentru idealuri irealizabile, vehi
culat de Schiller, decît tocmai desăvîrşitul idealist Hegel (vezi, 
de pildă, „Phanomenologie" 324) . 

In al doilea rînd, este totuşi inevitabil ca tot ce-l afectează 
pe om să nu treacă prin mintea sa - pînă şi mîncatul şi 
băutul, care încep cu foamea şi cu setea, resimţite prin mijlocirea 
creierului, şi se termină cu săturarea, resimţită tot prin mijlocirea 
creierului. Influenţele lumii exterioare asupra omului îşi găsesc 
expresia în mintea sa, se oglindesc acolo ca simţăminte, gînduri, 
im pulsiuni, acte de voinţă, pe scurt ca „ tendinţe ideale" ,  şi devin 
sub forma aceasta „puteri ideale" . Şi dacă împrejurarea că în ge
nere acest om îşi urmează „tendinţele ideale" şi recunoaşte in
fluenţa exercitată de „puterile ideale" asupra lui îl face idealist, 
atunci orice om dezvoltat cit de cit normal este idealist din nac;;
tere ; şi atunci cum de mai pot exista în genere materialişti ? 

In al treilea rînd, convingerea că omenirea, cel puţin în mo
mentul de faţă, merge, în general, înainte, nu are absolut nimic 
de-a face cu opoziţia dintre materialism şi idealism. Materialiştii 
francezi au avut această convingere într-un grad aproape fa
natic - nu mai puţin ca deiştii 32j Voltaire şi Rousseau - şi 
i-au adus adesea cele mai mari sacrificii personale. Dacă cineva 
şi-a închinat vreodată întreaga viaţă „entuziasmului pentru adevăr 
şi dreptate" ,  în accepţia bună a acestor cuvinte, acela a fost, 
de pildă, Diderot. Prin urmare, dacă Starcke le declară toate 
acestea idealism, aceasta nu dovedeşte decît că termenul materia-
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lism şi întreaga opoziţie dintre cele două curente au pierdut aici 
pentru el orice înţeles. 

Fapt este însă că Starcke face, poate chiar inconştient, o con
cesie de neiertat prejudecăţii filistine faţă de denumirea de ma
terialism, preluată de la îndelungatele calomnii ale popilor. Prin 
materialism, filistinul înţelege îndoparea, beţia, desfătarea simţu
rilor, plăcerile cărnii şi trufia, setea de bani , zgîrcenia, cupidita
tea, goana după profituri şi escrocheriile de la bursă, pe scurt 
toate viciile murdare cărora el însuşi li se dedă pe ascuns, iar 
prin idealism înţelege credinţa în virtute, dragostea pentru toţi 
oamenii şi, în general, credinţa într-o „lume mai bună" ,  cu care 
se laudă faţă de alţii, dar în care nu crede decît cel mult atunci 
cînd se află în inevitabila stare de mahmureală de după vreunul 
dintre obişnuitele sale excese „materialiste" sau cînd a dat fali
ment şi cînd îşi îngînă refrenul favorit : Ce este omul ? Jumătate 
fiară, jumătate înger. 

In rest, Starcke îşi dă multă osteneală să-l apere pe Feuerbach 
împotriva atacurilor şi preceptelor docenţilor care se lăfăie astăzi 
în Germania sub numele de filozofi. Este, fireşte, important pentru 
cei care se interesează de aceşti avortoni ai filozofiei clasice ger
mane ; lui Starcke însuşi acest lucru i s-a putut părea necesar. 
Noi însă îl cruţăm pe cititor. 
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Adevăratul idealism al lui Feuerbach iese la iveală de îndată 
ce ajungem la filozofia religiei şi la etica sa. El nu vrea nicidecum 
să desfiinţeze religia, ci s-o desăvîrşească. lnsăşi filozofia trebuie 
să se dizolve în religie. 

„Perioadele omenirii se deosebesc între ele numai prin schimbări religioase. 
O mişcare istorică devine profundă numai atunci cînd ajunge la inima oamenilor. 
Inima nu este o formă a religiei, aşa că nu se poate spune că aceasta ar trebui 
sa fie şi în inimă ; inima este esenţa religiei" m (citat de Starcke, p. 168). 

Religia este, potrivit lui Feuerbach, relaţia izvorîtă din sen
timent, din inimă dintre om şi om, relaţie care pînă în prezent 
şi-a căutat adevărul într-o oglindire fantezistă a realităţii, prin 
mijlocirea unui zeu sau a mai multora - aceste oglindiri fante
ziste ale însuşirilor omeneşti ; acum ea îl găseşte în mod direct 
şi nemijlocit în iubirea dintre Eu şi Tu. Şi astfel, în ultimă instanţă, 
dragostea dintre sexe devine la Feuerbach una dintre formele 
cele mai înalte, dacă nu chiar forma cea mai înaltă, ale practicii 
noii sale religii. 

Dar relaţii de sentiment între oameni, mai ales între oameni 
de sexe opuse, au existat de cînd există omenirea. Dragostea 
dintre sexe, în special, s-a dezvoltat în ultimii opt sute de ani şi 
a ocupat o poziţie care a făcut din ea, în această perioadă, pivotul 
obligatoriu al întregii poezii. Religiile pozitive existente s-au măr
ginit să dea reglementării de către stat a dragostei dintre sexe, 
adică legislaţiei căsătoriei, consacrarea superioară, iar mîine ele 
pot să dispară toate fără ca în practica dragostei şi a prieteniei să 
intervină cea mai mică schimbare. După cum în Franţa - unde 
din 1793 pînă în 1798 religia creştină dispăruse de fapt în aşa 
măsură încît nici chiar Napoleon nu a putut-o reintroduce fără să 
întîmpine rezistenţă şi dificultăţi - nu s-a simţit totuşi în acest 
interval nevoia unui înlocuitor în sensul preconizat de Feuerbach. 
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Idealismul lui Feuerbach constă aici în faptul că relaţiile din
tre oameni bazate pe înclinaţie reciprocă, anume dragostea dintre 
sexe, prietenia, mila, devotamentul etc. ,  el nu le admite pur şi 
simplu drept ceea ce sînt prin ele însele, nelegate de reminiscen
ţele unei religii particulare, care şi pentru el aparţine trecutului, 
ci susţine că ele îşi dobîndesc valoarea deplină abia atunci cînd 
li se conferă consfinţirea superioară prin denumirea de religie. 
Principalul pentru el nu este că aceste relaţii pur omeneşti există, 
ci ca ele să fie concepute ca o nouă şi adevărată religie. Ele 
vor fi recunoscute pe deplin abia cînd vor purta pecetea religioasă. 
Cuvîntul religie derivă de la verbul religare şi însemna iniţial 
legătură. Prin urmare, orice legătură între doi oameni este o re
ligie. Asemenea artificii etimologice reprezintă ultimul expedient 
al filozofiei idealiste. Nu contează înţelesul pe care cuvîntul l-a 
căpătat prin dezvoltarea istorică a întrebuinţării lui reale, ci ceea 
ce ar trebui să însemne potrivit originii lui. Şi  astfel dragostea 
dintre sexe şi legătura dintre sexe sînt înălţate la rangul de „re
ligie" numai pentru ca termenul religie, atît de scump memoriei 
idealiste, să nu dispară din limbă. Tot aşa raţionau, în anii 1 840, 
şi reformiştii parizieni adepţi ai lui Louis Blanc, care de asemenea 
nu-şi puteau închipui un om fără religie decît ca pe un monstru şi 
care ne spuneau : Donc, l'atheisme c'est votre religion I *. Dacă 
Feuerbach vrea să construiască religia adevărată pe baza unei 
concepţii în esenţă materialiste asupra naturii este ca şi cum am 
concepe chimia modernă drept adevărata alchimie. Dacă religia 
poate subzista fără dumnezeu, poate şi alchimia fărd. pialra filo
zofală. De altfel există o legătură foarte strînsă între alchimie şi 
religie. Piatra filozofală are multe însuşiri asemănătoare celor di
vine, iar alchimiştii greco-egipteni din primele două secole ale 
erei noastre au contribuit şi ei la elaborarea doctrinei creştine, 
după cum dovedesc datele furnizate de Kopp şi Berthelot. 

Categoric greşită este aserţiunea lui Feuerbach că 

„perioadele omenirii se deosebesc intre ele numai prin schimbări religioase•. 

Marile cotituri istorice au fost în�o/ite  de schimbări religioase 
numai în măsura în care este vorba de cele trei religii universale 
existente pînă acum : budismul, creştinismul şi islamismul. Vechile 
religii tribale şi naţionale, care au luat naştere în mod spontan, 
nu aveau caracter propagandistic şi pierdeau orice putere de re
zistenţă de îndată ce independenţa triburilor şi a popoarelor res
pective era zdrobită ; la germani a fost suficient chiar simplul 

* - Deci ateismul este religia voastră I - Nota trad. 
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contact cu Imperiul roman în decădere şi cu religia universală 
abia adoptată de acesta, cea creştină, care corespundea situaţiei 
lui economice, politice şi ideologice. Abia la aceste religii univer
sale, formate pe cale mai mult sau mai puţin artificială, îndeosebi 
la creştinism şi la islamism, constatăm că mişcările istorice cu 
caracter mai general capătă o amprentă religioasă ; dar chiar în 
sfera creştinismului revoluţiile de o însemnătate cu adevărat uni
versală păstrează amprenta religioasă numai în primele etape ale 
luptei de emancipare a burgheziei, din secolul al Xiii-lea şi pînă în 
secolul al XVII-lea, şi aceasta nu se explică, cum crede Feuerbach, 
prin inima omului şi prin nevoia ei de religie, ci prin întreaga 
istorie anterioară a evului mediu, care nu a cunoscut altă formă 
de ideologie în afară de religie şi de teologie. Cînd însă, în se
colul al XVIIl-lea, burghezia se întărise suficient pentru a avea 
şi o ideologie proprie, adecvată poziţiei ei de clasă, ea a înfăptuit 
şi a dus pînă la capăt marea ei revoluţie apelînd exclusiv 
la idei juridice şi politice şi sinchisindu-se de religie numai în 
măsura în care aceasta îi stătea în cale ; dar nu i-a venit în gînd 
să pună o nouă religie în locul celei vechi ; se şlie cum a eşuat 
aici Robespierre. 

Posibilitatea unor sentimente pur omeneşti în relaţiile cu 
ceilalţi oameni este astăzi destul de redusă de societatea în care 
sîntem siliţi să trăim, bazată pe antagonismul dintre clase şi pe 
dominaţia de clasă ; nu avem deci nici un motiv să ne-o reducem 
şi mai mult, ridicînd aceste sentimente la rangul unei religii. Şi, 
tot astfel, înţelegerea marilor lupte de clasă din istorie este şi aşa 
destul de mult întunecată de către istoriografia curentă, mai ales 
în Germania, ca să mai avem nevoie de a ne-o face complet in
accesibilă prin transformarea istoriei acestor lupte într-un simplu 
apendice al istoriei bisericeşti. Chiar de aici se vede cit de mult 
ne-am îndepărtat noi astăzi de Feuerbach. „Cele mai frumoase 
pasaje" ale sale, în care glorifică această nouă religie a iubirii, 
au ajuns să fie astăzi imposibil de citit. 

Singura religie pe care Feuerbach o cercetează temeinic este 
creştinismul, religia universală a Occidentului, întemeiată pe mo
noteism. El demonstrează că dumnezeul creştin nu este decît o 
reflectare fantezistă a omului, o oglindire a lui. Dar acest dumne
zeu este, el însuşi, produsul unui îndelungat proces de abstracti
zare, chintesenţa concentrată a numeroşi zei tribali şi naţionali 
anteriori. Şi, corespunzător, nici omul, a cărui imagine este acel 
dumnezeu, nu este un om real, ci tot o chintesenţă a numeroşi 
oameni reali, omul abstract -, aşadar iarăşi numai o imagine 
ideală. Acelaşi Feuerbach care în fiecare pagină predică senzua-
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litatea, cufundarea în concret, în realitate, devine cu totul şi cu 
totul abstract de îndată ce începe să vorbească despre alte relaţii 
între oameni decît cele sexuale. 

Aceste relaţii nu prezintă pentru el decît o singură latură : 
morala. Şi aici ne izbeşte iarăşi surprinzătoarea sărăcie a lui 
Feuerbach în comparaţie cu Hegel. La Hegel, etica sau doctrina 
morală este filozofia dreptului şi cuprinde : 1 )  dreptul abstract, 
2) moralitatea, 3) morala, care cuprinde, la rîndul ei, familia, so· 
cietatea civilă, statul. Pe cit de idealistă este aici forma, pe atît de 
realist este conţinutul. Intregul domeniu al dreptului, al econo· 
miei, al politicii este inclus în ea alături de morală. La Feuerbach 
avem tocmai contrarul. In formă el este realist, ia drept punct de 
plecare omul ; dar el nu vorbeşte de loc despre lumea în care 
trăieşte acest om, şi de aceea omul lui rămîne mereu acelaşi om 
abstract care figura în filozofia religiei. Acest om nu este născut 
din trup de femeie, ci ieşit din dumnezeul religiilor monoteiste ; 
de aceea el nici nu trăieşte într-o lume reală, formată şi deter· 
minată istoriceşte ; deşi întreţine relaţii cu alţi oameni, fiecare 
dintre aceştia este tot atît de abstract ca şi el însuşi. In filozofia 
religiei mai aveam totuşi bărbatul şi femeia, dar în etică dispare 
şi această ultimă deosebire. Fireşte, la Feuerbach întîlnim, la in
tervale mari, şi fraze ca acestea : 

„Altfel gîndeşti într-un palat <lecit într-o colibă" 3". - „Dacă, din pncma 
foamei şi a mizeriei, nu ai nimic substanţial în stomac, nu ai nici în minte, nici 
în simţuri, nici în imma ta nimic substanţial pentru morală" a:s, - „Politica trr>
buie să devind. religia noastră" s29 etc. 

Dar Feuerbach nu ştie să facă absolut mm1c cu aceste fraze ; 
ele rămîn la el doar moduri de exprimare, şi chiar Starcke trebuie 
să admită că pentru Feuerbach politica a fost un hotar de ne
trecut, iar 

„ştiinţa despre societate, sociologia, - o terra incognita *" 3'°. 

El apare tot aşa de plat în comparaţie cu Hegel şi în tratarea 
opoziţiei dintre bine şi rău. 

„Unii cred că spun ceva foarte important - citim la Hegel - cind spun : 
omul este bun de la natura . dar ei uită că spun ceva mult mai important prin 
cuvintele : omul este rău de ia naturd." 331, 

La Hegel, răul este forma în care se manifestă forţa motrice 
a dezvoltării istorice. Aici este cuprins un dublu înţeles, şi anume 

• - pămint necunoscut. - Nota lrad. 
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că, pe de o parte, fiecare nou progres apare în mod necesar ca 
un sacrilegiu împotriva a ceva sacru, ca o rebeliune împotriva stă
rilor vechi, pe cale de dispariţie, dar consacrate de obişnuinţă, 
iar pe de altă parte că, de la instaurarea antagonismelor de clasă, 
tocmai pasiunile rele ale oamenilor, cupiditatea şi setea de putere, 
au devenit pîrghiile dezvoltării istorice, după cum atestă întreaga 
istorie a feudalismului şi a burgheziei. Dar lui Feuerbach nu-i 
trece prin minte să cerceteze rolul istoric al răului moral. Istoria 
constituie, în genere, pentru el un domeniu neplăcut şi incomod. 
Chiar maxima lui : 

„Omul care iniţial s-a desprins din natură nu a fost deci! o pură fiinlă na
turală, nu un om. Omul este un produs al omului, al civilizaţiei, al istoriei" 31•, 
chiar această maximă rămîne la el cu desăvîrşire sterilă. 

Date fiind toate acestea, ceea ce ne poate spune Feuerbach 
despre morală este extrem de anemic. Năzuinţa spre fericire este 
înnăscută omului, şi de aceea trebuie să constituie temelia ori
cărei morale. Dar năzuinţa spre fericire este supusă unui dublu 
corectiv. întîi, în urma consecinţelor naturale ale acţiunilor noas
tre : după beţie urmează mahmureala, iar după excesul devenit 
obişnuinţă, boala. Al doilea, în urma consecinţelor lor sociale : 
dacă nu respectăm aceeaşi năzuinţă spre fericire a altora, aceştia 
se apără şi se pun în calea propriei noastre năzuinţe spre fericire. 
De aici rezultă că pentru a satisface propria noastră năzuinţă tre
buie să fim în stare să apreciem corect consecinţele acţiunilor noas
tre şi, în plus, să recunoaştem şi altora dreptul egal la aceeaşi nă
zuinţă. Autoîngrădire raţională în ceea ce ne priveşte pe noi în
şine şi iubire - iarăşi iubire I - în relaţiile noastre cu alţii, aces
tea sînt deci regulile fundamentale ale moralei feuerbachiene, din 
care derivă toate celelalte. Şi nici cugetările cele mai ingenioase 
ale lui Feuerbach, nici elogiile cele mai mari ale lui Starcke nu 
pot acoperi sărăcia şi platitudinea acestor cîteva fraze. 

Năzuinţa spre fericire este satisfăcută numai în cazuri excep
ţionale, şi nicidecum în folosul lui şi al altora prin preocuparea 
omului de sine însuşi. Dimpotrivă, omul reclamă relaţii cu lumea 
exterioară, mijloace de satisfacere a trebuinţelor, deci hrană, un 
individ de sex opus, cărţi, distracţii, discuţii, activitate, obiecte 
de întrebuinţare şi de prelucrare. Morala feuerbachiană fie că pre
supune că aceste mijloace şi obiecte de satisfacere sînt incontes
tabil date fiecărui om, fie că ea îi dă numai învd.ţăminte bune, dar 
inaplicabile, şi deci nu face nici o ceapă degerată pentru cei că
rora le lipsesc aceste mijloace. Şi aceasta ne-o spune însuşi 
Feuerbach în cuvintP, aride : 
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„Altfel ginde5ti într-un palat de cit într-o colibă•.  - „Dacă din pncma foa
mei şi a mizeriei, nu ai nimic substanţi..il in stomac, nu ai nici în minte, nici în  
simţuri, nici în  inima ta nimic substanţial pentru morală•.  

Stau oare mai bine lucrurile cu dreptul egal al altora de a 
năzui spre fericire ? Feuerbach expune această revendicare în mod 
absolut, ca valabilă pentru toate timpurile şi pentru toate împre
jurările. Dar de cînd este ea valabilă ? A fost oare vreodată vorba, 
în antichitate, despre dreptul egal de a năzui spre fericire pentru 
sclavi şi stăpîni sau, în evul mediu, pentru şerbi şi baroni ? Nă
zuinţa spre fericire a clasei asuprite nu a fost oare jertfită fără 
cruţare şi „pe temeiul legii" în folosul clasei dominante ? - Bine
înţeles, dar era imoral ; acum însă egalitatea în drepturi a fost 
recunoscută. Recunoscută în vorbe, din momentul cînd, şi pentru 
că burghezia, în lupta ei împotrivia feudalismului şi în dezvoltarea 
producţiei capitaliste, a fost nevoită să desfiinţeze toate privile
giile de castă., adică personale, şi să introducă egalitatea juridică 
a persoanei mai întîi în sfera dreptului civil, iar apoi, treptat, şi 
în sfera dreptului de stat. Dar năzuinţa spre fericire trăieşte în 
cea mai mică parte din drepturi ideale şi în cea mai mare 
parte din mijloace materiale, iar producţia capitalistă se îngrijeşte 
ca marea majoritate a persoanelor egale în drepturi să nu pri
mească decît strictul necesar pentru trai şi respectă deci în aceeaşi 
măsură - dacă-l respectă - dreptul egal al majorităţii de a năzui 
spre fericire ca şi sclavagismul sau feudalismul. Şi oare lucrurile 
stau mai bine în ceea ce priveşte mijloacele spirituale ale fericirii, 
mijloacele culturale ? Nu este pînă şi „institutorul de la Sadova" 333 
un personaj mitic ? 

Mai mult. Potrivit teoriei feuerbachiene a moralei, bursa de 
efecte este templul suprem al moralităţii, cu condiţia să se spe
culeze totdeauna corect. Dacă năzuinţa mea spre fericire mă duce 
la bursă şi acolo eu calculez atît de bine consecinţele acţiunilor 
mele incit ele nu-mi aduc decît plăceri şi nici un prejudiciu, cu 
alte cuvinte dacă cîştig mereu, prescripţia lui Feuerbach este în
deplinită. Prin aceasta nu încalc nici năzuinţa similară spre feri
cire a altuia, deoarece şi acela s-a dus la bursă tot atît de nesilit 
ca şi mine, iar atunci cînd a încheiat cu mine tranzacţia de spe
culă şi-a urmat propria lui năzuinţă spre fericire, întocmai cum am 
urmat-o eu pe a mea. Şi dacă îşi pierde banii, acţiunea sa se do
vedeşte imorală, pentru că a fost greşit calculată, iar eu, aplicîn
du-i pedeapsa cuvenită, pot să mă mîndresc chiar că sînt un Rha
damante modern. Iubirea domneşte şi ea la bursă în măsura în 
care nu este o simplă frază sentimentală, căci fiecare îşi satisfu.ce 
năzuinţa spre fericire cu ajutorul altuia, şi tocmai acesta este ros-
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tul iubirii, în aceasta constă manifestarea ei practică. Şi dacă joc 
prevăzînd corect consecinţele operaţiilor mele, adică joc cu suc
ces, îndeplinesc exigenţele cele mai severe ale moralei lui Feuer
bach şi, pe deasupra, mai devin şi bogat. Cu alte cuvinte, indi
ferent de dorinţele şi de intenţiile lui Feuerbach, morala sa este 
croită pe măsura societăţii capitaliste de astăzi. 

Dar iubirea I - Da, iubirea este pretutindeni şi totdeauna zeul 
magic care, la Feuerbach, trebuie să ne ajute să trecem peste 
toate greutăţile vieţii practice, şi aceasta într-o societate scindată 
în clase cu interese diametral opuse. Cu aceasta dispare şi ultimul 
rest de caracter revoluţionar din filozofia lui şi nu rămîne decit 
vechea flaşnetă : iubiţi-vă unii pe alţii, îmbrăţişaţi-vă fără deose
bire de sex şi de rang social - visul împăcării universale I 

In rezumat. Teoria feuerbachiană a moralei are aceeaşi soartă 
ca toate predecesoarele ei. Ea este croită pentru toate timpurile, 
pentru toate popoarele şi pentru toate împrejurările, şi tocmai de 
aceea nu este aplicabilă niciodată şi nicăieri ; faţă de lumea reală 
ea rămîne la fel de neputincioasă ca şi imperativul categoric al 
lui Kant. In realitate, fiecare clasă, ba chiar fiecare profesiune îşi 
are morala ei proprie, pe care o violează ori de cite ori o poate 
face fără riscul unei pedepse, iar iubirea, care ar trebui să unească 
totul, se manifestă în războaie, conflicte, procese, certuri fami
liare, divorţuri şi într-o cit mai mare exploatare a unora de către 
alţii. 

Dar cum a fost cu putinţă ca impulsul colosal dat de Feuer
bach să se termine atît de steril chiar pentru el însuşi ? Pur şi 
simplu pentru că Feuerbach nu a ştiut să iasă din domeniul ab
stracţiilor, pe care le urăşte de moarte, spre realitatea vie. El se 
cramponează din răsputeri de natură şi de om ; dar natura şi omul 
rămîn la el vorbe goale. El nu este în stare să ne spună nimic 
precis nici despre natura reală, nici despre omul real. Dar de la 
omul abstract al lui Feuerbach nu putem ajunge la oamenii reali, 
vii decît dacă îi cercetăm cum acţionează în istorie. Feuerbach 
însă s-a opus să facă aceasta, şi de aceea anul 1 848, pe care nu 
l-a înţeles, a însemnat pentru el ruptura definitivă cu lumea reală, 
retragerea în singurătate. Vina principală o poartă şi aici tot con
diţiile din Germania, care l-au lăsat să decadă atît de jalnic. 

Dar pasul pe care nu l-a făcut Feuerbach trebuia totuşi făcut ; 
cultul omului abstract, care alcătuia miezul noii religii feuerba
chiene, trebuia înlocuit prin ştiinţa despre oamenii reali şi despre 
dezvoltarea lor istorică. Această dezvoltare a punctului de vedere 
feuerbachian, depăşind limitele filozofiei lui Feuerbach, a fost 
inaugurată de Marx, în 1845, în „Sfînta familie".  



IV 

Strauss, Bauer, Stirner, Feuerbach au fost vlăstare ale filozo
fiei hegeliene în măsura în care nu au părăsit tărîmul filozofic. 
După ce a scris „Das Leben Jesu" şi „Dogmatik" 334, Strauss nu s-a 
mai ocupat decît de literatură filozofică şi de istorie religioasă a la 
Renan ; Bauer a realizat ceva numai în domeniul istoriei originii 
creştinismului, dar a realizat ceva de seamă ; Stirner a rămas o 
curiozitate, chiar după ce Bakunin l-a amestecat cu Proudhon şi 
a botezat acest amalgam „anarhism" ; singur Feuerbach a prezentat 
importanţă ca filozof. Dar nu numai că filozofia, despre care se 
pretinde că ar pluti deasupra tuturor ştiinţelor particulare, că ar 
fi ştiinţa ştiinţelor, care le sintetizează pe toate, a rămas pentru el 
o barieră de netrecut, un sanctuar inviolabil ; el s-a oprit şi ca 
filozof la jumătatea drumului, fiind jos materialist, iar sus idea
list ; el nu s-a socotit cu Hegel prin critică, ci l-a azvîrlit pur şi 
simplu deoparte ca inutilizabil, fără a fi în stare să opună bogăţiel 
enciclopedice a sistemului hegelian nimic pozitiv în afară de o 
bombastică religie a iubirii şi o morală şubredă şi neputincioasă. 

Dar în urma destrămării şcolii hegeliene a mai apărut încă 
un curent, singurul care într-adevăr a dat roade, şi acest sistem 
este legat în special de numele lui Marx *. 

* Să-mi fie îngăduită aici o lămurire personală. In ultimul timp s-au făcut 
în repetate rînduri aluzii la contribuţia mea la această teorie şi de aceea nu mă 
pot abţine să nu spun aici citeva cuvinte pentru a pune punct acestei probleme. 
Nu pot nega că şi înainte şi în timpul celor 40 de ani ai colaborării mele cu Marx 
am adus o anumită contribuţie personală atît la fundamentarea teoriei, cit şi, mai 
ales, la elaborarea ei. Dar cea mai mare parte a ideilor directoare fundamentale, 
mai ales în domeniul economic şi istoric, şi în special formularea lor precisă şi 
definitivă, ii aparţin lui Marx. Contribuţia pe care am adus-o eu, Marx ar fi 
putut-o realiza şi fără mine, exceptînd cel mult unele domenii de specialitate. 
Ceea ce a realizat Marx, eu nu aş fi putut face. Marx era mai presus de noi 
toţi, vedea mai departe, îmbrăţişa cu privirea mai mult şi mai repede. Marx era 
un geniu ; noi, ceilalţi, cel mult talente. Fără el teoria nu ar fi fost astăzi nici 
pe departe ceea ce este. Ue aceea ea ii poartă pe bună dreptate numele. 
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Separarea de filozofia lui Hegel s-a produs şi a1c1 printr-o 
revenire la punctul de vedere materialist. Adică s-a luat hotărîrea 
de a concepe lumea reală - natura şi istoria - aşa cum se în
făţişează oricui o abordează fără fantezii idealiste preconcepute ; 
s-a luat hotărîrea de a sacrifica fără cruţare orice fantezie idea
listă care nu se lasă pusă în concordanţă cu faptele considerate 
în conexiunea lor proprie, şi nu într-o conexiune fantezistă. Şi ma
terialismul nici nu înseamnă mai mult decît atît. Numai că de data 
aceasta concepţia materialistă despre lume a fost pentru prima 
dată luată în serios şi aplicată consecvent - cel puţin în trăsă
turile ei fundamentale - în toate domeniile considerate ale şti
inţei. 

Hegel nu a fost pur şi simplu azvîrlit deoparte ; dimpotrivă, 
s-a pornit de la latura revoluţionară, expusă mai sus, a filozofiei 
sale, de la metoda dialectică. Dar, în forma ei hegeliană, această 
metodă era inutilizabilă. La Hegel, dialectica este autodezvoltarea 
conceptului. Conceptul absolut nu numai că există - nu se ştie 
unde - din eternitate, dar este, totodată, şi sufletul viu propriu
zis al întregii lumi existente. El se dezvoltă spre sine însuşi, par
curgînd toate treptele prealabile, care sînt tratate pe larg în „Lo
gică" şi incluse în el ; apoi „se exteriorizează" ,  transformîndu-se 
în natură, unde străbate fără conştiinţă de sine, ca necesitate na
turală, o nouă dezvoltare şi, în cele din urmă ajunge din nou, în 
om, la conştiinţa de sine ; această conştiinţă de sine îşi croieşte 
iarăşi drum în istorie, ieşind din starea brută, şi, în sfîrşit, con
ceptul absolut revine iarăşi în întregime la sine, în filozofia hege
liană. Aşadar, la Hegel, dezvoltarea dialectică, care se manifestă 
în natură şi în istorie, adică legătura cauzală a mişcării progre
sive de la inferior la superior, care se afirmă printre toate zigzag
urile şi regresele temporare, nu este decît reflexul automişcării 
conceptului, care se desfăşoară dintotdeauna nu se ştie unde, dar 
în orice caz independent de orice creier omenesc care gîndeşte. 
Această intervertire ideologică trebuia eliminată. Am considerat 
din nou, în mod materialist, conceptele din mintea noastră ca 
imagini ale lucrurilor reale, în loc să considerăm lucrurile reale 
ca imagini ale cutărei sau cutărei trepte a conceptului absolut. 
Prin aceasta, dialectica s-a redus la ştiinţa legilor generale ale 
mişcării, atît a lumii exterioare, cit şi a gîndirii omeneşti : două 
şiruri de legi identice prin fondul lor, dar diferind ca expresie, 
întrucît mintea omenească le poate aplica în mod conştient, în 
timp ce în natură - şi pînă acum, în cea mai mare parte, şi în 
istoria omenirii - ele îşi fac drum în mod inconştient, sub forma 
necesităţii exterioare, în mijlocul unui nesfîrşit şir de contingenţe 
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aparente. Dar prin aceasta însăşi dialectica conceptului nu a de
venit decît reflexul conştient al mişcării dialectice a lumii reale, 
şi astfel dialectica lui Hegel, care înainte fusese răsturnată cu 
capul în jos, a fost întoarsă, sau, mai curînd, repusă pe picioare. 
Şi este remarcabil că această dialectică materidlistă, care era pen
tru noi de ani de zile cea mai bună unealtă de lucru şi arma cea 
mai ascuţită, nu a fost descoperită numai de noi, ci şi de munci
torul german Joseph Dietzgen, independent de noi şi chiar inde
pendent de Hegel *. 

Cu aceasta însă latura revoluţionară a filozofiei hegeliene a 
fost reluată şi, totodată, eliberată de garniturile idealiste care îl 
împiedicaseră pe Hegel s-o aplice consecvent. Marea idee funda
mentală că lumea nu trebuie concepută ca un complex de lucruri 
definitive, ci ca un complex de procese, în care lucrurile aparent 
stabile, ca şi reflectarea lor ideală în mintea noastră, conceptele, 
parcurg o neîntreruptă transformare în cadrul devenirii şi al piei
rii şi în care, cu toată aparenţa de hazard şi în pofida oricărui 
regres momentan, îşi croieşte pînă la urmă drum o dezvoltare 
progresivă, această mare idee fundamentală a intrat într-alît în 
conştiinţa comună mai cu seamă de la Hegel încoace, incit aproa
pe că nu mai este contrazisă în această formă generală a ei. Dar 
între a o recunoaşte în cuvinte şi a o aplica în realitate la fiecare 
caz în parte, în fiecare domeniu de cercetare, este o mare deose
bire. Dacă însă în orice cercetare pornim de la acest punct de 
vedere, exigenţa unor soluţii definitive şi a unor adevăruri eterne 
încetează o dată pentru totdeauna ; sîntem tot timpul conştienţi de 
faptul că toate cunoştinţele dobîndite sînt în mod necesar limitate, 
că sînt condiţionate de împrejurările în care au fost dobîndite ; 
dar nici opoziţiile ireductibile ale vechii metafizici, încă în cir
culaţie, dintre adevărat şi fals, bine şi rău, identic şi diferit, ne
cesar şi întîmplător nu ne mai impun ; ştim că aceste opoziţii nu 
au decît o valabilitate relativă, că ceea ce a fost recunoscut acum 
ca adevărat îşi are latura sa falsă, ascunsă, dar care mai tîrziu va 
ieşi la iveală, după cum ceea ce a fost recunoscut acum ca fals 
îşi are latura sa adevărată în virtutea căreia s-a putut considera 
înainte adevăr, că ceea ce se afirmă ca necesar se compune în 
întregime din întîmplător şi că pretins întîmplătorul nu este decît 
forma sub care se ascunde necesitatea şi aşa mai departe. 

Vechea metodă de cercetare şi de gîndire, denumită de Hegel 
„metafizică" ,  care se ocupă cu precădere de cercetarea lucrurilor 
ca entităţi stabile date şi ale cărei rămă.şiţe mai tulbură şi astăzi 

* Vezi „Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit. Dargeslellt von einem 
Handarbeiter•, Hamburg, Meissner •••, 
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puternic mintea oamenilor, a avut, la timpul său, o temeinică jus
tificare istorică. Trebuiau cercetate lucrurile înainte de a se putea 
trece la cercetarea proceselor. Trebuia să se ştie mai întîi ce este 
cutare sau cutare lucru înainte de a putea fi sesizate schimbările 
care se petrec cu el. Aşa stăteau lucrurile şi cu ştiinţele naturii. 
Vechea metafizică, care considera lucrurile ca fiind constituite o 
dată pentru totdeauna, s-a format dintr-o ştiinţă a naturii care cer
ceta lucrurile moarte şi vii ca fiind gata constituite. Dar cind 
această cercetare a înaintat într-atît incit s-a putut realiza pro
gresul hotărîtor, adică trecerea la cercetarea sistematică a schim
bărilor pe care le suferă aceste lucruri chiar în natură, atunci 
vechii metafizici i-a sunat ceasul din urmă şi în domeniul filozo
fiei. Şi într-adevăr, dacă pînă la sfîrşitul secolului trecut ştiinţa 
naturii a fost mai ales o ştiinţă acumulativă, o ştiinţă a lucrurilor 
gata constituite, în secolul nostru ea a devenit o ştiinţă esenţial
mente ordonatoare, o ştiinţă care studiază procesele, originea şi 
dezvoltarea acestor lucruri şi conexiunea care uneşte aceste pro
cese naturale într-un mare întreg. Fiziologia, care cercetează pro
cesele din organismul vegetal şi din cel animal ; embriologia, care 
se ocupă cu dezvoltarea organismului individual de la germene şi 
pînă la maturitate ; geologia, care urmăreşte formarea treptată 
a scoarţei terestre - toate sînt vlăstare ale secolului nostru. 

lnainte de toate sînt însă trei mari descoperiri care au făcut 
să înainteze cu paşi gigantici cunoaşterea conexiunii dintre pro
cesele naturii : în primul rînd, descoperirea celulei ca unitate 
prin a cărei multiplicare şi diferenţiere se dezvoltă întregul corp 
vegetal şi animal, astfel incit nu numai că dezvoltarea şi creşterea 
tuturor organismelor superioare sînt recunoscute ca desfăşurîn
du-se conform unei singure legi generale, ci, totodată, în varia
bilitatea celulei este indicată calea pe care organismele îşi pot 
modifica specia, putînd parcurge astfel o dezvoltare mai mult de
cit individuală. In al doilea rînd, transformarea energiei, care ne-a 
demonstrat că toate aşa-numitele forţe care acţionează înainte de 
toate în natura anorganică - forţa mecanică şi complementul ei, 
aşa-numita energie potenţială, căldura, radiaţia (lumina, respectiv 
căldura radiantă) , electricitatea, magnetismul, energia chimică -
sînt diverse forme ale mişcării universale, care trec una în alta 
conform unor raporturi determinate, astfel că, pentru o cantitate 
dintr-o formă care dispare, apare o cantitate anumită dintr-o altă 
formă şi întreaga mişcare din natură se reduce la acest permanent 
proces de trecere a unei forme în alta. In sfîrşit, dovada prezentată 
pentru prima oară în ansamblu de Darwin că toate produsele or
ganice actuale ale naturii care ne înconjură, inclusiv omul, sînt 

21 - Marx-Engels, Opere. val. 21 
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rezultatul unui lung proces de evoluţie, care a început de la ciţiva 
germeni iniţial monocelulari, născuţi la rîndul lor din protoplasmă 
sau din albumină, formată pe cale chimică. 

Datorită acestor trei mari descoperiri şi celorlalte progrese 
uriaşe ale ştiinţei naturii avem acum posibilitatea să demonstrăm 
nu numai conexiunea dintre procesele naturii în diferitele ei do
menii, dar şi, în linii mari şi în ansamblu, conexiunea dintre aceste 
domenii, şi să alcătuim astfel un tablou de ansamblu al conexiunii 
naturale, într-o formă aproape sistematică, pe baza faptelor furni
zate de însăşi ştiinţa empirică a naturii. !nainte, sarcina de a da 
un astfel de tablou general revenea aşa-numitei filozofii a naturii. 
Ea putea realiza aceasta numai înlocuind conexiunile reale, ne
cunoscute încă, prin altele ideale şi fanteziste, completînd faptele 
care lipseau cu creaţii ale minţii şi umplînd lacunele reale numai 
cu ajutorul imaginaţiei. Procedînd astfel, ea a avut cite o idee de 
geniu, a anticipat cite o descoperire ulterioară, dar totodată a 
produs şi destul de multe absurdităţi, şi nici nu putea fi altfel. 
Astăzi, cind este suficient să concepem rezultatele cercetării na
turii în mod dialectic, adică în spiritul propriei lor conexiuni, pen
tru a obţine un „sistem al naturii" satisfăcător pentru vremurile 
noastre, cind caracterul dialectic al acestei conexiuni se impune 
şi savanţilor de formaţie metafizică împotriva voinţei lor, astăzi, 
filozofia naturii este definitiv lichidată. Orice încercare de a o 
reînvia ar fi nu numai superfluă, ci ar constitui chiar un regres. 

Dar ceea ce este valabil pentru natură, care este recunoscută 
astfel şi ca un proces de dezvoltare istorică, este valabil şi pentru 
istoria societăţii în toate ramurile, ca şi pentru ansamblul tuturor 
ştiinţelor care se ocupă de lucruri umane (şi divine) . Şi aici filo
zofia istoriei, a dreptului, a religiei etc. a constat în a înlocui 
conexiunea reală care trebuia pusă în evidenţă în evenimente 
printr-una făurită în mintea filozofului, în a concepe istoria în 
ansamblu, ca şi în diversele ei părţi, ca o realizare treptată a 
unor idei, şi anume, fireşte, întotdeauna numai a ideilor preferate 
ale filozofului respectiv. Potrivit acestei concepţii, istoria acţiona 
în mod inconştient, dar cu necesitate în vederea unui scop ideal 
determinat, dinainte stabilit, ca la Hegel de pildă, în vederea 
realizării Ideii sale absolute, iar orientarea nestrămutată spre 
această Idee absolută constituia conexiunea internă a evenimente
lor istorice. In locul conexiunii reale încă necunoscute a fost pusă 
astfel o nouă providenţă misterioasă, inconştientă sau care de
venea treptat conştientă. Prin urmare, şi aici, ca şi în domeniul 
naturii, trebuiau înlăturate aceste conexiuni născocite, artificiale 
prin descoperirea conexiunilor reale ; această sarcină se reduce, 
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în ultimă instanţă, la descoperirea legilor generale ale mişcării, 
care se impun ca legi dominante în istoria societăţii omeneşti. 

Intr-un punct însă, istoria dezvoltării societăţii se deosebeşte 
esenţial de cea a naturii. In natură, întrucit nu luăm în conside
rare acţiunea inversă a oamenilor asupra naturii, avem de-a face 
numai cu agenţi inconştienţi şi orbi, care acţionează unul asupra 
altuia şi în a căror interacţiune se manifestă legea generală. Din 
tot ce se produce aici - atît nenumăratele coincidenţe aparente, 
vizibile la suprafaţă, cit şi rezultatele finale, care exprimă legi
tatea dinăuntrul acestor coincidenţe - nimic nu se produce ca 
scop conştient şi voit. Dimpotrivă, în istoria societăţii, factorii 
activi sînt numai oamenii înzestraţi cu conştiinţă, care acţionează 
cu raţiune sau cu pasiune în vederea unor scopuri anumite ; ni
mic nu se întîmplă fără o intenţie conştientă, fără un scop voit. 
Dar această deosebire, aricit ar fi ea de importantă pentru cerce
tarea istorică, mai ales a diferitelor epoci şi evenimente, nu poate 
schimba faptul că mersul istoriei este guvernat de legi generale 
interne. Căci şi aici, în linii mari şi în ansamblu, la suprafaţă 
domneşte în aparenţă hazardul, contrar scopurilor voite în mod 
conştient de toţi indivizii. Scopul voit se împlineşte numai în 
cazuri rare ; în majoritatea cazurilor, numeroasele scopuri voite 
se ciocnesc şi se contrazic sau sînt de la bun început irealizabile, 
sau mijloacele respective sînt insuficiente. În felul acesta, ciocni
rile dintre nenumăratele voinţe individuale şi acţiuni individuale 
conduc, în domeniul istoriei, la o situaţie întru totul analogă celei 
care domneşte în natura lipsild. de conştiinţă. Scopurile acţiunilor 
sînt voite, dar rezultatele care se obţin în fapt din aceste acţiuni 
nu sînt voite sau, întrucit par totuşi iniţial să corespundă scopu
rilor voite, au pînă la urmă cu totul alte efecte decit cele voite. 
Evenimentele istorice apar astfel, în linii mari, ca fiind şi ele 
dominate de hazard. Dar acolo unde la suprafaţă apare jocul hazar
dului, el se dovedeşte a fi totdeauna dominat de legi interne 
ascunse, şi totul este să descoperim aceste legi. 

Oamenii îşi făuresc istoria, indiferent de rezultatele ei, prin 
aceea că fiecare îşi urmăreşte propriile sale scopuri, voite în mod 
conştient, iar rezultanta acestor numeroase voinţe care acţionează 
în direcţii diferite şi a multiplelor lor influenţe asupra lumii exte
rioare este tocmai istoria. Prin urmare, contează şi ceea ce vor 
numeroşii indivizi. Voinţa este determinată de pasiune sau de 
raţiune. Dar resorturile care, la rîndul lor, determină nemijlocit 
pasiunea sau raţiunea sînt de natură foarte diferită. Ele pot fi sau 
obiective exterioare, sau mobiluri ideale : ambiţie, „entuziasm 
pentru adevăr şi dreptate" ,  ură personală sau chiar pure capricii 
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individuale de tot felul. Dar, pe de o parte, am văzut că numeroa
sele voinţe individuale care acţionează în istorie duc, în majori
tatea cazurilor, la rezultate cu totul diferite decît cele voite, ade
seori de-a dreptul contrare, deci şi mobilurile lor prezintă doar o 
importanţă secundară pentru rezultatul de ansamblu. Pe de altă. 
pdrte, se pune întrebarea : ce forţe motrice se ascund, la rîndul 
lor, îndărătul acestor mobiluri, ce cauze istorice iau forma unor 
asemenea mobiluri în mintea celor care acţionează ? 

Vechiul materialism nu şi-a pus niciodată această întrebare. 
Concepţia lui despre istorie - în măsura în care avea, în genere, 
o concepţie - este de aceea în esenţă pragmatică, judecă totul 
după motivele acţiunii, împarte în buni şi în răi pe oamenii care 
acţionează în istorie şi constată apoi că de obicei cei buni sînt 
frustraţi, iar cei răi ies victorioşi ; de unde rezultă pentru vechiul 
materialism că studiul istoriei nu dă aproape nimic înălţător, ia1 
pentru noi că în domeniul istoriei vechiul materialism devine infi
del faţă de sine însuşi, deoarece consideră forţele motrice ideale 
care acţionează aici drept cauze ultime, în loc să cerceteze ce se 
ascunde în spatele lor, care s înt forţele motrice ale acestor forţe 
motrice. Inconsecvenţa nu constă în recunoaşterea unor forţe 
motrice ideale, ci în faptul că nu se merge mai departe pînă la 
cauzele lor determinante. Filozofia istoriei, dimpotrivă, aşa cum e 
reprezentală în particular de Hegel, recunoaşte că atit mobilurile 
aparente, cit şi mobilurile efective ale oamenilor care acţionează 
în istorie nu sînt nicidecum cauzele ultime ale evenimentelor isto
rice, că în spdlele acestor mobiluri se află alte forţe motrice care 
trebuie cercetate ; dar filozofia istoriei nu caută aceste forţe în 
istoria însăşi, ci mai curînd le importă în istorie din afară, din ideo
logia filozofică. Aşa, de pildă, în loc să explice istoria Greciei 
antice prin propria ei conexiune internă, Hegel susţine pur şi simplu 
că ea nu este decît elaborarea „formărilor individualităţii fru
moase" ,  realizarea „operei de artă• ca atare 335• Cu acest prilej 
el face multe observaţii frumoase şi profunde asupra vechilor 
eleni ; însă cu toate acestea azi nu ne mai mulţumim cu o astfel 
de explicaţie care nu reprezintă decît o simplă frază. 

Prin urmare, cînd trebuie cercetate forţele motrice care stau 
în spatele mobilurilor oamenilor care acţionează în istorie - indi
ferent dacă sînt conştienţi sau inconştienţi de acest lucru, şi de 
cele mai multe ori sînt inconştienţi - şi care constituie forţele 
motrice propriu-zise ale istoriei, nu poate fi atit vorba despre 
mobilurile unor indivizi, oricît ar fi aceştia de proeminenţi, cit 
despre mobilurile care pun în mişcare mari mase de oameni, po
poare întregi şi, în cadrul fiecărui popor, clase întregi ; şi aici 
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prezintă importanţct nu motivele care determină răbufnirile de 
moment ale unui foc de paie trecător şi care se mistuie repede, 
ci o acţiune de lungă durată care duce la o mare transformare 
istorică. A aprofunda cauzele determinante care, în mod clar sau 
confuz, nemijlocit sau într-o formă ideologică, poate chiar fante
zistă, se oglindesc ca mobiluri conştiente în mintea maselor în 
acţiune şi a conduccttorilor acestor mase, aşa-numiţii oameni mari, 
este singura cale în stare să ne pună pe urmele legilor care guver
nează istoria în ansamblu, precum şi diversele perioade şi ţări. Tot 
ceea ce îi pune în mişcare pe oameni trebuie să treacă prin min
tea lor ; dar forma pe care o ia în această minte depinde în foarte 
mare măsură de împrejurări. Muncitorii nu s-au împăcat cituşi 
de puţin cu utilizarea capitalistă a maşinilor, cu toate că nu mai 
sfărîmă pur şi simplu maşinile, cum au făcut-o încă în 1848 în 
Rcnania. 

Dar în timp ce în perioadele anterioare cercetarea acestor 
cauze motrice ale istoriei era aproape imposibilă, dat fiind că rela
ţiile dintre aceste cauze şi efectele lor erau încîlcite şi camuflate, 
epoca noastră a simplificat într-atit aceste relaţii, incit enigma a 
putut fi dezlegată. De la introducerea marii industrii, adică cel 
puţin de la pacea europeană din 1815, pentru Anglia nu a mai con
stituit un secret faptul că întreaga luptă politică se învîrtea în 
jurul pretenţiilor la dominaţie a două clase : aristocraţia funciară 
(landed aristocracy) şi burghezia (middle class) . In Franţa, o dată 
cu reîntoarcerea Bourbonilor a ieşit în evidenţă acelaşi fapt ; isto
I ic ii Restauraţiei, de la Thierry pînă la Guizot, Mignet şi Thiers, 
vorbesc pretutindeni despre acest fapt ca despre cheia care ajută 
la înţelegerea istoriei Franţei din evul mediu încoace. Iar din 
1830, în amîndouă aceste ţări, clasa muncitoare, proletariatul, a 
fost recunoscută ca cel de-al treilea luptător pentru putere. Rela
ţiile se simplificaseră într-atît, incit trebuia să se închidă inten
ţionat ochii pentru a nu se vedea, în lupta dintre aceste trei mari 
clase şi în ciocnirea dintre interesele lor, forţa motrice a istorici 
moderne, cel puţin în aceste două ţări, cele mai înaintate. 

Dar cum au luat naştere aceste clase ? Dacă, la prima vedere, 
originea marii proprietăţi funciare, odinioară feudală, putea fi atri
buită - cel puţin într-o primă fază - unor cauze politice, unei 
acaparări prin violenţă, pentru burghezie şi pentru proletariat 
aceasta nu mai era cu putinţă. Aici avem, în mod clar şi palpabil, 
formarea şi dezvoltarea a două mari clase pe baza unor cauze pur 
economice. Şi tot atît de clar era faptul că în lupta dintre proprie
tatea funciară şi burghezie era vorba, în primul rînd, de interese 
economice, pentru a căror realizare puterea politică trebuia sct 
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servească numai ca un mijloc. Burghezia şi proletariatul au luat 
naştere, ambele, în urma unei schimbări a relaţiilor economice, mai 
precis a modului de producţie. Trecerea mai întîi de la meşteşugul 
corporativ la manufactură şi apoi de la manufactură Ia marea indus
trie cu abur şi maşini este ceea ce a dus Ia dezvoltarea acestor 
două clase. Intr-un anumit stadiu, noile forţe de producţie puse 
în mişcare de burghezie - în primul rînd diviziunea muncii şi 
concentrarea într-o singură manufactură a unui mare număr de 
muncitori parţiali -, precum şi condiţiile şi nevoile schimbului 
dezvoltate datorită lor, au devenit incompatibile cu orînduirea exis
tentă a producţiei, moştenită prin tradiţie şi sancţionată prin lege, 
adică cu privilegiile corporaţiilor şi cu celelalte nenumărate pri
vilegii personale şi locale (care constituiau tot atîtea cătuşe pen
tru stările neprivilegiate) ale orînduirii sociale feudale. Forţele de 
producţie, reprezentate de burghezie, s-au răsculat împotriva orîn
duirii producţiei, reprezentate de proprietarii funciari feudali şi 
de staroştii cooperaţiilor ; rezultatul este cunoscut : cătuşele feu
dale au fost sfărîmate, în Anglia treptat, în Franţa dintr-o singură 
lovitură, în Germania acest proces nu s-a încheiat încă. Dar după 
cum, pe o anumită treaptă de dezvoltare, manufactura a intrat în 
conflict cu orînduirea feudală a producţiei, tot astfel marea indus
trie a intrat încă de pe acum în conflict cu cea burgheză, care a 
luat locul celei feudale. Incătuşată de această orînduire, adică de 
limitele înguste ale modului de producţie capitalist, marea indus
trie duce, pe de o parte, la proletarizarea mereu crescîndă a întregii 
mase a poporului, iar pe de altă parte la o cantitate tot mai mare 
de produse care nu-şi găsesc desfacere. Supraproducţia şi mizeria 
maselor, care sînt una cauza celeilalte - iată contradicţia absurdă 
Ia care ajunge marea industrie şi care reclamă în mod imperios 
descătuşarea forţelor de producţie printr-o schimbare a modului 
de producţie. 

Aşadar, cel puţin în istoria modernă, avem dovada că toate 
luptele politice sînt lupte de clasă şi că toate luptele de emancipare 
a claselor, cu toată forma lor în mod necesar politică - căci orice 
luptă de clasă este o luptă politică -, gravitează, în ultimă instanţă, 
în jurul emancipării economice. Astfel, cel puţin aici, statul, orîn
duirea politică, constituie elementul subordonat, iar societatea 
civilă, domeniul relaţiilor economice - elementul hotărîtor. Con
cept" 1. tradiţională, împărtăşită şi de Hegel, vedea în stat elemen
tul determinant, iar în societatea civilă - elementul determinat 
de acesta. Aparenţa corespunde acestei concepţii. După cum la 
individ toate imboldurile acţiunilor sale trebuie să treacă prin 
mintea lui, să se transforme în mobiluri ale voinţei sale pentru a-l 
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face să acţioneze, tot astfel toate nevoile societăţii civile - ori
care ar fi, în momentul respectiv, clasa dominantă - trebuie să 
treacă toate prin voinţa statului, pentru ca sub formă de legi să 
dobîndească o valabilitate generală. Aceasta este latura formală a 
chestiunii, care se înţelege de la sine ; se pune însă întrebarea : 
ce conţinut are această voinţă doar formală - a individului, ca 
şi a statului -, de unde provine acest conţinut şi de ce obiectul 
voit este acesta şi nu altul '? Şi dacă punem întrebarea de mai sus 
constatăm că în istoria modernă voinţa statului este determinantă, 
în linii mari şi în ansamblu, de nevoile schimbătoare ale societăţii 
civile, de supremaţia cutărei sau cutărei clase şi, în ultimă instanţă, 
de dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor de schimb. 

Dar dacă nici în epoca noastră modernă, cu uriaşele ei mijloace 
de producţie şi de comunicaţie, statul nu este un domeniu inde
pendent, cu o dezvoltare independentă, ci existenţa sa, ca şi dez
voltarea sa, se explică, în ultimă instanţă, prin condiţiile economice 
ale vieţii societăţii, aceasta trebuie să fie cu atît mai valabil pen
tru toate epocile trecute, cînd producţia vieţii materiale a oame
nilor nu dispunea încă de mijloace atît de bogate şi cînd, prin 
urmare, necesitatea acestei producţii trebuia să exercite o domi
naţie şi mai mare asupra oamenilor. Dacă şi astăzi, în epoca marii 
industrii şi a căilor ferate, statul nu este, în linii mari şi în ansam
blu, decît expresia într-o formă concentrată a cerinţelor economice 
ale clasei care stăpîneşte producţia, cu atît mai mult trebuie să fi 
avut el acest caracter într-o vreme cînd o generaţie umană era ne
voită să cheltuiască pentru satisfacerea trebuinţelor ei materiale o 
parte considerabil mai mare din totalul timpului ei de viaţă, deci 
era cu mult mai dependentă de ele decît sîntem noi astăzi. Studiul 
istoriei epocilor anterioare, de îndată ce se ocupă serios de acest 
aspect, o confirmă din plin ; bineînţeles însă, că aici nu o 
putem face. 

Dacă statul şi dreptul public sînt determinate de relaţiile eco
nomice, atunci aceasta este valabil, fireşte, şi  pentru dreptul civil, 
care, în esenţă, nu face decît să sancţioneze relaţiile economice 
normale existente între indivizi în condiţiile date. Dar forma în 
care se produce această sancţionare poate să difere foarte mult. 
Aşa, de pildă, curo s-a întîmplat în Anglia în concordanţă cu 
întreaga ei dezvoltare naţională, se pot păstra în mare parte for
mele vechiului drept feudal, dindu-li-se un conţinut burghez, ba 
chiar punînd direct la baza denumirii feudale un sens burghez ; 
dar se mai poate lua drept bază, cum s-a întîmplat în Europa occi
dentală continentală, primul drept universal al unei societăţi pro
ducătoare de mărfuri, dreptul roman, care a pus la punct cu o 
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neîntrecută fineţe toate raporturile juridice esenţiale dintre simpli 
posesori de mărfuri (cumpărători şi vînzători, creditori şi debitori, 
contracte, obligaţii etc.). Şi anume, spre binele unei societăţi încă 
mic-burgheze şi semifeudale, acest drept poate fi coborît, pur şi 
simplu, prin practica judiciară, la nivelul acestei societăţi (dreptul 
comun) sau prelucrat, cu ajutorul unor jurişti pretins luminaţi şi 
moralizatori, într-un cod special, corespunzător respectivelor con
diţii sociale, şi care în aceste împrejurări va fi prost şi din punct 
de vedere juridic (dreptul prusian) ; dar se mai poate elabora după 
o mare revoluţie burgheză, pe baza aceluiaşi drept roman, un ase
menea cod clasic al societăţii burgheze cum este Codul civil fran
cez. Aşadar, dacă normele dreptului burghez nu reprezintă dccît 
expresia juridică a condiţiilor vieţii economice a societăţii, această 
expresie poate fi bună sau proastă, după împrejurări. 

Statul ne apare ca prima forţă ideologică ce domină oamenii. 
Societatea îşi creează un organ pentru apărarea intereselor ei 
comune împotriva atacurilor interne şi externe. Acest organ este 
puterea de stat. Abia constituit, acest organ se autonomizează 
faţă de societate, şi anume cu atît mai mult cu cit devine mai mult 
organul unei clase determinate şi impune mai direct dominaţia 
acestei clase. Lupta clasei asuprite impotriva clasei dominante 
devine în mod necesar o luptă politică, o luptă în primul rînd 
împotriva dominaţiei politice a acestei clase ; conştiinţa legăturii 
dintre această luptă politică şi substratul ei economic se toceşte 
şi uneori poate chiar să dispară cu totul. Chiar dacă nu se întîmplă 
întotdeauna aşa cu cei ce participă la luptă, lucrurile se prezintă 
aproape întotdeauna astfel la istoriografi. Dintre izvoarele din anti
chitate referitoare la luptele interne din republica romană, singur 
Appian ne spune limpede despre ce era vorba în ultimă instanţă : 
despre proprietatea funciară. 

Statul însă, odată devenit o putere de sine stătătoare faţă de 
societate, produce curînd o altă ideologie. Şi anume, la politicienii 
de profesie, la teoreticienii dreptului public şi la juriştii dreptului 
civil, legătura cu faptele economice se pierde cu totul. Deoarece 
în fiecare caz în parte faptele economice, pentru a putea fi sanc
ţionate ca legi, trebuie să ia forma motivului juridic şi deoarece, 
bineînţeles, în cazul acesta trebuie să se ţină seama de întregul 
sistem juridic în vigoare, se crede că forma juridică ar fi totul, 
iar conţinutul economic nimic. Dreptul public şi dreptul civil sînt 
tratate ca domenii de sine stătătoare, care îşi au propria lor dez
voltare istorică independentă, care sînt susceptibile în sine de o 
expunere sistematică şi care chiar necesită această expunere siste
matică prin înlăturarea consecventă a tuturor contradicţiilor interne. 
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Ideologiile şi mai înalte, adică şi mai îndepărtate de baza 
materială, economică, iau fo

.
rma filozofiei şi a religiei. Aici legătura 

dintre reprezentări şi condiţiile de existenţă materiale corespun
zătoare devine din ce în ce mai complicată, din ce în ce mai 
intunecată de verigi intermediare. Totuşi ea există. După cum 
întreaga epocă a Renaşterii, începînd de Ia mijlocul secolului al 
XV-lea, a fost în esenţă un produs al oraşelor, adică al burghe
ziei, tot aşa a fost şi filozofia, trezită de atunci la o viaţă nouă ; 
conţinutul ei era, în esenţă, numai expresia filozofică a ideilor 
care corespundeau dezvoltării burgheziei mici şi mijlocii înspre 
marea burghezie. Aceasta se vede limpede Ia englezii şi Ia fran
cezii din secolul trecut, care erau adesea în aceeaşi măsură eco
nomişti şi filozofi, iar în privinţa şcolii hegeliene am demonstrat-o 
mai sus. 

Să ne mai ocupăm pe scurt de religie, pentru că este cea mai 
depărtată de viaţa materială şi pare cea mai străină de ea. Religia 
s-a născut în timpuri dintre cele mai primitive din reprezentări 
confuze, primitive ale oamenilor despre propria lor natură şi des
pre natura exterioară înconjurătoare. Dar, odată apărută, orice 
ideologie se dezvoltă pornind de la materialul de reprezentări dat, 
pe care-l perfecţionează ; altminteri ea n-ar fi o ideologie, adică 
nu s-ar ocupa de idei ca entităţi de sine stătătoare, care se dez
voltă independent şi sînt supuse numai propriilor lor legi. Că con
diţiile materiale de viaţă ale oamenilor în ale căror minţi se produce 
acest proces de gîndire determină, în ultimă instanţă, desfăşurarea 
procesului este ceva de care oamenii sînt în mod necesar incon
ştienţi, căci contrarul ar însemna sfîrşitul întregii ideologii. Aceste 
reprezentări religioase primitive, de obicei comune fiecărui grup 
de popoare înrudite, se dezvoltă, după destrămarea acestui grup, 
într-un mod specific la fiecare popor, în funcţie de condiţiile de 
viaţă de care au parte, şi mitologia comparată a demonstrat acest 
proces la un şir întreg de grupuri de popoare, şi în special la 
popoarele arice (aşa-numite indo-europene) . Zeii creaţi în felul 
acesta de fiecare popor erau zei naţionali, a căror putere nu depă
şea teritoriul naţional pe care erau meniţi să-l ocrotească, iar din
colo de hotarele acestuia alţi zei domneau necontestat. Ei nu 
puteau trăi în închipuirea oamenilor decît atîta timp cit subzista 
naţiunea respectivă şi se prăbuşeau o dată cu dispariţia acesteia. 
Această dispariţie a vechilor naţionalităţi a adus-o cu sine impe
riul mondial roman, ale cărui condiţii economice de apariţie nu 
este cazul să fie cercetate aici. Vechii zei naţionali au decăzut, 
chiar şi cei romani, croiţi şi ei pe măsura strîmtă a oraşului Roma ; 
nevoia de a completa imperiul mondial cu o religie universală s-a 
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manifestat limpede în încercările de a oferi tuturor zeilor străini 
întrucîtva respectabili recunoaştere şi altare la Roma alături de 
zeii indigeni. Dar o nouă religie universală nu poate fi creată ast
fel, prin decrete imperiale. Noua religie universală, creştinismul, 
se şi constituise clandestin, dintr-un amestec de teologie orien
tală generalizată, în special iudaică, şi de filozofie greacă vulga
rizată, în special stoică. Cum arăta el la început abia trebuie 
stabilit printr-o cercetare laborioasă, deoarece forma sa oficială 
în care ne-a fost transmis este doar cea în care a devenit religie 
de stat, adaptată acestui scop de conciliul de la Niceea 337• Singur 
faptul că, după numai 250 de ani de la apariţia sa, creştinismul a 
devenit religie de stat dovedeşte că a fost religia corespunzătoare 
împrejurărilor epocii. In evul mediu, pe măsură ce s-a dezvoltat 
feudalismul, creştinismul s-a format ca religie corespunzătoare 
acestuia, ca o ierarhie feudală corespunzătoare. Iar cînd a apărut 
burghezia, în opoziţie cu catolicismul feudal s-a dezvoltat erezia 
protestantă, la început în Franţa de sud, la albigenzi 338, în perioada 
celei mai mari prosperităţi a oraşelor de acolo. Evul mediu a ane
xat la teologie toate celelalte forme ale ideologiei : filozofia, poli
tica, dreptul, transformîndu-le în subdiviziuni ale teologiei. El a 
constrîns astfel orice mişcare socială şi politică să ia o formă teo
logică ; maselor, al căror spirit era hrănit exclusiv cu idei religi
oase, trebuia să li se prezinte propriile lor interese materiale sub 
un veşmînt religios pentru a putea dezlănţui o mişcare impetuoasă. 
Şi după cum burghezia şi-a creat de la bun început un apendice de 
neavuţi, care nu aparţineau nici unei stări sociale constituite, 
plebe orăşenească, lucrători cu ziua şi slugi de tot soiul, precursori 
ai proletariatului de mai tîrziu, tot astfel şi erezia religioasă s-a 
împărţit foarte curînd în erezie burgheză moderată şi în erezie 
plebee revoluţionară, detestată şi de ereticii burghezi. 

Indestructibilitatea ereziei protestante corespundea invincibi
lităţii burgheziei în ascensiune ; cînd această burghezie a devenit 
destul de puternică, lupta ei împotriva nobilimii feudale, care fu
sese pînă atunci mai mult locală, a început să ia proporţii naţio
nale. Prima mare acţiune a avut loc în Germania : aşa-numita Re
formă. Burghezia nu era nici destul de puternică, nici destul de 
dezvoltată pentru a putea reuni sub stindardul ei toate celelalte 
stări sociale rebele : plebeii de la oraşe, mica nobilime şi ţăranii 
de la sate. Intîi a fost învinsă nobilimea ; ţăranii au pornit o răs
coală, care a constituit punctul culminant al întregii mişcări revo
luţionare ; oraşele nu au susţinut-o şi revoluţia a fost înfrîntă de 
oştile principilor, care au rămas singurii profitori. Din acest mo
ment, Germania dispare pentru trei secole din rîndul ţărilor care 
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intervin independent în istorie. Dar paralel cu germanul Luther s-a 
ridicat francezul Calvin ; cu o claritate tipic franceză, el a pus pe 
primul plan caracterul burghez al Reformei, a republicanizat şi a 
democratizat biserica. In timp ce reforma lui Luther a degenerat şi 
a împins Germania la ruină, cea calvină a servit drept stindard 
republicanilor la Geneva, în Olanda şi în Scoţia, a eliberat Olanda 
de sub stăpînirea Spaniei şi a Imperiului german şi a furnizat veş
mîntul ideologic pentru actul al doilea al revoluţiei burgheze, des
făşurat în Anglia. Aici calvinismul s-a afirmat ca o adevărată de
ghizare religioasă a intereselor burgheziei de atunci, şi de aceea 
nici nu a fost recunoscut în întregime după revoluţia din 1689, care 
s-a încheiat printr-un compromis între o parte a nobilimii şi bur
ghezie 339, Biserica de stat engleză a fost reinstaurată, dar nu în 
forma ei de pînă atunci, ca un catolicism al cărui papă era regele, 
ci intens calvinizată. Vechea biserică de stat sărbătorea vesela 
duminică catolică şi combătea plicticoasa duminică a calvinismu
lui ; noua biserică îmburghezită a introdus-o pe aceasta din urmă 
şi ea continuă să împodobească Anglia pînă în zilele noastre. 

In Franţa, minoritatea calvină a fost în 1685 asuprită, catoli
cizată sau izgonită 340• Dar la ce a folosit ? De pe atunci liber-cuge
tătorul Pierre Bayle era în plină activitate, iar în 1694 s-a născut 
Voltaire. Măsurile violente adoptate de Ludovic al XIV-Iea n-au 
făcut decît să înlesnească burgheziei franceze să-şi facă revoluţia 
într-o formă nereligioasă, exclusiv politică, singura corespunză
toare unei burghezii evoluate. In adunările naţionale, în locul pro
testanţilor au stat liber-cugetătorii. Cu aceasta creştinismul a intrat 
in ultimul său stadiu. EI ajunsese incapabil să servească pe viitor 
drept veşmînt ideologic pentru aspiraţiile vreunei clase progre
siste ; el a devenit din ce în ce mai mult proprietatea exclusivă a 
claselor dominante, iar acestea îl utilizează ca pe un simplu mijloc 
de guvernare, cu care sînt ţinute în frîu clasele de jos. Menţionăm 
că fiecare clasă foloseşte religia ei proprie, care îi corespunde : 
aristocraţia funciară recurge Ia iezuitismul catolic sau Ia orto
doxismul protestant, iar burghezii liberali şi radicali Ia raţionalism ; 
şi nu contează dacă domnii aceştia cred sau nu în religiile lor res
pective. 

Vedem deci că religia, odată formată, conţine totdeauna un 
anumit material transmis, după cum în toate domeniile ideologiei 
tradiţia constituie, în genere, o mare putere conservatoare. Dar mo
dificările pe care Ie suferă acest material transmis rezultă din rela
ţiile de clasă, adică din relaţiile economice ale oamenilor care fac 
aceste modificări. Şi atît este suficient aici. 
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In cele de mai sus nu putea fi vorba decît despre o schiţă ge
nerală a concepţiei lui Marx asupra istoriei, la care se adaugă, cel 
mult, cîteva ilustrări. Dovada trebuie s-o facă istoria singură, şi 
aici sînt îndreptăţit să spun că în alte scrieri, ea a fost făcută cu 
prisosinţă. Această concepţie pune însă capăt filozofiei în dome
niul istoriei, după cum concepţia dialectică a naturii face inutilă 
şi totodată imposibilă orice filozofie a naturii (Naturphilosophie) . 
Pretutindeni problema nu mai constă în a născoci conexiuni, ci în 
a le descoperi în fapte. Filozofiei, izgonită din natură şi din istorie, 
ii mai rămîne doar imperiul gîndului pur, în măsura în care acesta 
subzistă : teoria legilor procesului de gîndire, însăşi logica şi 
dialectica. 

* 
* * 

După revoluţia din 1 848, Germania „cultă" a concediat teoria 
şi a trecut pe terenul practicii. Micul meşteşug, bazat pe munca 
manuală, şi manufactura au fost înlocuite printr-o adevărată mare 
industrie. Germania a reapărut pe piaţa mondială. Noul imperiu 
mic-german 341 a înlăturat cel puţin neajunsurile cele mai flagrante 
pe care micile state, rămăşiţele feudalismului şi birocraţia le ridi
caseră în calea acestei dezvoltări. Dar în măsura în care specula
ţia filozofică şi-a părăsit camera de studiu spre a-şi ridica un tem
plu la bursa de efecte, Germania cultă a pierdut şi marele simţ 
teoretic, care constituise gloria Germaniei pe vremea decăderii ei 
politice celei mai profunde, simţul pentru cercetarea ştiinţifică 
pură, indiferent dacă rezultatul era aplicabil în practică sau nu, 
dacă contravenea sau nu prescripţiilor poliţieneşti. Ce-i drept, în 
Germania ştiinţa oficială a naturii s-a menţinut la înălţimea vre
murilor, mai ales în domeniul cercetărilor specializate, dar revistd 
americanct „Science" observă pe bună dreptate că progresele hotă
rîtoare în domeniul cercetării conexiunilor ample dintre faptele 
izolate, generalizarea acestor conexiuni sub formă de legi se reali
zează acum mai mult în Anglia, şi nu, ca mai înainte, în Germania. 
Iar pe tărîmul ştiinţelor istorice, inclusiv al filozofiei, o dată cu 
filozofia clasică a dispărut complet vechiul spirit teoretic intran
sigent. Locul lui l-au luat eclectismul lipsit de idei, temătoarele 
considerente de carieră şi venit, care merg pînă la cel mai ordinar 
arivism. Reprezentanţii oficiali ai acestei ştiinţe au devenit ideo
logii declaraţi ai burgheziei şi ai statului existent, dar într-un mu
ment cînd ambele sînt făţiş ostile clasei muncitoare. 

Şi numai la clasa muncitoare continuă să dăinuie simţul viu 
pentru teorie al germanilor. Aici el nu poate fi dezrădăcinat ; aici 
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nu este loc pentru considerente carieriste, de goană după profit, de 
binevoitoare protecţie de sus ; dimpotrivă, cu cît ştiinţa proce
dează mai necruţător şi mai nepărtinitor, cu atît este ea în mai 
marc concordanţd. cu interesele şi cu năzuinţele muncitorilor. Noua 
orientare, care a descoperit în istoria dezvoltării muncii cheia 
pentru înţelegerea întregii istorii a societăţi i, s-a adresat din capul 
locului, cu precădere, clasei muncitoare şi a găsit aici receptivita
tea pe care nu a căutat-o şi la care nici nu s-a aşteptat din partea 
i;.tiinţei oficiale. Mişcarea muncitorească germană este moştenitoa-
1 ea filozofiei clasice germane. 
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Declaraţie trimisă redacţiei 
lui „New Yorker Volkszeitung" 342 

Deoarece în „Missouri Republican" din St. Louis a apărut o in
formaţie potrivit căreia aş fi dat un interviu corespondentului aces
tui ziar, sînt nevoit să declar în legătură cu aceasta următoarele : 

Este drept că am fost vizitat de d-l McEnnis în calitatea sa de 
reprezentant al acestui ziar şi că el mi-a pus întrebări cu privire 
la diferite lucruri, promiţîndu-mi totodată, sub cuvînt de onoare, 
să nu trimită la tipar nici un rînd înainte de a-mi arăta mie textul. 
Cu toate acestea n-a mai dat pe la mine. De aceea declar prin pre
zenta că îmi declin orice răspundere pentru materialul publicat de 
el, cu atît mai mult cu cit am avut prilejul să mă conving că este 
îndoielnic ca d-l McEnnis, neavînd cunoştinţele necesare, să poată, 
cu toată bunăvoinţa sa, înţelege just cele spuse de mine. 

Londra 

Scris la 29 aprilie 1886 

Publicat in ,,New Yorker Volkszeitung• 
nr. 162 din 8 iulie 1886 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 



[Despre greva muncitorilor de la fa brica 
de sticlă din Lyon] 

Guvernul Republicii Franceze 343 a hotărît, pe cit se pare, să 
arate în fel şi chip că el este un guvern al capitaliştilor care nu 
se deosebeşte cu nimic de oricare din guvernele precedente. Ne
mulţumindu-se cu faptul că la Decazeville s-a situat de partea com
paniei miniere 344, în prezent acţionează şi mai hotărît la Lyon. 
Acolo a izbucnit o grevă la fabrica de sticlă ; cîţiva spărgători de 
grevă au continuat să lucreze şi, pentru a fi puşi în siguranţă, ei au 
fost mutaţi în incinta fabricii. In timp ce mobila unuia dintre ei -
un anarhist german cu numele de Litner - era transportată la fa
hrică, greviştii, au însoţit-o huiduind. De îndată ce căruţa cu mo
bilă a intrat în curtea fabricii, iar porţile s-au închis, de la ferestre 
a început să se tragă asupra oamenilor care se aflau afară -
gloanţe de revolver şi alice mari zburau în toate direcţiile, ră
nind aproximativ treizeci de oameni. Mulţimea, fireşte, s-a împrăş
tiat. Apoi au intervenit poliţia şi autorităţile judecătoreşti. Dar nu 
pentru a-i aresta pe capitalişti şi pe slugile lor care au tras în mul
ţime - o nu, arestaţi au fost o serie de grevişti pentru atentate la 
libertatea muncii I Acest incident, care s-a produs recent, a stîrnit 
mare vîlvă la Paris. Decazeville a făcut ca la Paris numărul votu
rilor date socialiştilor să crească de la 30 OOO la peste 100 OOO m ; 
iar urmările acestui incident sîngeros de la La Mulatiere, lingă 
Lyon, vor fi şi mai convingătoare. 

Scris între 8 şi 14 mai 1886 

Apărut în revista „The Commonweal", 
voi. II, nr. 18 din 15  mai 1886 
Semnat : F. E. 

Se tip<ireşte după textul 
apdrut în revistă 

Tradus din limba englezii 
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In martie 1 878 Disraeli a trimis la Bosfor patru cuirasate ; sim
pl a lor prezenţă a fost suficientă pentru a opri marşul triumfal al 
ruşilor asupra Constantinopolului şi pentru a rupe tratatul de la 
San Stefano. Pacea de la Berlin a reglementat pentru un timp si
tuaţia în Orient 347• Bismarck a reuşit să stabilească un acord între 
guvernul rus şi guvernul austriac. Austria a căpătat pe sub mină 
dominaţia în Serbia, în timp ce Bulgaria şi Rumelia au fost lăsate 
sub influenţa preponderentă a Rusiei, ceea ce lăsa să se întrevadă 
că, dacă Bismarck va îngădui mai tîrziu ruşilor să ia Constantino
polul, el va rezerva Austriei Salonicul şi Macedonia. 

Dar, în afară de aceasta, Austriei i s-a dat Bosnia, tot aşa cum 
în 1794 Rusia a cedat prusienilor şi austriecilor cea mai mare parte 
din Polonia propriu-zisă, pentru a o lua înapoi în 18 14  a4s. Bosnia 
a fost pentru Austria un prilej permanent de vărsare de sînge, un 
măr al discordiei între Ungaria şi Austria occidentală şi, în afară 
de aceasta, o dovadă pentru Turcia că austriecii, ca şi ruşii, îi pre
gătesc soarta pe care a avut-o Polonia. De acum înainte Turcia nu 
mai putea să aibă încredere în Austria, ceea ce a însemnat o mare 
victorie a politicii guvernului rus. 

In Serbia existau tendinţe slavofile -- prin urmare rusofile -, 
de la eliberarea ei însă ea împrumută toate mijloacele de dezvol
tare burgheză de la Austria. Tinerii pleacă să studieze în universi
tăţile austriece ; sistemul birocratic, codul, procedura judiciară, 
scolile - totul a fost copiat după modele austriece. Era şi firesc. 
In Bulgaria însă, Rusia a trebuit să împiedice o asemenea imitaţie, 
deoarece nu voia să scoată castanele din foc pentru Austria. De 
aceea Bulgaria a fost transformată într-o satrapie rusă.. Adminis
traţia, ofiţerii şi subofiţerii, funcţionarii, în sfîrşit întregul sistem 
era rusesc : prinţul Battenberg, impus Bulgariei, era văr cu Alexan
dru al III-lea. 



Situaţia politică din Europa 309 

Dominaţia guvernului rus, la început directă, apoi indirectă, 
d fost suficientă pentru ca în mai puţin de patru ani să facă să 
dispară toată simpatia bulgarilor faţă de Rusia, deşi aceasta fusese 
mare şi entuziastă. Populaţia se împotrivea din ce în ce mai mult 
insolenţei „eliberatorilor" şi chiar şi Battenberg, care era un om 
moale, fără idei politice şi nu voia altceva decît să-l slujească pe 
ţar, dar cerea să fie respectat, devenea din ce în ce mai puţin docil. 

Intre timp în Rusia evenimentele îşi urmau cursul ; guvernul, 
aplicînd măsuri severe, a reuşit să-i împrăştie şi să-i dezorganizeze 
pentru un timp pe nihilişti. Dar aceasta nu era suficient : guvernul 
avea nevoie de sprijinul opiniei publice, el trebuia să abată aten
ţia de la mizeria socială şi politică mereu crescîndă din interiorul 
ţării ; în sfîrşit, el avea nevoie de puţină fantasmagorie patriotică. 
In timpul lui Napoleon al III-lea, malul stîng al Rinului a servit la 
abaterea pasiunilor revoluţionare spre problemele politice externe ; 
tot aşa guvernul rus a oferit poporului nemulţumit şi agitat pers
pectiva cuceririi Constantinopolului, a „eliberării" slavilor asupriţi 
de turci şi a unirii lor într-o mare federaţie sub supremaţia Rusiei. 
Evocarea acestei fantasmagorii nu era însă suficientă, trebuia făcu; 
ceva pentru a o transpune în domeniul realităţii. 

Imprejurările erau favorabile. Anexarea Alsaciei şi Lorenei a 
aruncat între Franţa şi Germania sămînţa discordiei, care se părea 
că trebuie să neutralizeze cele două puteri. Austria nu putea lupta 
de una singură împotriva Rusiei, întrucît Prusia o oprea mereu să 
scoată din teacă arma ei ofensivă cea mai eficace - apelul la po
lonezi. Iar ocuparea Bosniei, acest jaf, crea o Alsacie între Austria 
şi Turcia. Italia era de partea aceluia care îi oferea mai mult, adică 
de partea Rusiei, care îi oferea Triestul şi Istria împreună cu Dal
maţia şi Tripoli. Dar Anglia ? Pacifistul rusofil Gladstone a dat 
ascultare cuvintelor îmbietoare ale Rusiei : el a ocupat Egiptul în 
timp de pace 343, ceea ce asigura o veşnică discordie între An
glia şi Franţa, şi, în plus, făcea imposibilă o alianţă între turci şi  
englezi, care îi jefuiseră, însuşindu-şi o feudă turcească - Egiptul. 
In afară de aceasta, pregătirile militare ale ruşilor în Asia erau 
destul de avansate pentru a le da englezilor, în caz de război, mul\ 
de furcă în India. Niciodată ruşii nu repurtaseră atîtea succese ; 
diplomaţia lor triumfa pe toată linia. 

Răzvrătirea bulgarilor împotriva despotismului rus oferea un 
pretext pentru începerea ostilităţilor. In vara anului 1885 a început 
să fie fluturată în faţa Bulgariei şi a Rumeliei posibilitatea unirii 
lor, promisă prin pacea de la San Stefano şi anihilată prin tratatul 
de la Berlin. Li se spunea că, dacă se aruncă din nou ip. braţele 
Rusiei eliberatoare, guvernul rus îşi va îndeplini misiunea şi va 

22 
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înfăptui această unire, dar că pentru aceasta bulgarii trebuie mai 
întîi să-l alunge pe Battenberg. Acesta a fost prevenit la timp. 
Contrar obiceiului, el a acţionat prompt şi energic : a înfăptuit, dar 
în folosul său, unirea pe care Rusia a vrut s-o facă în dauna lui. 
De atunci a început o luptă neîmpăcată între el şi ţar. 

La început această luptă a fost dusă pe ascuns şi pe căi oco
lite. Pentru micile state balcanice a fost reeditată faimoasa doc
trină a lui Ludovic Bonaparte potrivit căreia, dacă un popor pînă 
atunci dezmembrat, să zicem Italia sau Germania, se uneşte şi se 
constituie ca naţiune, celelalte state, să zicem Franţa, au dreptul 
la compensaţii teritoriale. Serbia a prins momeala şi a declarat 
război Bulgariei. Rusia triumfa pentru că acest război, pus la cale 
în interesul ei, a fost dus în faţa lumii sub auspiciile Austriei, care 
nu a cutezat să-l împiedi.ce de teamă ca nu cumva în Serbia să 
ajungă la putere partida rusă. La rîndul ei, Rusia a dezorganizat 
armata bulgară, rechemînd pe toţi ofiţerii ruşi, adică întregul stat
major şi toţi ofiţerii superiori, inclusiv comandanţii de bata
lioane. 

Dar, contrar tuturor aşteptărilor, bulgarii, fără ofiţeri ruşi şi 
în condiţiile unui raport de forţe de doi la trei, i-au zdrobit pe sîrbi, 
cîştigînd respectul şi admiraţia Europei înmărmurite. Aceste vic
torii au avut două cauze. In primul rînd, Alexandru Battenberg, 
deşi politician slab, era bun soldat ; el a dus războiul aşa cum a 
învăţat la şcoala prusiană, în timp ce sîrbii au urmat atît în stra
tegie cit şi în tactică modelele lor austriece. Aceasta a fost deci o 
a doua ediţie a campaniei din 1 866 din Boemia 350• In plus, sîrbii au 
trăit 60 de ani sub regimul birocratic austriac care, fără să creeze 
acolo o burghezie puternică şi o ţărănime independentă (toate pă
mînturile ţăranilor sînt ipotecate) , a distrus şi a dezorganizat ră
măşiţele colectivismului gentilic, care a constituit forţa lor în lupta 
împotriva turcilor. La bulgari, dimpotrivă, turcii au lăsat neatinse 
aceste instituţii primitive, ceea ce şi explică extraordinara vitejie 
a bulgarilor. 

Aşadar, aceasta a însemnat un nou eşec pentru Rusia ; ea 
trebuia să ia totul de la început. Şovinismul slavofil, întreţinut 
pentru a contrabalansa elementul revoluţionar, devenea pe zi ce 
trece mai puternic, ajungînd să fie un pericol pentru guvern. Ţarul 
se duce în Crimeea, iar ziarele ruseşti anunţă că el va înfăptui 
ceva măreţ ; el se străduieşte să-l atragă de partea sa pe sultan, 
demonstrîndu-i că vechii lui aliaţi (Austria şi Anglia) îl trădează 
şi îl jefuiesc, în timp ce Franţa este întru totul dependentă de Ru
sia şi o urmează orbeşte. Dar sultanul se face că n-aude, şi enor-
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mele stocuri de armament din vestul şi sudul Rusiei rămîn deocam
dată fără întrebuinţare. 

Ţarul se întoarce din Crimeea (iunie anul curent) . Dar în acest 
răstimp valul şovinist creşte tot mai mult, iar guvernul, incapabil 
să curme această mişcare care ia amploare, se lasă şi el din ce în 
ce mai mult antrenat de ea, într-atît incit este nevoit să permită 
primarului * oraşului Moscova ca, în alocuţiunea sa adresată ţaru
lui, să vorbească în auzul tuturor despre cucerirea Constantinopo
lului 951• Presa, sub influenţa şi cu sprijinul generalilor, spune des
chis că aşteaptă de la ţar o acţiune energică împotriva Austriei şi 
Germaniei, care îi creează greutăţi, iar guvernul nu are curajul 
să-i impună tăcere. Şovinismul slavofil este mai puternic decît ţa
rul ; acesta e nevoit să cedeze de teama unei revoluţii, de teamă 
că slavofilii se vor alia cu constituţionaliştii, nihiliştii, în sfîrşit cu 
toţi nemulţumiţii. 

Greutăţile financiare complică si tuaţia. Nimeni nu vrea să 
acorde împrumuturi acestui guvern care din 1 870 pînă în 1875 a 
iăcut la Londra împrumuturi de un miliard şapte sute cincizeci de 
mii de franci şi care ameninţă pacea Europei. Cu doi sau trei ani 
în urmă, Bismarck a ajutat acest guvern să contracteze în Germa
nia un împrumut de 375 OOO OOO de franci, dar acest împrumut a 
fost de mult consumat, şi fără semnătura lui Bismarck germanii 
nu vor da nici un bănuţ. Această semnătură nu poate fi însă obţi
nută decît în condiţii umilitoare. Monetăria Statului a fabricat prea 
mulţi bani de hîrtie, rubla de argint valorează 4 fr., iar cea de hîr
tie 2 fr. şi 20 de centime. Inarmările costă sume fabuloase. 

ln cele din urmă trebuie să se treacă la acţiune. Ori succes 
în problema Constantinopolului, ori revoluţie. Giers l-a vizitat pe 
Bismarck şi i-a expus situaţia, pe care acesta a înţeles-o perfect. 
ln interesul Austriei, Bismarck ar fi vrut să tempereze pretenţiile 
guvernului ţarist, a cărui lăcomie îl neliniştea. Dar o revoluţie în 
Rusia ar însemna căderea regimului bismarckian. Fără Rusia, 
această uriaşă armată de rezervă a reacţiunii, dominaţia iuncheri
lor în Prusia n-ar mai ţine nici o zi. Revoluţia în Rusia ar schimba 
neîntîrziat situaţia din Germania ; ea ar distruge dintr-o singură 
lovitură încrederea oarbă în atotputernicia lui Bismarck, care îi 
asigură sprijinul claselor dominante ; ea ar face să se maturizeze 
revoluţia în Germania. 

Bismarck, care ştie că existenţa ţarismului reprezintă baza în
tregului său sistem, pleacă în grabă la Viena pentru a le spune 
prietenilor săi că, în faţa unei asemenea primejdii, trebuie să lase 

* N. A. Alekseev. - Nota red. 
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la o parte chestiunile de amor propriu, că trebuie să-i lase ţarului 
impresia  unui anumit succes şi că Austria şi Germania trebuie 
bineînţeles, în interesul lor, să îngenuncheze în faţa Rusiei. De 
altfel, dacă domnii austrieci insistă în a se amesteca în treburile 
Bulgariei, el se spală pe mîini, şi vor vedea ei ce se va întîmpla. 
Kalnoky cedează. Alexandru Ballenberg este sacrificat, iar Bis
marck se grăbeşte sd.-i aducă personal lui Giers această veste. 

Din nefericire, bulgarii au dat dovadă de o energie şi o capa
c itate politică neaşteptate şi inadmisibile pentru o naţiune slavă 
„eliberată de sfinta Rusie".  Intr-o noapte, Battenberg a fost arestat, 
dar bulgarii îi  arestează pe conspiratori, numesc un guvern capa
bil, energic şi incoruptibil, cal ităţi absolut intolerabile pentru un 
popor de curînd eliberat. Ei îl recheamă pe Battenberg ; acesta însd. 
dă la iveală toată slăbiciunea sa şi fuge. Dar bulgarii sînt incori
gibili. Cu sau fără Btlttenberg, ei se împotrivesc ordinelor suverant:! 
ale ţarului şi îl silesc pe eroicul Kaulbars să se facă de rîs în faţa 
întregii Europe as2. 

Imaginaţi-vă minia ţarului. După ce l-a atras pe Bismarck de 
partea sa, după ce a înfrînt împotrivirea Austriei, să se vadă oprit 
de un popor mic, care există abia de ieri, care îi datorează lui sau 
tatălui său * „ independenţa" şi care nu vrea să înţeleagă că această 
independenţă nu înseamnă altceva decît o supunere oarbă faţă de 
ordinele „eliberatorului ". Au fost ingraţi grecii şi sîrbii, bulgarii 
însă au întrecut orice măsură. Să-şi ia independenţa în serios ? 
Ce crimă I 

Pentru a scăpa de revoluţie, sărmanul ţar e silit să facă un 
nou pas înainte. Dar fiecare pas devine tot mai primejdios, deoa
rece implică riscul izbucnirii unui război european, ceea ce diplo
maţia rusă a căutat întotdeauna să evite. Bineînţeles, dacă se va 
produce o intervenţie directă a guvernului rus în Bulgaria şi dacă 
aceasta va duce la complicaţii ulterioare, va veni momentul cînd 
antagonismul dintre interesele ruse şi cele austriece va ieşi la  
iveală. Atunci  va f i  imposibil să se localizeze războiul, el  va de
veni general. Cunoscută fiind onestitatea escrocilor care guver
nează Europa, nu se poate prevedea cum se vor grupa cele două 
tabere. Bismarck e în stare să se situeze de partea Rusiei, împo
triva Austriei, dacă nu va reuşi să împiedice pe o altă cale izbuc
nirea revoluţiei în Rusia. E mai probabil însă că, dacă va izbucni 
un război între Rusia şi Austria, Germania va sări în ajutorul Aus
triei pentru a împiedica zdrobirea ei totaiă. 

* Alexand u al II-iea. Nota red. 
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In aşteptarea primăverii, întrucît mai devreme de aprilie ruşii 
nu se pot angaja într-o campanie mare pe Dunăre, ţarul se stră
duieşte să-i atragă. în mrejele sale pe turci, iar trădarea Austriei 
şi Angliei faţă de Turcia îi uşurează sarcina. Scopul lui este să 
ocupe Dardanelele şi să transforme astfel Marea Neagră într-un lac 
rusesc, să facă din ea un adăpost inatacabil pentru organizarea 
unei flote puternice, care, ieşind de acolo, să poată domina ceea 
ce Napoleon numea „un lac francez " ,  adică Marea Mediterană. Dar 
acest scop nu a fost încă atins, iar adepţii din Sofia ai ţarului i-au 
trădat aceste planuri secrete. 

Astfel se prezintă situaţia. Pentru a evita o revoluţie în Rusia, 
ţarul are nevoie de Constantinopol. Bismarck oscilează - el ar 
vrec. să găsească modalitatea de a evita ambele eventualităţi. 

Dar Franţa ? 
Patrioţii francezi, care de 1 6  ani visează sa-ş1 ia revanşa, 

cred că nimic nu e mai firesc decît să profite de prilejul care, 
poate, se va ivi. Dar pentru partidul nostru chestiunea nu este atît 
de simplă, cum nu e simplă nici pentru domnii şovinişti. Un război 
revanşard în alianţă cu Rusia şi sub egida ei poate duce la o revo
luţie sau la o contrarevoluţie în Franţa, In cazul unei revoluţii, 
care i-ar aduce la putere pe socialişti, alianţa cu Rusia ar eşua. In 
primul rînd, ruşii ar încheia imediat pace cu Bismarck, pentru ca 
împreună cu germanii să se năpustească asupra Franţei revoluţio
nare. Apoi, Franţa i-ar aduce la putere pe socialişti pentru ca, 
printr-un război, să împiedice izbucnirea unei revoluţii în Rusia. 
Dar această eventualitate e puţin probabilă ; mai degrabă va avea 
loc o con trarevoluţie monarhistă. Ţarul doreşte restaurarea orlea
niştilor, prietenii săi intimi, singura cîrmuire care îi oferă condi
ţiile unei alianţe avantajoase şi trainice. Războiul odată început, 
pentru pregătirea acestei restauraţii vor fi folosiţi ofiţeri monar
hişti. La cea mai mică înfrîngere parţjală, şi asemenea înfrîngeri 
vor avea loc, se va striga că de vină e republica, că pentru a ob
ţine victorii şi a avea sprijinul neprecupeţit al Rusiei e necesară 
o cîrmuire stabilă., monarhică - într-un cuvînt Filip al Vii-lea *. 
Generalii monarhişti vor acţiona fără vlagă, pentru a avea posibi
litatea să pună eşecurile lor pe seama guvernului republican ; şi 
iată monarhia restaurată. Dacă Filip al Vii-lea ajunge la tron, regii 
şi împăraţii vor ajunge imediat la o înţelegere şi, în loc să se 
devoreze unii pe alţii, vor împărţi Europa între ei, înghiţind sta-

• Louis-Philippe-Albert tl'Orleans. conte de Paris. - Nota red. 
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tele mici. Republica Franceză odată zdrobită, se va ţine un nou 
congres la Viena, unde, poate, greşelile republicane şi socialiste 
ale Franţei vor servi drept pretext pentru a o lipsi de Alsacia şi 
Lorena în întregime sau în parte. Iar monarhii îşi vor bate joc de 
republicani, care au fost atît de naivi, incit au crezut în posibili
tatea unei alianţe sincere între ţarism şi republică. 

De altfel, e adevărat oare că generalul Boulanger spune celor 
ce vor să-l asculte : „E nevoie de un război pentru a împiedica re
voluţia socială• ? Dacă e adevărat, atunci aceasta să servească 
drept avertisment partidului socialist. Acest cumsecade Boulanger 
este un mare fanfaron, lucru care poate fi iertat unui militar, dar 
îl pune într-o lumină proastă pe politician. Nu el este acela care 
va salva republica. Intre socialişti şi orleanişti, s-ar putea ca el 
să se înţeleagă cu aceştia din urmă dacă ei îi vor asigura alianţa 
cu Rusia. In orice caz, republicanii burghezi din Franţa sînt în 
aceeaşi situaţie ca şi ţarul ; în faţa lor se ridică spectrul revoluţiei 
sociale, şi ei nu cunosc decit un singur mijloc de salvare : războiul. 

In Franţa, în Rusia şi în Ge1mania evenimentele iau o întorsă
tură atît de favorabilă nouă, incit în momentul de faţă nu putem 
dori decit menţinerea acestui statu-quo. Dacă revoluţia ar izbucni 
în Rusia, ea ar crea un complex de împrejurări dintre cele mai 
favorabile. Un război general, dimpotrivă, ne-ar arunca în dome
niul neprevăzutului. Revoluţia în Rusia şi în Franţa ar întîrzia ; 
partidul nostru din Germania ar împărtăşi soarta Comunei din 1 871 .  
Fără îndoială că în  cele din urmă evenimentele vor lua o întorsă
tură favorabilă nouă ; dar cită pierdere de timp, cite sacrificii şi 
cite noi obstacole de înlăturat I 

Este mare forţa care împinge Europa la război. Sistemul mili
tar prusian, adoptat pretutindeni, necesită de la 1 2  la 16 ani pentru 
introducerea lui deplină. După trecerea acestui timp, cadrele de 
rezervă se completează cu oameni care ştiu să mînuiască armele. 
Aceşti 12-16 ani s-au scurs deja pretutindeni ; peste tot există 
12-1 6 contingente care au trecut prin armată. Toţi deci sînt gata 
de război, iar germanii nu au avantaje speciale în această privinţă. 
lnseamnă că războiul care ne ameninţă ar arunca zece milioane de 
soldaţi pe cimpul de luptă. Apoi, probabil că bătrînul Wilhelm Vd 
muri. Poziţia lui Bismarck se va clătina mai mult sau mai puţin, 
şi el va împinge, probabil, lucrurile spre război, pentru ca în felul 
acesta să se poată menţine. De fapt, pretutindeni bursa e convinsă 
cei războiul va izbucni de îndată ce bătrînul va închide ochii. 

Războiul, dacă va izbucni, va fi dus numai pentru a împiedica 
izbucnirea revoluţiei : în Rusia - pentru a preveni acţiunea co
mună a tuturor nemulţumiţilor : slavofilii, constituţionaliştii, nihl-
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liştii, ţăranii ; în Germania - pentru a-l menţine pe Bismarck ; în 
Franţa - pentru a înăbuşi mişcarea victorioasă a socialiştilor şi 
pentru a restaura monarhia. 

Intre socialiştii francezi şi socialiştii germani problema Alsa
ciei nu se interpune. Socialiştii germani ştiu prea bine că anexiu
nile din 1871 ,  împotriva cărora au protestat întotdeauna, au fost 
punctul de sprijin al politicii reacţionare duse de Bismarck atît pe 
plan intern, cit şi pe plan extern. Socialiştii din ambele ţări sînt la 
fel de interesaţi în menţinerea păcii, întrucit ei sînt aceia care vor 
trebui să suporte toate cheltuielile războiului. 

Scris Ia 25 octombrie 1BB6 

Apărut în „Le Socialiste" nr. 63 
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Johann Philipp Becker 

Moartea a făcut din nou o breşă în rîndurile luptătorilor îna
intaţi pentru revoluţia proletară. La 7 decembrie a murit la Geneva 
Johann Philipp Becker. 

El s-a născut în 1809 la Frankenthal, în Palatinatul bavarez, iar 
în deceniul al 3-lea, abia ieşit din vîrsta copilăriei, a început să 
participe la mişcarea politică din patria sa. Cînd, după revoluţia 
din iulie, la începutul deceniului al 4-lea, această mişcare a căpătat 
un caracter republican, Becker a devenit unul dintre cei mai activi 
şi mai hotărîţi participanţi la ea. El a fost de multe ori arestat, de
ferit Curţii cu juri, eliberat, în cele din urmă însă a fost nevoit să 
fugă de reacţiunea care învinsese. A plecat în Elveţia, s-a stabilit 
la Biel şi a obţinut cetăţenia elveţiană. Dar nici aici nu a rămas 
inactiv : pe de o parte, îl interesau problemele uniunilor muncito
rilor germani şi încercările revoluţionare ale emigranţilor germani, 
italieni şi în general ale emigranţilor europeni, pe de altă parte -
lupta democraţiei elveţiene pentru putere în diferite cantoane. Se 
ştie că această luptă, mai ales la începutul deceniului al 5-lea, a 
luat forma unor atacuri armate împotriva cantoanelor aristocratice 
şi clericale. Becker a fost mai mult sau mai puţin implicat în cele 
mai multe din aceste „puci uri" şi, de aceea, pînă la urmă a fost 
expulzat pe timp de zece ani din noua sa patrie, cantonul Berna. 
în cele din urmă, în 1847, aceste mici campanii au culminat cu 
războiul împotriva Sonderbundului m ; Becker, care era ofiţer în 
armata elveţiană, şi-a ocupat postul, iar în campania împotriva 
Lucernei a comand<lt avangarda diviziei în care fusese numit. 

A izbucnit revoluţia din februarie 1 848 ; i-au urmat încercă
ri le  de a instaura republica în Baden cu ajutorul unor detaşamente 
de voluntari. În timpul campaniei lui Hecker 354, Becker a organi
zat o legiune de emigranţi, dar a ajuns la graniţă de-abia după ce 
Hccker fusese din nou respins. Această legiune, ulterior internată 
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în marea ei majoritate în Franţa, a constituit în 1 849 nucleul c î
torva din cele mai bune unităţi ale armatei din Palatinat şi ale 
celei din Baden. 

Cînd, în primăvara anului 1849, la Roma a fost proclamată 
republica, Becker a vrut să organizeze din această legiune un deta
şament auxiliar pentru Roma. El a plecat la Marsilia, a format ca
drele de ofiţeri şi a trecut la recrutarea soldaţilor. Insă, după cum 
se ştie, guvernul francez se pregătea să sugrume republica de la 
Roma şi să-l aducă înapoi pe papă *. Se înţelege că acest guvern 
a împiedicat trimiterea de trupe în ajutorul inamicilor săi de la 
Roma. Becker, care închiriase dej a o corabie, a fost avertizat în 
mod categoric că corabia lui va fi scufundată de îndată ce va 
încerca să părăsească portul. 

Atunci a izbucnit însă revoluţia în Germania 355• Becker a por
nit în grabă la Karlsruhe, legiunea l-a urmat şi mai tîrziu a luat 
parte la luptă sub comanda lui Bbning, în vreme ce o altă parte 
din vechea legiune din 1848, constituită de Willich la Besanr;:on, a 
servit drept nucleu pentru detaşamentul de voluntari al lui Willich. 
Becker a fost numit comandant al întregii miliţii populare din Ba
den, prin urmare al tuturor trupelor, cu excepţia celor de linie, şi 
a trecut imediat la organizarea ei. Chiar de la început s-a lovit de 
împotrivirea guvernului şi a şefului acestuia, Brentano, dominaţi 
de burghezia reacţionară. Ordinele lui Becker se ciocneau de alte 
ordine, contradictorii, iar cererile lui de a i se da arme şi echipa
ment militar erau lăsate fără răspuns sau pur şi simplu respinse. 
Deşi încercarea de la 6 iunie de a intimida guvernul cu forţa ar
mată revoluţionară, încercare la care Becker a luat parte foarte 
activ, nu a dat rezultate decisive 358, Becker şi trupele sale au 
fost trimise în mare grabă din Karlsruhe spre Neckar, în întîmpi
narea inamicului. 

Aici bătălia începuse întrucîtva, şi deznodămîntul se apropia. 
Becker cu detaşamentele sale de voluntari şi cu miliţia populară 
au ocupat Odenwaldul. Neavînd la dispoziţie nici artilerie, nici ca
valerie, el a fost nevoit, pentru a ocupa un teritoriu întins şi acci
dentat, să-şi împrăştie puţinele sale trupe şi, de aceea, n-a mai 
avut suficiente forţe pentru a trece la ofensivă. Cu toate acestea, 
printr-o operaţie strălucită, el i-a eliberat la 15 iunie pe gimnaştii 
săi hanauezi 357, care erau încercuiţi în castelul Hirschhorn de tru
pele imperiale de sub comanda lui Peucker. 

Cînd Mieroslawski a preluat comanda supremă a armatei revo
luţionare, Becker a devenit comandant al Diviziei a 5-a (exclusiv 
miliţie populară şi infanterie) , cu misiunea de a opune rezistenţă 

* - Pius al !X-lea - Nota red. 
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Corpului de armată al lui Peucker, care îl depăşea numericeşte de 
cel puţin şase ori. Dar imediat după aceea au urmat : trecerea peste 
Rin la Germersheim a Corpului 1 prusian, marşul lui Mieroslawski 
în întimpinarea acestui corp de armată, înfrîngerea din 21 iunie de 
la Waghăusel. Becker ocupase Heidelbergul ; de la nord venea 
Corpul 2 prusian al lui von Grbben, de la nord-est - Corpul de 
armată al lui Peucker, fiecare cu un efectiv de peste 20 OOO de oa
meni ; la sud-vest se aflau prusienii de sub comanda lui Hirschfeld, 
de asemenea peste 20 OOO de oameni. Şi ială că fugarii de la Wag
hăusel, adică uriaşa masă a armatei badeneze, a trupelor de linie 
şi a miliţiei populare, s-au îndreptat spre Heidelberg, pentru a 
ajunge peste munţi şi făcînd un ocol enorm, întrucît drumul prin 
cîmpie le era închis la Karlsruhe şi Rastatt. 

Această retragere trebuia s-o acopere Becker cu oamenii sa1 
de-abia înrolaţi, neinstruiţi şi, ca întotdeauna, fără cavalerie şi fără 
artilerie. După ce le-a dat celor ce se retrăgeau posibilitatea să se 
îndepărteze destul de mult, el s-a îndreptat în ziua de 22, la 8 
seara, de la Heidelberg spre Neckargemtind, unde a făcut un popas 
de cîteva ore, în ziua de 23 a ajuns la Sinsheim, unde, în imediata 
apropiere a inamicului, a lăsat din nou trupele să se odihnească. 
cîteva ceasuri, păstrînd ordinea de luptă, şi în aceeaşi seară a 
ajuns la Eppingen, iar în ziua de 24 şi-a continuat drumul, prin 
Bretten, spre Durlach, unde a ajuns seara pe la ora 8, pentru a fi 
din nou antrenat în retragerea dezordonată a armatei din Palati
nat-Baden, acum unificată. Aici Becker a mai primit în subordinea 
sa rămăşiţele trupelor din Palatinat şi a trebuit nu numai să aco
pere retragerea lui Mieroslawski, dar şi să păstreze oraşul Dur
lach pînă la evacuarea totală a oraşului Karlsruhe. Ca întotdea
una, şi de data aceasta a fost lăsat fără artilerie, deoarece artileria 
care-i fusese dată plecase deja. 

Becker a întărit oraşul Durlach cu tranşee, în măsura în care 
acest lucru a fost posibil în grabă, şi chiar în dimineaţa zilei ur
mătoare (25 iunie) a fost atacat din trei părţi de două divizii pru
siene şi de trupele imperiale de sub comanda lui Peucker. Becker 
nu numai că a respins toate atacurile, dar în repetate rînduri a 
pornit el însuşi la atac, deşi la focul artileriei inamicului nu putea 
răspunde decît cu focuri de armă ; după o luptă de patru ore s-a 
retras într-o ordine desăvîrşită, fără să fie împiedicat de coloanele 
de învăluire trimise împotriva lui, şi s-a retras abia atunci cînd a 
primit ştirea că Karlsruhe a fost evacuat, iar misiunea lui a fost 
îndeplinită. 

Acesta este, fără îndoială, episodul cel mai strălucit din în
treaga campanie din Baden-Palatinat. Cu oameni în majoritate în-
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rolaţi abia de 2-3 săptămîni, adică recruţi fără experienţă şi in
struiţi de ofiţeri şi subofiţeri improvizaţi, oameni care aproape că 
nu aveau idee de disciplină, Becker a făcut, ca ariergardă a unor 
armate zdrobite şi pe jumătate nimicite, în 48 de ore un marş de 
peste 80 km, sau 1 1  mile germane. Pornind acest marş noaptea, el 
a dus aceste trupe la Durlach, trecînd prin linia inamicului, într-o 
ordine care le-a permis să dea a doua zi dimineaţa împotriva pru
sienilor una dintre puţinele bătălii din această campanie în c3re 
scopul luptei a fost atins pe deplin de armata revoluţionară. 
Această realizare putea face cinste şi unor trupe vechi, iar pentru 
nişte soldaţi atît de tineri era o faptă glorioasă în cel mai 
înalt grad. 

Ajungînd la Murg, Becker şi divizia sa au ocupat o poziţie la 
est de Rastatt şi au luat parte cu cinste la luptele din 29 şi 30 iunie. 
Rezultatul este cunoscut : inamicul, de şase ori mai numeros, a în
văluit poziţia prin teritoriul Wiirttembergului şi a atacat-o din flan
cul drept. Acum soarta campaniei era holărită şi formal : campania 
s-a încheiat cu trecerea forţa! ă a armatei revoluţionare pe terito
riul elveţian. 

Pînă acum Becker s-a manifestat exclusiv ca un simplu repu
blican democrat ; din acest moment însă, el face un mare pas îna
inte. Cunoaşterea mai bună a „republicanilor puri" din Germania, 
mai ales a celor din sudul Germaniei, şi experienţa dobîndită în 
timpul revoluţiei din 1849 i-au demonstrat că pe viitor lucrurile 
trebuie altfel abordate. Marea simpatie pe care o nutrea Becker 
pentru proletariat încă din tinereţe a luat acum o formă mai con· 
cretă ; el a înţeles că, dacă burghezia forma pretutindeni nucleul 
partidelor reacţionare, nucleul unei forţe cu adevă.rat revoluţionare 
nu-l putea forma decît proletariatul. Dintr-un om cu sentimente 
comuniste, Becker a devenit comunist conştient. 

El a încercat încă o dată să formeze un detaşament de vo
luntari ; aceasta a fost în 1860, după campania victorioasă a lui 
Garibaldi în Sicilia. Becker a plecat de la Geneva la Genova pen
tru ca, în înţelegere cu Garibaldi, să înceapă pregătirile. Dar suc
cesele rapide ale lui Garibaldi şi intervenţia armatei italiene, care 
urma să folosească roadele victoriei în interesul monarhiei, au pus 
capăt campaniei. Totodată, pretutindeni se aştepta un nou război 
cu Austria şi încă pentru anul următor. Se ştie că Rusia a vrut să-l 
folosească pe Ludovic-Napoleon şi Italia ca să se răzbune pe Aus
tria şi să desăvîrşească ceea ce nu a reuşit să facă în 1859. Guver
nul italian a trimis la Becker, la Genova, un ofiţer superior de stat
major ca să-i ofere gradul de colonel în armata italiană, o remu
nerare frumoasă şi diurne, precum şi comanda unei legiuni pe care 
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u.rma s-o formeze el în viitorul război, cu condiţia sd. facă în Ger
mania propagandă în favoarea Italiei şi împotriva Austriei. Dar 
proletarul Becker a refuzat categoric ; el nu voia să intre în slujbd 
monarhiei. 

Aceasta a fost ultima lui încercare de a forma un detaşament 
de voluntari. Curînd după aceea a fost întemeiată Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor, iar unul dintre fondatorii ei a fost Bec
ker ; el a participat la renumitul miting de constituire a Interna
ţionalei 3ss care s-a ţinut la St. Martin's Hall. Becker a fost acela 
caro i-a organizat pe muncitorii germani şi pe cei localnici din El
veţia romandă, a fondat organul de presă al acestui grup, ziarul 
„Vorbote" 3"�, a participat la toate congresele Internaţionalei şi a 
fost în primele rînduri ale luptei împotriva anarhiştilor bakunişti 
din „Alliance de la Democratie socialiste" 300 şi din Organizaţia ju
rasiană. 

După destrămarea Internaţionalei, Becker a avut mai puţine 
prilejuri să se manifeste în public. Totuşi, el a rămas întotdeauna 
în mijlocul mişcării muncitoreşti şi, prin intermediul vastei sale 
corespondenţe, precum şi al numeroaselor persoane care-l vizitau 
la Geneva, a influenţat în permanenţă această mişcare. In 1882, 
Marx a petrecut la el o zi, şi încă în septembrie anul curent, Bec
ker, în vîrstă de 77 de ani, a întreprins o călătorie prin Palatinat 
şi Belgia, la Londra şi Paris, în timpul căreia am avut plăcerea să-l 
găzduiesc timp de două săptămîni şi să discut cu el despre timpu
rile vechi şi noi. Dar nu au trecut nici două luni, şi telegraful a 
adus vesled morţii lui I 

Becker a fost un om cu totul deosebit. El poate fi caracterizat 
printr-o singură expresie : sănătos tun ; a rămas pînă la sfîrşitul 
zilelor sale sănătos atît la trup cit şi la minte. De statură uriaşă, 
înzestrat cu o forţă fizică extraordinară, în plus cu o înfăţişare fru
moasă, datorită constituţiei sale fericite şi a activităţii sănătoase, el 
şi-a dezvoltat armonios atît trupul cit şi spiritul, şi deşi fără şcoală, 
nu era nicidecum necultivat. El era unul dintre puţinii oameni care 
nu au decit să se lase conduşi de propriul lor instinct pentru a găsi 
drumul cel bun. De aceea i-a şi fost atît de uşor să ţină pasul cu 
dezvoltarea mişcării revoluţionare şi la 78 de ani să se găsească în 
primele rînduri, plin de vigoare, ca un tînăr de 18 ani. Băiatul care 
încă în 1 8 1 4  se juca cu cazacii aflaţi în trecere, iar în 1820 a asistat 
la execuţia lui Sand, care-l înjunghiase pe Kotzebue, opoziţionistul 
nehotărît din deceniul al 3-lea s-a transformat din ce în ce mai 
mult şi încă în 1886 era întru totul la înălţimea mişcării. Afară de 
aceasta, el nu era un lozincard rigid, ca majoritatea republicanilor 
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„serioşi" de la 1848, - ci un adevărat fiu plin de viaţă. al veselului 
Palatinat, căruia nu-i plă.ceau mai puţin decît altora vinul, femeile 
şi cîntecul. Crescut în patria „Cîntecului Nibelungilor" 301, lingă. 
vVorms, chiar şi la bătrîneţe el semăna cu personajele din vechile 
noastre poeme eroice, persiflînd voios inamicul în intervalele din
tre loviturile de spadă, compunînd cîntece populare cînd nu avea 
cu cine să se bată ; aşa şi numai aşa trebuie să fi arătat lăuta
rul Volker ! 

Incontestabil însă. că cel mai de seamă talent al lui a fost ta
lentul militar. La Baden, el a făcut incomparabil mai mult decît 
oricare altul. In timp ce ceilalţi ofiţeri, crescuţi în şcoala armatei 
permanente, s-au trezit în faţa unui material uman care le era 
complet străin şi aproape imposibil de condus, Becker şi-a format 
întreaga sa artă organizatorică, tactică şi strategie în şcoala primi
tivă a miliţiei elveţiene, iar armata populară nu a reprezentat pen
tru el ceva străin, iar lipsurile ei inerente - ceva neobişnuit. Atunci 
cînd alţii îşi pierdeau curajul sau îşi ieşeau dip. fire, Becker rămînea 
calm şi găsea o soluţie după alta ; el ştia cum trebuie să se poarte 
cu oamenii din subordinea sa, ştia să-i însufleţească cu o vorbă. 
de duh şi, în ultimă instanţă, îi ţinea în mină. Mulţi generali pru
sieni din campania din 1870 ar putea sd.-1 invidieze pentru marşul 
de la Heidelberg la Durlach, făcut cu o divizie formată aproape ex
clusiv din recruţi neinstruiţi, care şi-au păstrat totuşi capacitatea 
de a intra imediat în luptă şi de a rezista cu succes. In aceeaşi 
bătălie, el a reuşit să antreneze în luptă soldaţii din Palatinat re
partizaţi lui, cu care nimeni nu reuşea să focă ceva, şi chiar să-i 
facă să treacă la ofensivă în cîmp deschis. In persoana lui Becker 
am pierdut pe unicul general revoluţionar german pe care l-am 
avut. 

El a fost un om care a luat parte cu cinste la lupta de eliberare 
a trei generaţii. 

Muncitorii îl vor păstra în amintirea lor ca pe unul din cei mai 
buni reprezentanţi ai lor I 

Londra, 9 decembrie 1886 

Publicdt în „Der Sozialdemokrat• 
nr. 51 din 17 decembrie 1886 

Semnat : F r i e d r i c Ii E n g e I • 
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Prefaţă 
[la ediţia a doua a lucrării 

„Contribuţii la problema locuinţelor"  362] 

Lucrarea „Contribuţii la problema locuinţelor" este o repro
ducere a celor trei articole pe care le-am publicat în 1872 în 
11Volksstaat" 363 din Leipzig. Tocmai atunci s-a revărsat asupra Ger
maniei ploaia miliardelor franceze 364 ; au fost plătite datoriile sta
tului, au fost construite fortăreţe şi cazărmi, au fost reînnoite 
stocurile de arme şi de efecte militare ; capitalul disponibil, ca şi 
cantitatea de bani aflată în circulaţie au crescut dintr-o dată enorm 
de mult, şi toate acestea tocmai în timpul cînd Germania îşi făcea 
apariţia pe arena mondială nu numai ca un „stat unic " ,  dar şi ca o 
mare ţară industrială. Miliardele au dat tinerei mari industrii un 
puternic avînt ; tocmai ele, în primul rînd, au determinat scurta 
perioadd. de prosperitate bogată în iluzii de după război şi îndată 
după aceea, în 1 873-1 874, marele crah care a demonstrat că Ger
mania este o ţară industriâlă capabilă să joace un rol pe piaţa 
mondială. 

Perioada cînd o ţară cu cultură veche face o asemenea trecere, 
accelerată pe deasupra şi de împrejurări atît de favorabile, de la 
manufactură şi mica producţie la marea industrie este prin exce
lenţă şi o perioadă de „lipsă de locuinţe" .  Pe de o parte, mase de 
muncitori de la sate sînt atrase deodată în marile oraşe, care se 
dezvoltă, devenind centre industriale ; pe de altă parte, amplasa
mentul străzilor în aceste oraşe vechi nu se mai potriveşte cu con
diţiile marii industrii moderne şi ale circulaţiei corespunzătoare 
acesteia ; se lărgesc străzi şi se deschid altele noi, prin mijlocul 
lor se construiesc căi ferate. Concomitent cu afluenţa de muncitori 
spre oraşe, locuinţele muncitorilor sînt demolate în masă. De aici, 
lipsa subită de locuinţe, de pe urma căreia suferă muncitorii, ca şi 
micii negustori şi meseriaşi, a căror clientelă o constituie munci
torii. In oraşele care de la bun început au luat fiinţă ca centre in
dustriale, această lipsă de locuinţe este aproape necunoscută. Aşa 
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se prezintă lucrurile, de pildă, la Manchester, Leeds, Bradford, 
Barmen-Elberfeld. In schimb, la Londra, Paris, Berlin, Viena, lipsa 
de locuinţe a devenit, la timpul său, acută şi în majoritatea cazuri
lor continuă să aibă un caracter cronic. 

Tocmai această lipsă acută de locuinţe, acest simptom al re
voluţiei industriale care se înfăptuia în Germania, a provocat atunci 
în presă o dezbatere largă asupra „problemei locuinţelor" ,  servind 
drept prilej pentru tot felul de şarlatanii sociale. O serie de astfel 
de articole au apărut şi în „Volksstaat" .  Autorul anonim, care mai 
tîrziu s-a dovedit a fi domnul doctor în medicină A. Miilberger 
din Wiirttemberg, a socotit ocazia nimerită pentru a lămuri mun
citorilor germani, plecînd de la această problemă, efectele mira
culoase ale panaceului social universal al lui Proudhon 365• Cînd 
mi-am exprimat în faţa redacţiei mirarea pentru faptul că aceste 
articole ciudate au fost publicate, mi s-a propus să scriu un răspuns, 
ceea ce am şi făcut. (Vezi secţiunea I : „Cum rezolvă Proudhon 
problema locuinţelor" . )  La această serie de articole am adăugat 
curînd o a doua serie, în care, pe baza unei lucrări a d-rului Emil 
Sax 368, am analizat concepţia filantropică-burgheză asupra acestei 
probleme. (Secţiunea a II-a : „Cum rezolvă burghezia problema 
locuinţelor" .) După o pauză mai îndelungată, d-l dr. Miilberger m-a 
onorat cu un răspuns la articolele mele 367, ceea ce m-a obligat la 
o replică. (Secţiunea a III-a : „Încă o dată despre Proudhon şi pro
blema locuinţelor" ) ,  cu care s-a încheiat atît polemica, cit şi pre
ocuparea mea specială pentru problema respectivă. Acesta este 
istoricul celor trei serii de articole, care au apărut şi sub formă 
de broşură. Dacă acum a devenit necesară o nouă ediţie, acest lucru 
îl datorez, fără îndoială, din nou grijii binevoitoare a guvernului 
imperial german, care, prin faptul că a interzis broşura, a stimulat, 
ca întotdeauna, foarte mult vînzarea ei şi căruia îi exprim aici 
respectuoasele mele mulţumiri. 

In vederea noii ediţii am revizuit textul, am făcut unele com
pletări şi adnotări şi am rectificat în secţiunea I o mică eroare de 
ordin economic 368, întrucît, din păcate, adversarul meu, dr. Miil
berger, n-a observat-o. 

Cu prilejul acestei revizuiri mi-am dat seama ce progrese gi
gantice a făcut mişcarea muncitorească internaţională în ultimii 
paisprezece ani. Pe atunci era încă fapt că „în decurs de douăzeci 
de ani muncitorii de limbi romanice nu au avut nici o altă hrană 
spirituală decît operele lui Proudhon" 369 şi, în plus, poate încă 
interpretarea unilaterală a proudhonismului de către Bakunin, pă
rintele „anarhismului" ,  care vedea în Proudhon pe „dascălul nostru 
al tuturor" ,  natre maître a nous tous. Cu toate că proudhoniştii au 
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reprezentat în Frunţa numai o mică sectă în rîndurile muncitorilor, 
ei au fost totuşi singurii care au avut un program precis formulat 
şi care pe vremea Comunei au putut să-şi asume conducerea în 
domeniul economic. In Belgia, proudhonismul domnea în mod ab
solut printre muncitorii valoni, iar în Spania şi Italia, cu foarte 
rare excepţii, tot ce în mişcarea muncitorească nu era anarhist era 
categoric proudhonist. Dar astăzi ? In Franţa, muncitorii s-au dez
bărat complet de Proudhon, el nu mai are adepţi decît printre 
burghezii radicali şi mic-burghezii care, ca proudhonişti, îşi mai 
spun şi „socialişti" ,  fiind însă combătuţi cu cea mai mare vehe
menţă de muncitorii socialişti. ln Belgia, flamanzii au înlăturat pe 
valoni de la conducerea mişcării, au detronat proudhonismul şi au 
ridicat mişcarea pe o treaptă mai înaltă. In Spania, ca şi în Italia, 
marele flux al anarhismului din deceniul al 8-lea s-a retras, ducînd 
cu el şi rămăşiţele proudhonismului ; dacă în Italia noul partid se 
mai află în stadiul de clarificare şi formare, în Spania, Noua fede
raţie din Madrid, rămasă credincioasă Consiliului General al Inter
naţionalei, s-a transformat dintr-un mic nucleu într-un partid 
puternic 370, care - după cum reiese din însăşi presa republicană -
subminează cu mult mai mult succes influenţa republicanilor bur
ghezi asupra muncitorilor decît au reuşit s-o facă vreodată zgomo
toşii ei predecesori, anarhiştii. Locul operelor lui Proudhon date 
uitării, l-au ocupat la muncitorii de limbi romanice „Capitalul" ,  
„Manifestul Comunist" ş i  o serie de alte scrieri ale şcolii marxiste, 
iar principala revendicare a lui Marx : luarea în stăpînire a tuturor 
mijloacelor de producţie, în numele societăţii, de către proletariatul 
care a cucerit dominaţia politică absoluld., a devenit astăzi reven
dicarea întregii clase muncitoare revoluţionare şi în ţările romanice. 

Dacă, prin urmare, proudhonismul a fost respins definitiv şi 
de muncitorii din ţările romanice, dacă acum, potrivit adevăratei 
sale meniri, el nu mai serveşte decît radicalilor burghezi francezi, 
spanioli, italieni şi belgieni ca expresie a veleităţilor lor burgheze 
şi mic-burgheze, de ce oare să mai revenim astăzi asupra lui ? De 
ce să combatem din nou un adversar decedat, retipărind aceste 
articole ? 

1n primul rînd, pentru că aceste articole nu se limitează numai 
la polemica cu Proudhon şi cu reprezentanţii lui germani. Ca urmare 
a diviziunii muncii, care exista între Marx şi mine, mie mi-a re
venit sarcina de a expune concepţiile noastre în presa periodică, 
deci, în special a combate părerile opuse, aşa incit Marx să poată 
dispune de timpul necesar pentru elaborarea marii şi principalei 
sale opere. Din această cauză, de cele mai multe ori, am fost nevoit 
să expun concepţiile noastre sub formă de polemică, opunîndu-le 
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altor concepţii. Aşa am procedat şi aici. Secţiunile I şi a III-a conţin 
nu numai o critică a modului în care Proudhon concepe problema, 
dar şi o expunere a propriei noastre concepţii. 

In al doilea rînd, Proudhon a jucat un rol mult prea important 
în istoria mişcării muncitoreşti din Europa pentru a putea fi dat 
pur şi simplu uitării. Infirmat în ceea ce priveşte teoria, înlăturat 
în ceea ce priveşte practica, el îşi păstrează interesul istoric. Cine 
se ocupă cit de cit serios de socialismul contemporan, acela trebuie 
să cunoască şi „punctele de vedere depăşite" ale mişcării muncito
reşti. Lucrarea lui Marx „Mizeria filozofiei u 371 a apărut cu ciţiva 
ani înainte ca Proudhon să-şi fi formulat propunerile practice de 
reformare a societăţii ; Marx a putut să descopere aici doar în 
germene banca de schimb a lui Proudhon şi s-o supună criticii. ln 
această privinţă, lucrarea sa este deci completată de prezenta bro
şură, din păcate într-o măsură nesatisfăcătoare. Marx ar fi făcut 
toate acestea mult mai bine şi mai convingător. 

In sfîrşit, socialismul burghez şi mic-burghez este pînă în clipa 
de faţă puternic reprezentat în Germania. Şi anume, pe de o parte, 
de către socialişti de catedră şi filantropi de tot soiul, la care 
dorinţa de a-i transforma pe muncitori în proprietari ai locuinţelor 
lor mai joacă încă un rol de seamă ; în ceea ce îi priveşte, lucrarea 
mea mai este deci actuală. Pe de altă parte însă, chiar în partidul 
social-democrat, inclusiv în fracţiunea sa din Reichstag, este repre
zentat un anumit fel de socialism mic-burghez. Şi anume în sensul 
că principiile de bază ale socialismului contemporan şi revendi
carea transformării tuturor mijloacelor de producţie în proprietate 
socială sînt recunoscute ca juste, dar înfăptuirea lor e declarată 
posibilă numai într-un viitor îndepărtat, practic de neprevăzut. ln 
felul acesta, pentru prezent sarcina se limitează la o simplă cirpă
ceală socială şi, după împrejurări, putem simpatiza chiar şi cu ten
dinţele cele mai reacţionare spre aşa-zisa „ridicare a claselor celor 
ce muncesc". Existenţa unei astfel de orientări este absolut inevi
tabilă în· Germania, ţara filistinismului par excellence *, şi într-o 
epocă în care dezvoltarea industrială dezrădăcinează cu violenţă şi 
în proporţii de masă acest filistinism de mult înrădăcinat ; de altfel, 
acest lucru nu e cituşi de puţin periculos pentru mişcare, avînd în 
vedere judecata uimitor de sănătoasă a muncitorilor noştri, care 
s-a verificat în mod atît de strălucit tocmai în ultimii opt ani de 
luptă contra legii excepţionale împotriva socialiştilor, contra poli
ţiei şi judecătorilor. Este necesar însă să ne dăm bine seama că o 
astfel de orientare există. Iar în cazul cind mai tîrziu, aşa cum e 
necesar şi chiar de dorit, această orientare va lua o formă mai 

* - prin excelenţă. - Nota tcad. 

23 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 



326 Prefaţă la ed. a doua a lucr. „Contribuţii la problema locuinţelor" 

stabilă şi va căpăta contururi mai precise, pentru a-şi formula pro
gramul, ea va trebui să se întoarcă la precursorii ei, şi atunci 
Proudhon cu greu ar putea fi trecut cu vederea. 

Miezul soluţiei burgheze şi mic-burgheze în „problema locuin
ţelor" îl constituie proprietatea muncitorului asupra locuinţei sale. 
Acesta este însă un punct care, datorită dezvoltării industriale a 
Germaniei în ultimii douăzeci de ani, apare într-o lumină cu totul 
aparte. In nici o altă ţară nu există atîţia muncitori salariaţi care 
să fie proprietari nu numai ai locuinţelor lor, dar şi ai unei grădini 
de zarzavat sau ai unui petic de pămînt ; iar pe lingă aceştia mai 
sînt încă mulţi alţi muncitori care deţin, în calitate de arendaşi, o 
casă şi o grădină de zarzavat sau un petic de pămînt de fapt în 
condiţiile unei posesiuni destul de sigure. Industria casnică ţără
nească, îmbinată cu cultivarea zarzavaturilor sau a cerealelor pe 
scară restrînsă, formează baza largă a tinerei mari industrii din 
Germania ; în apus muncitorii sînt în cea mai mare parte proprie
tari, în răsărit - în cea mai mare parte arendaşi ai caselor lor şi 
ai terenurilor aferente. Această îmbinare a industriei casnice cu 
cultivarea zarzavaturilor şi a cerealelor, care implică şi o locuinţă 
asigurată, o găsim nu numai pretutindeni unde ţesutul manual mai 
luptă încă împotriva războiului de ţesut mecanic : pe Rinul inferior 
şi în Westfalia, în Munţii Metalici din Saxonia şi în Silezia ; o 
găsim pretutindeni unde vreo ramură oarecare a industriei casnice 
s-a încetăţenit oa o îndeletnicire rurală, de exempll\.l în Pădurea 
Turingiei şi în Rhon. Cu ocazia discutării problemei monopolului 
tutunului a ieşit la iveală di pînă şi confecţionarea ţigărilor de foi 
a căpătat la sat caracterul de industrie casnică ţărănească ; şi cînd, 
undeva, vreo calamitate se abate asupra ţăranilor cu gospodării 
mici, aşa cum s-a întîmplat acum cîţiva ani în ţinutul Eifel 372, presa 
burgheză cere imediat să fie dezvoltate, ca singur remediu, anumite 
ramuri ale industriei casnice corespunzătoare condiţiilor din re
giunile  respective. Intr-adevăr, în Germania, atît mizeria crescîndă 
a ţăranului cu gospodărie mică, cit şi situaţia generală a industriei 
împing spre o extindere tot mai mare a industriei casnice ţărăneşti. 
Acesta este un fenomen specific Germaniei. Ceva asemănător găsim 
în Franţa numai în mod cu totul excepţional, bunăoară în regiunile 
în care se practică creşterea viermilor de mătase ; în Anglia, unde 
nu există ţărani cu gospodărie mică, industria casnică ţărănească 
se bazează pe munca soţiilor şi a copiilor zilerilor agricoli ; numai 
în Irlanda găsim industria casnică de confecţii, practicată, ca şi în 
Germania, de familii cu adevărat ţărăneşti. Nu vorbim aici, fireşte, 
despre Rusia şi alte ţări care nu sînt reprezentate pe piaţa indus
trială mondială. 
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Aşadar, pe teritorii întinse din Germania, industria se aflăi 
astăzi la prima vedere într-o situaţie asemănătoare cu cea care 
predomina pretutindeni înainte de introducerea maşinilor. Dar nu
mai la prima vedere. Industria casnică ţărănească de odinioară, 
îmbinată cu cultura zarzavaturilor şi a cerealelor, constituia, cel 
puţin în ţările înaintate din punct de vedere industrial, baza unei 
situaţii materiale suportabile şi pe alocuri chiar mulţumitoare a 
clasei muncitoare, dar şi baza nulităţii ei spirituale şi politice. 
Produsul muncii manuale şi cheltuielile de produ�ţie determinau 
preţul de piaţă, iar dată fiind productivitatea muncii de atunci, 
extrem de scăzută în comparaţie cu cea de azi, pieţele de desfacere 
creşteau, de regulă, mai repede decît oferta. Acest lucru era va
l abil, pe la mijlocul secolului trecut, pentru Anglia şi în parte şi 
pentru Franţa, mai ales în domeniul industriei textile. In Germania, 
care pe atunci abia începuse, în împrejurări dintre cele mai nefa
vorabile, să se redreseze de pe urma pustiirilor Războiului de 30 
de ani, situaţia era, fireşte, cu totul alta ; singura industrie casnică, 
care lucra aici pentru piaţa mondială, ţesutul inului, era atît de 
împovărată de impozite şi servituţi feudale, incit nivelul de trai al 
ţăranului ţesător nu era mai ridicat decît nivelul de trai foarte 
scăzut al restului ţărănimii. Cu toate acestea muncitorul din in
dustria casnică ţărănească avea, totuşi, pe atunci o existenţă oare
cum asigurată. 

O dată cu introducerea maşinilor, toate acestea s-au schimbat. 
Preţul a început să fie determinat acum de produsul fabricat cu 
ajutorul maşinilor, iar salariul muncitorului din industria casnică 
a scăzut o dată cu acest preţ. Muncitorul trebuia însă să-l accepte 
sau să caute altă muncă, şi aceasta n-o putea face fără să devină 
proletar, adică fără să renunţe la căsuţa, la grădina de zarzavat 
şi la peticul său de pămînt - proprii sau arendate. Şi numai în 
cazuri foarte rare consimţea să facă acest lucru. Astfel, cultura 
zarzavaturilor şi a cerealelor practicată de vechii ţesători manuali 
de la sate a devenit cauza datorită căreia lupta războiului de ţesut 
manual împotriva războiului de ţesut mecanic s-a prelungit pretu
tindeni atît de mult, iar în Germania nu s-a terminat încă nici pînă 
astăzi. ln cursul acestei lupte a ieşit la iveală pentru prima oară, 
mai ales în Anglia, că aceeaşi împrejurare care odinioară consti
tuia baza bunăstării relative a muncitorilor - proprietatea munci
torului asupra mijloacelor sale de producţie - a devenit acum 
pentru ei o piedică şi o nenorocire. ln industrie, războiul de ţesut 
mecanic a învins războiul de ţesut manual ; în agricultură, marea 
producţie agricolă a învins mica gospodărie agricolă. Dar în timp 
ce în ambele domenii de producţie, munca în comun a multora, fo-

23* 
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losirea maşinilor şi aplicarea ştiinţei au devenit o regulă socială, 
-căsuţa, grădina de zarzavat şi peticul de pămînt, precum şi războiul 
ode ţesut îl ţineau pe ţesătorul manual strîns legat de sistemul în
vechit al producţiei individuale şi al muncii manuale. Posesiunea 
unei case şi a unei grădini de zarzavat valora acum mult mai puţin 
decît nelimitata libertate de deplasare. Nici un muncitor de fabrică 
nu şi-ar schimba situaţia cu ţesătorul manual de la sate, care pierea 
de foame încet, dar sigur. 

Germania şi-a făcut tîrziu apariţia pe piaţa mondială ; marea 
noastră industrie, care a luat fiinţă în deceniul al 5-lea, datorează 
primul ei avînt revoluţiei din 1848 şi s-a putut dezvolta din plin 
abia după ce revoluţiile din 1 866 şi 1870 i-au măturat din cale cel 
puţin piedicile politice cele mai importante. Dar ea a găsit piaţa 
mondială în cea mai mare parte ocupată. Articolele de larg consum 
le furniza Anglia, rafinatele articole de lux - Franţa. Germania 
nu a putut concura nici pe primele, în ceea ce priveşte preţul, nici 
pe ultimele - în ceea ce priveşte calitatea. Prin urmare, ei nu-i 
rămînea altceva de făcut decît, urmînd vechile căi bătătorite ale 
producţiei germane, să-şi facă mai întîi loc pe piaţa mondială cu 
articole care pentru producătorii englezi erau prea neînsemnate, 
iar pentru cei francezi - de calitate prea proastă. Indrăgita practică 
germană de a înşela lumea trimiţînd mai întîi mostre bune şi apoi 
mărfuri proaste şi-a primit, fireşte, curînd pedeapsa destul de aspră 
pe piaţa mondială şi a căzut în desuetudine ; pe de altă parte, 
concurenţa în condiţiile supraproducţiei a împins treptat chiar şi 
pe solizii englezi pe panta lunecoasă a înrăutăţirii calităţii, favo
rizînd astfel pe germani, care în aces! domeniu sînt de neîntrecut. 
Astfel am ajuns, în cele din urmă, să avem o mare industrie şi să 
jucăm un rol pe piaţa mondială. Marea noastră industrie lucrează 
însă aproape exclusiv pentru piaţa internă (cu excepţia industriei 
siderurgice, care produce cu mult peste nevoile interne) , iar expor
tul nostru masiv constă dintr-o cantitate uriaşă de articole mărunte, 
pentru care marea industrie furnizează cel mult semifabricatele ne
cesare, articolele ca atare fiind în mare parte livrate de industria 
casnică ţărănească. 

Şi aici apare în toată strălucirea ei „binefacereau pe care o 
reprezintă pentru muncitorul modern posesiunea unei case şi a 
unui petic de pămînt. Nicăieri - ne îndoim chiar dacă industria 
casnică irlandeză constituie o excepţie - nu se plătesc salarii atît 
de neruşinat de mici ca în industria casnică germană. Concurenţa 
îi permite capitalistului să scadă din preţul forţei de muncă ceea 
ce familia îşi agoniseşte de pe urma peticului ei de pămînt şi a 
grădinii de zarzavat ; muncitorii sînt nevoiţi să accepte orice sa-
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lariu în acord, pentru că altminteri nu primesc nimic şi nu pot trăi 
numai din ceea ce produce peticul lor de pămînt, iar pe de altă 
parte, pentru că tocmai această proprietate asupra lui îi ţine legaţi 
de locul unde se află, împiedicîndu-i să-şi caute altă ocupaţie. 
Aceasta şi determină capacitatea de concurenţă a Germaniei pe 
piaţa mondială la desfacerea unei întregi serii de articole mărunte. 
1ntregul profit la capital este stors printr-un scăzămînt din salariul 
normal, iar întreaga plusvaloare poate ii dăruită cumpărătorului. 
Acesta este secretul uimitoarei ieftinităţi a celor mai multe arti
cole de export germane. 

Tocmai această împrejurare, mai mult decît oricare alta, men
ţine şi în alte ramuri ale industriei salariile şi standardul de viaţă 
al muncitorilor din Germania sub nivelul celui din ţările vest
europene. Greutatea de plumb a unor astfel de preţuri ale muncii, 
menţinute prin tradiţie cu mult sub valoarea forţei de muncă, apasă 
şi asupra salariilor muncitorilor din oraşe, şi chiar din oraşele mari, 
făcîndu-le să scadă sub valoarea forţei de muncă, şi aceasta cu 
atît mai mult, cu cit în oraşe industria casnică cu retribuirea 
proastă a muncii a luat locul vechiului meşteşug, făcînd să scadă şi 
aici nivelul general al salariilor. 

Aici vedem limpede că ceea ce pe o treaptă istorică anterioară 
constituia baza unei bunăstări relative a muncitorilor - îmbinarea 
agriculturii cu industria, o casă proprie, o grădină, o parcelă de 
pămînt, o locuinţă asigurată - constituie astăzi, în condiţiile do
minaţiei marii industrii, nu numai o cătuşă dintre cele mai grele 
pentru muncitor, dar şi cea mai mare nenorocire pentru întreaga 
clasă muncitoare, baza unei scăderi fără precedent a salariului sub 
nivelul lui normal, şi nu numai în unele ramuri industriale şi în 
unele regiuni, ci pe tot întinsul ţării. Nu-i de mirare că marea 
şi mica burghezie, care trăieşte şi se îmbogăţeşte de pe urma aces
tor colosale scăzăminte din salarii, îşi manifestă entuziasmul pentru 
industria ţărănească, pentru muncitorii cu căsuţe proprii, văzînd 
în dezvoltarea unor noi ramuri de industrie casnică unicul mijloc 
de remediere a tuturor calamităţilor satului I 

Aceasta este o latură a problemei ; dar ea are şi un revers. 
Industria casnică a devenit baza largă a exportului german şi, tot
odată, a marii industrii în ansamblul ei. De aceea ea este larg răs
pîndită în Germania şi pe zi ce trece se răspîndeşte tot mai mult. 
Ruinarea ţăranului cu gospodărie mică, inevitabilă din momentul 
în care munca industrială practicată la domiciliu pentru producerea 
celor necesare consumului propriu a fost desfiinţată de produsele 
ieftine ale atelierelor de confecţii şi de cele fabricate cu maşinile, 
iar vitele lui, prin urmare producţia sa de îngrăşăminte naturale, 
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le-a pierdut ca urmare a destrămării orînduirii de marcă, a mărcii 
comune şi a sistemului de alternare obligatorie a culturilor -
această ruinare a împins în mod forţat pe ţăranii cu gospodărie 
mică, căzuţi pradă cămătarului, către industria casnică modernă. 
!n Germania dobînzile datorate cămătarului pentru ipoteci, ca şi 
renta proprietarilor funciari din Irlanda, nu pot fi plătite din ve
nitul obţinut de pe urma lucrării pămîntului, ci numai din salariul 
ţăranului care lucrează în industria casnică. Dar, o dată cu extin
derea industriei casnice, ţăranii sînt antrenaţi, regiune după re
giune, în dezvoltarea industrială din zilele noastre. Această revo
luţionare a regiunilor agricole de către industria casnică face ca 
revoluţia industrială din Germania să cuprindă un teritoriu mult 
mai mare decît în Anglia şi în Franţa ; nivelul relativ scăzut al 
industriei noastre face cu atit mai necesară extinderea ei în lăr
gime. Aşa se explică de ce în Germania, spre deosebire de Anglia 
şi Franţa, mişcarea muncitorească revoluţionară a căpătat o răs
pîndire atît de largă în cea mai mare parte a ţării, fără să fie legată 
exclusiv de centrele urbane. Şi  tot aceasta explică progresul lin, 
sigur şi de nestăvilit al mişcării. !n Germania este de la sine în
ţeles că o insurecţie victorioasă în capitală şi în celelalte oraşe 
mari va fi cu putinţă numai atunci cînd şi majoritatea oraşelor 
mici şi o mare parte a regiunilor agricole vor fi coapte pentru 
revoluţie. In condiţiile unei dezvoltări mai mult sau mai puţin 
normale, noi nu vom izbuti niciodată să obţinem victoria numai 
cu forţele muncitorilor, aşa cum s-a întîmplat la Paris în 1 848 şi  
1 87 1 ,  dar tocmai de aceea nici capitala revoluţionară nu va putea 
fi înfrîntă de provincia reacţionară, aşa cum s-a întîmplat la Paris 
în ambele cazuri. In Franţa, mişcarea a pornit întotdeauna din 
capitală, în Germania din regiunile marii industrii, ale manufacturii 
şi industriei casnice, iar capitala a fost cucerită abia mai tîrziu. 
De aceea s-ar putea ca şi în viitor iniţiativa să fie rezervată fran
cezilor ; dar victoria decisivă poate fi obţinută numai în Germania. 

Această industrie casnică ţărănească şi manufactura, care în 
virtutea extinderii pe care au luat-o au devenit o ramură de produc
ţie hotărîtoare în Germania, revoluţionînd astfel din ce în ce mai 
mult ţărănimea germană, nu sînt însă decît preludiul unei viitoare 
transformări revoluţionare. După cum a şi demonstrat Marx („Ca
pitalul " ,  vol. I, ed. a 3-a, p. 484-495) 373, şi pentru ele, pe o anumită 
treaptă de dezvoltare, va suna ceasul pieirii, datorită maşinilor şi 
producţiei de fabrică. Şi ceasul acesta pare că se apropie. Dar 
desfiinţarea industriei casnice ţărăneşti şi a manufacturii datorită 
maşinilor şi producţiei de fabrică înseamnă în Germania desfiin
ţarea mijloacelor de existenţă a milioane de producători rurali, 
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exproprierea a aproape jumătate din ţărănimea germană cu gos
podărie mică, transformarea nu numai a industriei casnice în pro
ducţie de fabrică, dar şi a gospodăriei ţărăneşti în mare agricultură 
capitalistă şi a micii proprietăţi funciare în mari proprietăţi moşie
reşti - înseamnă o revoluţie industrială şi agricolă în favoarea 
capitalului şi a marii proprietăţi funciare pe spinarea ţăranilor. 
Dacă Germaniei îi va fi dat să treacă şi prin această transformare 
revoluţionară încă în vechile condiţii sociale, aceasta va constitui 
negreşit punctul de cotitură. Dacă pînă atunci clasa muncitoare din 
vreo altă ţară nu va fi luat iniţiativa, atunci Germania va trece 
neapărat la acţiune, iar fiii de ţărani ai „glorioasei armate" vor 
pune şi ei umărul vitejeşte. 

Utopia burgheză şi mic-burgheză care preconizează ca fiecare 
muncitor să aibă în proprietate o căsuţă, legîndu-1 astfel în chip 
semifeudal de capitalistul său, capătă, prin urmare, cu totul alt 
aspect. Înfăptuirea acesteia ar însemna transformarea tuturor mi
cilor proprietari de case de la sate în muncitori industriali care 
lucrează la domiciliu, desfiinţarea vechii izolări şi deci a nulităţii 
politice a ţăranilor cu gospodării mici, care în prezent sînt atraşi 
în „vîltoarea socială" ,  extinderea revoluţiei industriale asupra sa
tului şi deci transformarea clasei celei mai stabile, mai conserva
toare a populaţiei într-o pepinieră a revoluţiei, iar ca o încununare 
a tuturor acestora exproprierea ţăranilor ocupaţi în industria cas
nică de către maşini, care îi împing cu forţa la răscoală. 

Putem lăsa pe filantropii burghezo-socialişti să se bucure în 
voie de idealul lor atîta timp cit, în func�ia lor publică de capitalişti, 
ei continuă să-l înfăptuiască tocmai în felul acesta, contrar intere
selor lor, în folosul şi spre binele revoluţiei sociale. 

Londra, 10 ianuarie 1887 

Publicat în „Der Sozialdemokrat• 
nr. 3 şi 4 din 15 şi 22 ianuarie 1887 
şi în : F. Engels. „Zur Wohnungsfrage•. 
Hottingen-Ziirich, 1881 

Friedrich Engels 
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Mişcarea muncitorească din America 
[Prefaţă la ediţia americană 

a 1 1Situaţiei clasei muncitoare din Anglia" 374] 

Au trecut zece luni de cînd, la cererea traducătoarei *, am scris 
11Anexau ** la această carte. 1n cursul acestor zece luni, în socie
tatea americană s-a înfăptuit o revoluţie care, în oricare altă ţară. 
ar fi avut nevoie de cel puţin zece ani. 1n februarie 1886, opinia 
publică americană era unanim de acord asupra unui punct, şi 
anume : că în America nu există o clasă muncitoare în accepţia 
europeană a cuvîntului *** şi că, de aceea, în republica americană 
nu e posibilă o luptă de clasă între muncitori şi capitalişti ca aceea 
care sfîşie în bucăţi societatea europeană şi că, prin urmare, so
cialismul este o plantă adusă din afară, care nu poate prinde rădă
cini pe pămîntul american. Şi,  totuşi, tocmai în acel moment, lupta 
de clasă care se profila dej a la orizont şi-a proiectat umbra gi
gantică asupra grevelor minerilor din Pennsylvania 311 şi ale mun
citorilor din multe alte ramuri industriale şi, în special, asupra pre
gătirilor - care se făceau în toate regiunile ţării - în vederea 
desfăşurării unei mari campanii pentru ziua de muncă de 8 ore, 
care trebuia să aibă loc, şi într-adevăr a avut loc, în luna mai 378• 
Că am apreciat atunci just aceste simptome şi că am prevăzut 
izbucnirea unei mişcări a clasei muncitoare pe scara întregii ţări, 

* Florence Kelley-Wischnewetzky. - Nota red. 

** Vezi volumul de faţă, p .  252-258. - Nota red. 
*** O ediţie engleză a cărţii mele scrisă în 1 844 şi-a găsit justificarea toc

mai în faptul că starea în care se află industria în America de astăzi corespunde 
aproape intru totul aceleia în care se afla industria engleză în deceniul al 5-lea. 
deci perioadei pe care am descris-o eu. In ce măsură lucrurile stau tocmai aşa °' 
dovedesc articolele despre „Mişcarea muncitorească din America•, publicate de
Edward şi Eleanor Marx-Aveling în numerele din martie, aprilie, mai şi iunie ale
revistei lunare londoneze „Times• 175• Mă refer la aceste articole admirabile cm 
atît mai bucuros cu cit mi se oferă astfel prilejul de a respinge totodată calom
niile mlrşave la adresa lui Aveling, pe care Comitetul executiv al Partidului mun
citoresc socialist din America de Nord nu s-a sfiit să le răspîndească în toată lu
mea m. (Nota lui Engels la ediţia separa!li din 1881.) 
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- aceasta o dovedeşte „Anexa u mea, dar nimeni nu a putut să 
prevadă pe atunci că într-un timp aşa de scurt, mişcarea va izbucni 
cu o forţă atît de irezistibilă, că se va întinde cu iuţeala unui in
cendiu în prerie şi că va zdruncina * pînă în temelii societatea 
americană. 

Faptul însă este evident şi incontestabil. Cit de mult a înspăi
mîntat această mişcare clasele dominante d in America, mi-au 
dezvăluit, într-un mod amuzant, nişte ziarişti americani care mi-au 
lăcut onoarea să mă viziteze vara trecută ; „noua mişcare" i-a adus 
într-o stare de teamă neputincioasă şi de perplexitate. Pe atunci 
mişcarea era de abia la început ; nu erau decît o serie de izbucniri 
sporadice, confuze şi izolate ale acelei clase care, ca urmare a 
desfiinţării sclavajului negrilor şi a dezvoltării rapide a industriei, 
a devenit pătura cea mai de jos a societăţii americane. Incă înainte 
de sfîrşitul anului însă, aceste convulsii sociale sporadice au în
ceput să capete o orientare precisă. Mişcările spontane, instinctive 
ale acestor mase uriaşe de muncitori pe un întins teritoriu al ţării, 
izbucnirea concomitentă a nemulţumirii lor comune, legată de 
starea socială jalnică în care se aflau, pretutindeni aceeaşi şi da· 
torită aceloraşi cauze, au trezit în aceste mase conştiinţa că 
ele formează o clasă nouă şi distinctă a societăţii americane, 
o clasă formată de fapt din muncitori salariaţi mai mult sau 
mai puţin ereditari, din proletari. Şi cu un instinct autentic ameri
can, această conştiinţă le-a ajutat să facă de îndată pasul următor 
pe drumul eliberării lor : constituirea unui partid politic munci
toresc cu un program propriu şi avînd drept ţel cucerirea Capitoliu
lui şi a Casei Albe. In mai au avut loc luptele pentru ziua de muncă 
de 8 ore, tulburările de la Chicago, Milwaukee etc., încercările 
clasei guvernante de a reprima prin forţa brutală şi justiţia brutală 
de clasă mişcarea muncitorească care începea să se afirme ; în 
noiembrie, noul partid muncitoresc era dej a organizat în toate cen
trele mari şi au avut loc alegeri la New York, Chicago, Mil
waukee 379• Pînă atunci lunile mai şi noiembrie îi aminteau bur
gheziei americane numai de plata cupoanelor obligaţiilor de stat 
americane ; de acum înainte, mai şi noiembrie îi vor rămîne în 
memorie ca date cînd proletariatul american şi-a prezentat pentru 
prima oară spre încasare cupoanele lui. 

In ţările din Europa, clasa muncitoare a avut nevoie de ani 
îndelungaţi pentru a-şi da pe deplin seama că ea formează o clasă 
distinctă şi, în condiţiile relaţiilor sociale existente, o clasă per
manentă a societăţii moderne ; şi a trebuit să treacă din nou ani 

* tn ediţia germană, î n  locul cuvintelor „va zdruncina• figurează cuvintele 
„zdruncină de pe acum•. - Nota trad. 
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de-a-rîndul pma ce această conştiinţă de clasă a determinat-o să 
se organizeze într-un partid politic aparte, independent de toate 
partidele politice vechi, întemeiate de diferitele grupuri ale clasei 
guvernante, şi opus lor *. Pe pămîntul mai favorizat al Americii, 
unde calea nu este barată de nici un fel de ruine medievale, unde 
istoria începe cu elementele, dej a formate în secolul al XVII-lea, 
ale societăţii burgheze moderne, clasa muncitoare a parcurs aceste 
două stadii ale dezvoltării ei în numai zece luni. 

Şi, totuşi, toate acestea nu sînt decît un început. Faptul că 
masele muncitoare au simţit că situaţia lor precară şi interesele 
lor sînt aceleaşi, că şi-au dat seama de solidaritatea lor de clasă 
în opoziţie cu toate celelalte clase, că pentru a exprima acest sim
ţămînt şi a-l traduce în viaţă, masele muncitoare au pus în mişcare 
mecanismul politic existent în acest scop în fiecare ţară liberă, -
toate acestea constituie abia primul pas. Pasul următor constă în 
a găsi leacul comun împotriva acestor suferinţe comune şi în a-l 
concretiza în programul noului partid muncitoresc. Şi acest pas -
cel mai important şi cel mai greu de realizat în întreaga mişcare -
trebuie abia făcut în America. 

Un partid nou trebuie să aibă un program concret bine stabilit ; 
un program care, în ceea ce priveşte amănuntele, se poate schimba 
în funcţie de împrejurări şi de dezvoltarea partidului însuşi, dar 
asupra căruia întregul partid trebuie să fie de acord în fiecare 
moment dat. Atîta timp cit acest program nu a fost încă elaborat 
sau există numai într-o formă embrionară, nici partidul nu va exista 
decît într-o formă embrionară ; el poate exista pe plan local, dar 
nu încă pe plan naţional ; el va fi partid numai potenţial, dar nu 
real. 

Independent de forma iniţială a acestui program, el trebuie să 
se dezvolte într-o direcţie care poate fi stabilită dinainte. Cauzele 
care au săpat prăpastia dintre clasa muncitorilor şi clasa capita
liştilor sînt aceleaşi în America ca şi în Europa, iar mijloacele pen
tru a înlătura această prăpastie sînt, de asemenea, pretutindeni 
aceleaşi. De aceea, programul proletariatului american va coincide, 
în cele din urmă **, în ceea ce priveşte scopul său final, cu acela 
care, după şaizeci de ani de divergenţe şi de discuţii, a devenit 
programul unanim recunoscut al maselor largi ale proletariatului 
militant european. El va proclama ca scop final cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoare, în vederea însuşirii nemijlocite 

* In ediţia germană, în locul cuvintelor „opus lor• figurează cuvintele „ostil 
lor'. - Nota trad. 

** - In ediţia germană, în locul cuvintelor „în cele din urmă' figurează 
cuvintele ,,pe măsură ce mişcarea se dezvoltă•. - Nota trad. 
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de către întreaga societate a tuturor mijloacelor de producţie -
pămîntul, căile ferate, minele, maşinile etc. - pentru a fi folosite 
în comun, spre binele tuturor. 

Noul partid american, ca de altfel toate celelalte partide poli
tice, tinde, în virtutea simplului fapt al formării sale, la cucerirea 
puterii politice. Dar acest partid este încă departe de a fi unanim 
în problema : ce anume trebuie să facă cu această putere după ce 
o va fi cucerit *. La New York şi în celelalte oraşe mari din est 
organizarea clasei muncitoare s-a desfăşurat pe linia uniunilor 
sindicale, prin formarea în fiecare oraş a unei puternice Uniuni 
muncitoreşti centrale (Central Labour Union) . La New York, Uni
unea muncitorească centrală l-a ales în noiembrie trecut pe Henry 
George ca stegar al ei, şi de aceea platforma electorală provizorie 
a uniunii este puternic pătrunsă de principiile acestuia. In oraşele 
mari din nord-vest, lupta electorală s-a desfăşurat pe baza unui 
program muncitoresc destul de vag, influenţa teoriilor lui Henry 
George fiind aproape imperceptibilă, dacă nu chiar complet imper
ceptibilă. Şi în timp ce în aceste mari centre de concentrare a 
populaţiei şi a industriei, noua mişcare de clasă a luat un caracter 
politic, în toată ţara găsim două organizaţii muncitoreşti larg răs
pîndite : „Cavalerii muncii" 380 şi „Partidul muncitoresc socialist " ,  
dintre care numai a doua are un program care coincide c u  punctul 
de vedere european modern, expus succint mai sus. 

Dintre aceste trei forme mai mult sau mai puţin precise în care 
ni se prezintă mişcarea muncitorească americană, prima - adică 
mişcarea din New York, condusă de Henry George - are în pre
zent o însemnătate în special locală. New Yorkul este, fără îndoială, 
cel mai important oraş din Statele Unite, dar New Yorkul nu este 
Parisul şi Statele Unite nu sînt Franţa. Şi, programul lui Henry 
George, în actuala sa formă mi se pare prea limitat pentru a servi 
ca bază pentru o mişcare care să depăşească cadrul local sau măcar 
<:a bază pentru o etapă tranzitorie de scurtă durată a mişcării ge
nerale. După părerea lui Henry George, cauza principală, generală 
a împărţirii poporului în bogaţi şi săraci, constă în aceea că masele 
populare au fost deposedate de pămînt. Din punct de vedere istoric 
însă aceasta nu este întru totul just. In antichitatea asiatică şi 
clasică, forma predominantă a asupririi de clasă a fost sclavia, 
adică nu atît exproprierea maselor, luîndu-li-se pămîntul, cit apro
prierea persoanei lor de către alte persoane. Cînd, o dată cu 
declinul republicii romane, ţăranii liberi din Italia au fost depo
sedaţi de pămînturile lor, ei au format o clasă a „albilor săraci", 

* - In editia germană, cuvintele „după ce o va fi  cucerit" lipsesc. 
- Nota !rad. 
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(„poor whites" )  asemănătoare aceleia existente în statele sclava
giste din sudul Ameridi înainte de 1861 ; şi în condiţiile existenţei 
sclavilor şi a „albilor săraci" *, a acestor două clase deopotrivă 
de incapabile să se elibereze ele însele, lumea veche s-a prăbuşit. 
In evul mediu nu deposedarea poporului de pămînt, ci, dimpotrivă, 
legarea lui de pămînt a constituit izvorul opresiunii feudale. Ţă
ranul îşi păstra pămîntul, el era însă legat de acest pămînt ca iobag 
sau ţăran dependent, fiind obligat să plătească proprietarului fun
ciar un tribut sub formă de muncă sau de produse. Abia la în
ceputul epocii moderne, spre sfîrşitul secolului al XV-lea, expro
prierea pe scară largă a ţărănimii a creat baza pentru clasa mo
dernă a muncitorilor salariaţi **, care nu posedă altceva <lecit forţa 
lor de muncă şi care nu pot trăi decît vînzînd altora această forţă 
de muncă. Dar dacă exproprierea pămînturilor a generat această 
clasă, dezvoltarea pe scară largă a producţiei capitaliste, a indus
triei şi a agriculturii moderne a făcut ca existenţa ei să se eterni
zeze, să crească numeric şi să devină o clasă distinctă cu interese 
şi cu o misiune istorică distinctă. Toate acestea sînt expuse amă
nunţit de către Marx („Capitalul" ,  secţiunea a VIII-a : „Aşa-numita 
acumulare primitivă" 381) . Potrivit lui Marx, cauza actualului anta· 
gonism dintre clase şi a degradării sociale *** a clasei muncitoare 
este exproprierea acesteia de toate mijloacele de producţie, in
clusiv, fireşte, de p ămînt. 

Proclamînd monopolul asupra p ămîntului drept singura cauză: 
a sărăciei şi a mizeriei, Henry George consideră, fireşte, că re
mediul universal ar fi predarea pămîntului întregii societăţi. So
cialiştii din şcoala marxistă preconizează şi ei predarea pămîntului 
întregii societăţi şi nu numai a p ămîntului, ci şi a tuturor celorlalte 
mijloace de producţie. Dar chiar dacă facem abstracţie de acestea 
din urmă, tot mai rămîne o deosebire : ce trebuie să se facă cu acest 
pămînt ? Socialiştii contemporani, acei reprezentaţi de Marx, cer 
ca pămîntul să treacă în proprietate comună şi să fie lucrat în 
comun spre folosul comun, şi la fel să se facă cu toate celelalte 
mijloace de producţie socială, minele, căile ferate, fabricile etc. ; 
Henry George se limitează la darea pămîntului în arendă diferitelor 

* - In ediţia germană, în locul cuvintelor „albilor săraci" figurează cuvin
tele „liberţilor sărăciţi". - No ta trad. 

** ln ediţia germană, în locul cuvintelor „exproprierea pe scară largă a 
ţărănimii a creat baza pentru clasa modernă a muncitorilor salariaţi" figurează 
cuvintele „a avut loc exproprierea pe scară largă a ţărănimii, de această dată 
însă în condiţii istorice care au transformat încetul cu incetul pe ţăranii deveniţi 
săraci în clasa modernă a muncitorilor salariaţi, în oameni" .  - Nota trad. 

*** In ediţia germană, în locul cuvintelor „degradării sociale" figurează cu
vintele „actualei înjosiri". - Nota trad. 
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persoane, aşa cum se practică şi în prezent, dar numai cu condiţia 
ca repartizarea lui să fie reglementată şi renta funciară să fie folo
sită pentru nevoi obşteşti, şi nu în scopuri particulare, aşa cum se 
întîmplă acum. Ceea ce preconizează socialiştii presupune o revo
luţie totală în întregul sistem al producţiei sociale ; ceea ce pre
oonizează He1I11ry George lasă !Ileatins 1acbualul mod de producţie 
sociială şi 1n fond * a fost anticipat de 1aripa extremă a economişti
lor burghezi din şcoala ricardiană, care au preconizat şi ei confis
carea rentei funciare de către stat. 

Ar fi, desigur, injust să presupunem că Henry George şi-a spus 
ultimul cuvînt, odată pentru totdeauna. Eu însă sînt nevoit să iau 
teoria lui aşa cum se prezintă ea astăzi. 

Al doilea mare curent al mişcării muncitoreşti americane îl 
reprezintă Cavalerii muncii. Acest curent este, pe cit se pare, cel 
mai tipic pentru stadiul actual al mişcării, şi fără îndoială, cel mai 
puternic. Este o asociaţie uriaşă răspîndită pe un imens teritoriu, 
organizată în nenumărate „assemblies " ,  reprezentînd părerile, indi
viduale şi locale, de toate nuanţele din cadrul clasei muncitoare. 
Toate acestea sînt unite printr-un program vag şi sînt închegate 
nu atît prin statutul lor practic irealizabil cit prin sentimentul ins
tinctiv că însuşi faptul unirii lor în vederea realizării ţelului comun 
face din ele o mare putere în ţară ; un paradox, tipic american, 
constînd în faptul că tendinţele cele mai moderne sînt înveşmîntate 
în haina medievală, iar spiritul cel mai democratic şi chiar rebel se 
ascunde îndărătul unui despotism aparent, dar în realitate nepu
tincios - acesta este tabloul pe care-l oferă observatorului european 
Cavalerii muncii. Dar dacă vom face abstracţie de curiozităţile pur 
exterioare, vom vedea că această vastă uniune reprezintă o rezervă 
uriaşă de energie potenţială care se transformă încet, dar sigur, 
într-o forţă reală. Cavalerii muncii reprezintă prima organizaţie 
naţională creată de clasa muncitoare americană în ansamblul ei ; 
oricare ar fi originea şi istoricul ei, lipsurile şi micile ei curiozităţi, 
oricare ar fi programul şi statutul ei, avem în faţă de fapt o creaţie 
a întregii clase a muncitorilor salariaţi americani, singura legătură 
naţională care îi uneşte, care face ca nu numai duşmanii lor, ci şi 
ei înşişi să simtă forţa lor, şi care le insuflă speranţa mîndră în 
viitoarele victorii. Şi n-ar fi nicidecum just să se spună numai că 
cavalerii muncii sînt în stare să se dezvolte. Ei sînt în permanenţă 
în plin proces de dezvoltare şi transformare radicală, o masă de 
materie plastică în continuă mişcare şi frămîntare, care caută o 
formă corespunzătoare naturii ei. Această formă va fi cu siguranţă 

* - ln ediţia germană, după cuvintele „în fond" urmează cuvintele „încă de 
demult". - Nota trad. 
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găsită, pentru că dezvoltarea istoriei, ca şi dezvoltarea naturii, îşi 
are legile lăuntrice proprii. Dacă atunci Cavalerii muncii îşi vor 
păstra sau nu denumirea lor de astăzi, nu are importanţă. Pentru 
orice observator însă este limpede că avem în faţă materia primă 
din care trebuie să se făurească viitorul mişcării muncitoreşti ame
ricane şi, totodată, viitorul societăţii americane în ansamblul ei. 

Al treilea curent e reprezentat de Partidul muncitoresc socialist. 
Acesta este un partid numai cu numele, pentru că nicăieri în Ame
rica nu a fost de fapt în stare să se manifeste pînă acum ca partid 
politic. In plus, el este într-o anumită măsură străin de America, 
deoarece pînă nu de mult se compunea aproape exclusiv din imi
granţi germani, care vorbesc limba lor maternă şi, în majoritatea 
cazurilor, sînt puţin familiarizaţi cu limba care se vorbeşte curent 
în ţară. Dar dacă acest partid are o rădăcină străină, el este înarmat 
cu o experienţă dobîndită în anii îndelungaţi de luptă de clasă din 
Europa şi cu înţelegerea condiţiilor generale de eliberare a clasei 
muncitoare *, cu mult superioară aceleia la care au ajuns pînă 
acum muncitorii americani. Această împrejurare fericită a dat pro
letarilor americani posibilitatea să-şi însuşească şi să folosească 
roadele intelectuale şi morale ale luptei pe care au dus-o timp de 
patruzeci de ani tovarăşii lor de clasă din Europa şi să grăbească 
astfel momentul propriei lor victorii. Căci, după cum am mai spus, 
în această privinţă nu încape nici o îndoială ; programul definitiv 
al clasei muncitoare americane trebuie să fie, şi va fi, în esenţă, 
identic cu cel adoptat în prezent de întreaga clasă muncitoare aflată 
în luptă din Europa, identic şi cu programul Partidului muncitoresc 
socialist german-american. In acest sens, partidul sus-menţionat 
este chemat să joace un rol foarte important în mişcare. Dar, pen
tru a putea îndeplini acest rol, el trebuie să lepede orice rămăşiţă 
a veşmîntului său străin. El trebuie să devină întru totul american. 
Partidul nu poate aştepta ca americanii să vină la el ; reprezentînd 
o minoritate, şi încă formată din imigranţi, el trebuie să meargă la 
americani, care reprezintă imensa majoritate, formată din locuitorii 
băştinaşi ai ţării. Şi pentru a putea �ace acest lucru, membrii isăi 
trebuie în primul rînd să înveţe englezeşte. 

Procesul de contopire a acestor elemente eterogene ale unei 
mase uriaşe puse în mişcare - elemente care în fond nu sînt opuse, 
dar, datorită punctelor lor de plecare diferite, s-au înstrăinat între 
ele - cere timp .şi nu 1se Via desfăşura !fără numeroase f.ricţiuni, 
care se vădesc încă de pe acum în diferite puncte. Cavalerii muncii, 

* - In ediţia germană, după cuvintele „clasei muncitoare• în locul frazei care 
urmează figurează : „înţelegere pe care pină acum o puteam găsi doar ca o excep
ţie la muncitorii americani". - Nota trad. 
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de pildă, duc pe alocuri, în oraşele din est, o luptă, pe plan local. 
împotriva sindicatelor organizate. Dar aceleaşi fricţiuni există şi 
între Cavalerii muncii înşişi, în rîndul cărora nu domneşte nicide
cum pacea şi armonia. Acestea însă nu sînt simptome de destră
mare care să-i îndreptăţească pe capitalişti să jubileze. Ele nu sînt 
decît indicii că masele largi de muncitori care s-au pus acum 
pentru prima oară * în mişcare într-o direcţie comună n-au găsit 
pînă acum nici expresia adecvată a intereselor lor comune, nici 
forma de organizare cea mai adecvată pentru luptă, nici disciplina 
necesară pentru asigurarea victoriei **. Deocamdată această orga
nizaţie nu reprezintă decît prima recrutare în masă în vederea 
marelui război revoluţionar, detaşamente locale adunate şi echi
pate în mod independent, care se concentrează în scopul formării 
unei armate comune, dar nu au încă o organizare regulată şi nici 
un plan de acţiune comun. Detaşamentele care converg spre ace
laşi punct se încrucişează pe alocuri ; de aici zăpăceală, dispute 
vehemente şi chiar primejdia unor conflicte. Dar scopul final comun 
învinge pînă la urmă toate neînţelegerile de ordin secundar ; nu 
va mai trece mult şi batalioanele disparate şi rivale se vor uni, 
formînd o strînsă linie de bătaie şi, într-o tăcere ameninţătoare, 
vor apare cu armele strălucitoare în faţa duşmanului într-un front 
bine închegat avînd în frunte luptători îndrăzneţi şi în spate o 
rezervă de neclintit. 

A obţine acest rezultat, a uni diferitele detaşamente indepen
dente într-o armată muncitorească naţională, cu un program pro
vizoriu *** - fie el şi imperfect, numai să fie într-adevăr un pro
gram al clasei muncitoare - acesta este următorul pas mare care 
trebuie făcut în America. La atingerea acestui ţel şi la elaborarea 
unui program demn de acest ţel nu poate contribui nimeni în mai 
mare măsură decît Partidul muncitoresc socialist, dar numai dacă se 
va hotărî să acţioneze în aceeaşi direcţie în care au acţionat socia
liştii din Europa atunci cînd nu reprezentau decît o mică minoritate 
a clasei muncitoare. Această tactică a fost expusă pentru prima 
oară în 1847, în „Manifestul Partidului Comunist " ,  în următoarele 
cuvinte : 

„Comuniştii" - acesta a fost numele pe care l-au adoptat 
atunci şi de care nici astăzi nu avem de gînd să ne lepădăm -
„nu sînt un partid deosebit, opus celorlalte partide muncitoreşti. 

* - In ediţia germană, în locul cuvintelor „pentru prima oară" figurează 
cuvintele „acum în sfîrşit". - Nota trad. 

** - In ediţia germană, sfîrşitul frazei începînd cu cuvintele „nici disciplina• 
a fost omis. - Nota trad. 

*** In ediţia germană, in locul cuvîntului „provizoriu" figurează cuvîntul 
„comun". - Nula trad. 
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Ei nu au interese deosebite de interesele întregului proletariat. 
Ei nu proclamă principii deosebite după care să vrea să mode

leze mişcarea proletară. 
Comuniştii se deosebesc de celelalte partide proletare numai 

prin aceea că, pe de o parte, în lupta proletarilor de diferite 
naţiuni ei scot în evidenţă şi susţin interesele comune, indepen
dente de naţionalitate, ale întregului proletariat ; pe de altă parte, 
prin aceea că, pe diferitele trepte de dezvoltare a luptei dintre 
proletariat şi burghezie, ei reprezintă întotdeauna interesele miş
<:ării în totalitatea ei. 

Comuniştii sînt, aşadar, din punct de vedere practic, partea 
cea mai hotărîtă a partidelor muncitoreşti din toate ţările, partea 
care împinge mereu înainte ; din punct de vedere teoretic, faţă 
de restul masei proletariatului, ei au superioritatea de a înţelege 
limpede condiţiile, mersul şi rezultatele generale ale mişcării pro
letare„ .  

Comuniştii luptă pentru înfăptuirea scopurilor şi intereselor 
imediate ale clasei muncitoare, dar ei reprezintă totodată viitorul 
mişcării în mişcarea prezentă" as2• 

Aceasta este tactica pe care marele întemeietor al socialis
mului contemporan, Karl Marx, şi, alături de el, eu şi socialiştii din 
toate ţările, care au lucrat împreună cu noi, am urmat-o timp de 
mai bine de patruzeci de ani, care a dus pretutindeni la victorie 
şi a făcut ca în prezent întreaga masă a socialiştilor europeni în 
Germania şi Franţa, în Belgia, Olanda şi Elveţia, în Danemarca 
şi Suedia, precum şi în Spania şi Portugalia să lupte ca o armată 
unică * sub acelaşi steag. 

Londra, 26 ianuarie 1887 

Publicat în : F. Engels. 
„The Condition of the Working Class 
in England in 1884 " ,  New York, 1 887 
şi în traducerea autorului 
în limba germană 
în „Der Sozialdemokrat• nr. 24 
ş i  25 din 10 şi 17  iunie 1 887 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în carte, confruntat 
cu textul apărut în limba 
germană 

Tradus din limba engleză 

* In ediţia germană, după cuvîntul „unică" este adăugat cuvîntul „mare•. 
- Nota !rad. 
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Ne aflăm în faţa unei primejdii foarte mari. Sîntem amenin
ţaţi de un război în care cei ce-l detestă şi nu au decît interese 
comune, proletarii francezi şi proletarii germani, vor fi siliţi să se 
măcelărească unii pe alţii. 

Care este adevărata cauză a acestei stări de lucruri ? 
Militarismul, introducerea sistemului militar prusian în toate 

ţările mari de pe continent. 
Acest sistem pretinde că înarmează întreaga naţiune în vede

rea apărării teritoriului şi a drepturilor sale. Este o minciună. 
Sistemul prusian a înlăturat sistemul recrutării limitate şi al 

înlocuirii, prin care bogătaşii îşi cumpărau un înlocuitor, deoarece 
el punea la dispoziţia cercurilor guvernante toate resursele ţării, 
oameni şi lucruri. I-a fost imposibil însă să creeze o armată popu
lară. Sistemul prusian împarte pe cetăţenii recrutaţi pentru servi
ciul militar în două categorii. Prima este încorporată în armatd 
de linie, în timp ce cealaltă este trecută imediat în rezervă sau 
în armata teritorială. Această a doua categorie nu face de loc 
sau aproape de loc instrucţie militară ; prima, în schimb, este ţinută 
doi-trei ani sub arme, timp suficient pentru a face din ea o armată 
docilă, disciplinată pînă la dresare, întotdeauna gata de cuceriri 
în exterior şi de reprimare violentă a mişcărilor populare în inte
rior. Căci să nu uităm că toate guvernele care au adoptat acest 
sistem se tem mai mult de poporul muncitor din propria lor ţară 
decît de guvernele rivale de peste hotare. 

Datorită elasticităţii sale, acest sistem se poate extinde la 
extrem. Căci, atîta timp cit mai există un singur tînăr neîncor
porat, el n-a epuizat încă resursele existente. De aici această con
curenţă nestăvilită între state pentrn a avea a,rmata cea mai 
numeroasă şi cea mai puternică ; fiecare sporire a forţelor armate 
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ale unui stat împinge celelalte state să facă la fel, dacă nu mai 
mult. Or, toate acestea costă nişte sume fabuloase. Popoarele sînt 
strivite de povara cheltuielilor militare. Pacea aproape că devine 
mai costisitoare decît războiul, astfel încît războiul sfîrşeşte prin 
a nu mai fi un flagel îngrozitor, ci o criză salutară, care va pune 
capăt unei situaţii imposibile. 

Iată ce a permis intriganţilor din toate ţările, mari amatori 
să pescuiască în apă tulbure, să instige popoarele la război. 

Care este remediul ? 
Abolirea sistemului prusian, înlocuirea lui printr-o armată cu 

adevărat populară, o simplă şcoală în care fiecare cetăţean apt sCi 
poarte arma să fie încorporat pe un timp strict necesar pentru a 
învăţa meseria de soldat ; constituirea din oamenii care au termi
nat o asemenea şcoală a cadrelor de rezervă, bine organizate după 
criteriul teritorial, pentru ca fiecare oraş, fiecare canton să aibă 
propriul său batalion, format din oameni care se cunosc între ei, 
strîns uniţi, înarmaţi, echipaţi, gata de plecare la nevoie în două
zeci şi patru de ore. 

Aceasta înseamnă că fiecare îşi va avea puşca şi echipamentul 
la el acasă, aşa cum se practică în Elveţia. 

Poporul care va adopta primul acest sistem îşi va dubla forţa 
armată reală, reducîndu-şi totodată la jumătate bugetul de război. 
El îşi va dovedi dragostea pentru pace prin aceea că va înarma 
pe toţi cetăţenii săi. 

Pentru că armata care se identifică cu naţiunea însăşi este 
tot atît de puţin potrivită penlru cuceriri în afară, pe cît este 
de neînvins cînd e vorba de apărarea teritoriului patriei. Şi apoi 
care guvern ar îndrăzni să se atingă de libertăţile politice, cînd 
fiecare cetăţean are la el acasă o puşcă şi cincizeci de cartuşe ? 

Londra, 13 februarie 1887 

Publicat în „Le Socialiste• 
nr. 79 din 26 februarie 1887 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

T1 adus din limba franceza. 
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Autorul acestei broşuri, Sigismund Borkheim, s-a născut la 29 
martie 1825 la Glogau. După ce a absolvit în 1844 liceul la Berlin, 
€1 a făcut studii universitare mai întîi la Breslau, apoi la Greifs
walde şi Berlin. Prea sărac pentru a putea suporta cheltuielile 
legate de satisfacerea serviciului militar cu termen redus, el a 
fost nevoit să se înroleze în 1847 ca voluntar pe termen de trei 
ani la artilerie la Glogau. După începerea revoluţiei din 1848, 
Borkheim a participat la diferite adunări democratice şi, în legă
tură cu aceasta, a fost deferit unei curţi marţiale, de care a scăpat 
fugind la Berlin. Aici, nefiind urmărit la început, a continuat să fie 
un militant activ al mişcării şi a participat cu energie la luarea 
cu asalt a arsenalului 385, El a reuşit să scape de arestarea care-l 
ameninţa fugind din nou, de data aceasta în Elveţia. Cind Struve 
a organizat aici, în septembrie 1848, campania detaşamentului său 
de voluntari în Pădurea Neagră badeneză 386, Borkheim s-a înrolat 
în acest detaşament, apoi a fost luat prizonier şi a stat închis pînă 
în mai 1849, cînd revoluţia din Baden 387 i-a eliberat pe prizonieri. 

Borkheim a plecat la Karlsruhe pentru a-şi oferi serviciile 
revoluţiei în calitate de soldat. Cînd Johann Philipp Becker a fost 
numit comandant al întregii miliţii populare, el l-a însărcinat pe 
Borkheim să formeze o baterie de artilerie, pentru care guvernul 
a dat însă la început numai tunuri, fără atelaje. Atelajele nu fuse
seră încă primite nici atunci cînd a izbucnit mişcarea din 6 iunie 388, 
cu ajutorul căreia elementele mai hotărîte voiau să silească guver
nul provizoriu fără vlagă, format în parte pur şi simplu din trădă
tori, să acţioneze mai energic. Impreună cu Becker a participat şi 
Borkheim la demonstraţia prin care nu s-a obţinut decît înlăturarea 
lui Becker împreună cu toate detaşamentele sale de voluntari şi 
cu miliţia populară din Karlsruhe şi trimiterea lor în zona de ope
raţii militare de pe Neckar. Borkheim nu l-a putut urma cu bateria 

24* 
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sa pînă cînd n-a primit caii pentru tunuri. Iar atunci cînd, în 
sfîrşit, i-a primit - căci d-l Brentano, şeful guvernului, era acum 
extrem de interesat să se descotorosească de bateria revoluţio
nară -, prusienii cuceriseră deja Palatinatul, şi prima acţiune a 
bateriei lui Borkheim a fost ocuparea poziţiei de la podul Knie
lingen pentru a 1acoperi trecerea armaitei palatiaieze pe teritoriul 
badenez. 

lmpreună cu trupele palatineze şi cu cele badeneze, care se 
mai aflau încă în Karlsruhe, bateria lui Borkheim s-a îndreptat 
spre nord. La 21 iunie a luptat la Blankenloch şi apoi a luat parte 
cu cinste la bătălia de lingă Ubstadt (25 iunie) . Cu prilejul reor
ganizării armatei în vederea ocupării unei poziţii pe rîul Murg, 
Borkheim cu artileria sa a fost pus la dispoziţia diviziei lui Oborski 
şi s-a distins în luptele pentru Kuppenheim. 

După retragerea armatei revoluţionare pe teritoriul Elveţiei, 
Borkheim a plecat la Geneva. A ici l-a întîlnit pe vechiul său coman
dant şi prieten J. Ph. Becker, precum şi pe cîţiva tovarăşi de luptă 
mai tineri, care au format o societate veselă în măsura în care 
acest lucru era posibil în condiţiile vieţii de emigraţie, plină de 
amărăciune. In toamna anului 1 849, fiind în trecere prin Geneva, 
am petrecut cu ei cîteva zile plăcute. Este vorba de aceeaşi socie
tate care, sub denumirea de „banda pucioasei" ,  a căpătat un renume 
postum cu totul nemeritat în urma minciunilor sfruntate ale d-lui 
Karl Vogt 389• 

Distracţia însă nu a durat mult. In vara anului 1 850 mina severă 
a Consiliului federal a ajuns şi pină la inofensiva „bandă a pucioa
sei" ,  iar majoritatea acestor tineri veseli a trebuit să părăsească 
Elveţia, deoarece făcea parte din categoria emigranţilor, adică a 
acelora care urmau să fie exilaţi. Borkheim a plecat la Paris, iar 
mai tîrziu la Strasbourg. Dar nici aici n-a putut rămîne. In februarie 
1851 el a fost arestat şi trimis sub escortă la Calais pentru a fi 
îmbarcat pentru Anglia. Timp de trei luni a fost purtat de colo
colo, de cele mai multe ori în lanţuri, prin 25 de închisori de tot 
felul. Dar pretutindeni pe unde ajungea, republicanii erau anunţaţi 
din timp de sosirea lui ; ei îl întîmpinau pe arestat, îi aduceau 
mîncare din belşug, îi tratau şi îi mituiau pe jandarmi şi pe func
ţionari şi, acolo unde era posibil, îi procurau arestatului mijloace 
de transport. Aşa a ajuns el pînă la urmă în Anglia. 

La Londra a dat, ce-i drept, peste o sărăcie mult mai mare 
în rîndurile emigranţilor decît la Geneva sau chiar în Franţa, dar 
nici aici supleţea lui înnăscută nu l-a părăsit. El a căutat ceva de 
lucru şi a găsit la început într-o întreprindere din Liverpool a 
emigranţilor, în care era nevoie de funcţionari germani ca tradu-



Introd. la broşura lui Borkheim „In amintirea patrioţilor de paradă germani" 345-

cători pentru nenumăraţii emigranţi germani care-şi luaseră rămas 
bun de la vechea patrie, din nou pacificată în mod fericit. ln ace
laşi timp el a căutat să stabilească şi alte relaţii de afaceri, şi a 
avut atîta succes, încît, după izbucnirea războiului Crimeii, a reuşit 
să încarce pentru Balaklava un vapor cu tot felul de mărfuri, pe 
cale le-a vîndut acolo, la nişte preţuri exorbitante, parte comanda
mentului armatei, parte ofiţerilor englezi. La întoarcere avea un 
cîştig net de 15 OOO I.st. (300 OOO de mărci) . Acest succes însă nu 
a făcut altceva decît să-l împingă la alte afaceri. El s-a angaj at 
cu o nouă livrare faţă de guvernul englez. Intrucît însă între timp 
începuseră deja să se ducă tratative de pace, guvernul a introdus în 
contract o clauză potrivit căreia putea refuza mărfurile dacă în mo
mentul sosirii lor condiţiile preliminare de pace vor fi fost adoptate. 
Borkheim a acceptat. Cînd a ajuns cu vasul său în Bosfor, pacea 
era deja încheiată. Căpitanul vasului, închiriat numai pentru dus, 
putea contracta acum pentru înapoiere transporturi avantajoase şi, 
de aceea, a cerut descărcarea imediată a vasului, şi întrucît Bork
heim nu putea găsi în portul tixit pînă la refuz un loc pentru încăr
cătura rămasă la dispoziţia sa, căpitanul a descărcat totul direct 
pe mal, unde s-a nimerit. Şi a rămas Borkheim cu lăzile, baloturile 
şi butoaiele sale nefolositoare, privind neputincios cum tot felul 
de lepădături, care se adunaseră pe atunci la Bosfor din toate col
ţurile Turciei şi ale Europei, îi prădau mărfurile. Cînd s-a întors 
în Anglia, era din nou un om sărac - toţi cei 15 OOO de pfunzi 
erau pierduţi ; dar nu şi neclintita supleţe a firii sale. El şi-a 
pierdut banii, a cîştigat în schimb pricepere în afaceri şi cunoştinţe 
în lumea afacerilor. ln plus a descoperit că este un foarte bun 
cunoscător de vinuri şi a reprezentat cu succes diferite firme de 
export din Bordeaux. 

In acelaşi timp el a continuat să participe, pe cît i-a stat în 
putinţă, la mişcarea politică. Pe Liebknecht îl cunoştea de la Karls
ruhe şi Geneva. Cu Marx a intrat în relaţii cu prilejul scandalului 
Vogt 390 şi cu acelaşi prilej l-am reîntîlnit şi eu. Fără să fie încă
tuşat de un anumit program, Borkheim a aderat întotdeauna la 
cel mai extremist partid revoluţionar. Activitatea sa politică de 
bază era lupta împotriva principalului bastion al reacţiunii euro
pene - absolutismul rus. Pentru a putea urmări mai bine intrigile 
Rusiei, prin care se urmărea subjugarea ţărilor balcanice şi instau
rarea unei dominaţii indirecte asupra Europei occidentale, el a 
învăţat limba rusă şi ani de-a rîndul a studiat publicaţiile periodice 
ruse şi literatura rusă de emigraţie. Printre altele, el a tradus bro
şura lui Serno-Solovievici „Problemele noastre ruseşti • 391, în care 
era înfierat obiceiul ipocrit al emigranţilor ruşi, introdus de Herzen 
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(continuat ulterior de Bakunin) , de a nu răspîndi în apusul Euro
pei adevărul cu privire la Rusia, pe care îl cunoşteau foarte bine, 
ci o legendă acceptată de toţi conformă intereselor lor naţionale şi 
panslaviste. De asemenea el a publicat numeroase articole despre 
Rusia în ziarul „Zukunft" 392 din Berlin, în „Volksstaat" şi în altele. 

In vara anului 1 876, în timpul unei călătorii în Germania, el 
· a făcut la Badenweiler o congestie cerebrală, în urma căreia par

tea stingă a corpului i-a rămas paralizată pentru tot restul vieţii. 
S-a văzut deci nevoit să renunţe la afacerile sale. Peste cîţiva ani 
i-a murit soţia. Din cauza bolii de plămîni de care suferea a trebuit 
să se mute la Hastings, pe coasta de sud a Angliei, unde clima era 
mai dulce. Nici paralizia, nici cealaltă boală, nici mijloacele de 
existenţă mizerabile, nicidecum întotdeauna asigurate, n-au reuşit 
să-i frîngă neclintita lui vitalitate. Scrisorile lui erau întot
deauna de o vioiciune aproape exuberantă, iar cînd îl vizitai, te 
molipsea cu rîsul lui. Lectura lui preferată era publicaţia „Sozial
demokrat" din Ziirich. La 16 decembrie 1885 a murit în urma unei 
pneumonii. 

„Patrioţii de paradă" au apărut în „Volksstaat" imediat după 
războiul împotriva Franţei şi curînd după aceea în broşură. Ei s-au 
dovedit a fi un antidot extrem de eficace împotriva euforiei hiper
patriotice provocate de victorie, de care a fost şi continuă să mai 
fie cuprinsă Germania oficială şi burgheză. Intr-adevăr, nu există 
o cale mai bună de a o trezi la realitate decît amintindu-i perioada 
cînd Prusia, ridicată acum în slăvi, s-a prăbuşit în mod ruşinos 
şi jalnic în faţa atacului aceloraşi francezi care sînt în prezent 
dispreţuiţi ca învinşi. Acest mijloc trebuia să fie cu atît mai efi
cient cu cit povestirea referitoare la episodul fatal a fost extrasă 
dintr-o carte în care un general prusian *, pe deasupra şi director 
al şcolii superioare de război [allgemeine Kriegsschule], a zugrăvit 
după documente prusiene oficiale - şi, trebuie să recunoaştem, 
în mod obiectiv şi fără nici un fel de înflorituri 393 - această 
perioadă ruşinoasă. O mare armată, ca şi oricare altă mare orga
nizaţie socială, nu este niciodată mai bună decît atunci cînd, după 
o mare înfrîngere suferită, se reculege şi se căieşte de păcatele 
trecutului. Astfel s-a întîmplat cu prusienii după Jena şi apoi după 
1 850, cînd nu au suferit, ce-i drept, o mare înfrîngere, dar cind o 
serie de campanii de proporţii mai mici - în Danemarca şi Ger
mania de sud -, precum şi prima mare mobilizare din 1 850 le-au 

* Eduard von Hopfner. - Nota rcd. 
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dovedit în mod palpabil lor şi lumii întregi cit de mult decăzuseră 
din punct de vedere militar şi cînd numai ruşinea politică suferită 
la Varşovia şi Olmiitz 394 i-a ferit de o adevărată înfrîngere. Atunci 
s-au văzut nevoiţi să supună unei critici necruţătoare propriul lor 
trecut pentru a învăţa cum să îndrepte lucrurile. Literatura lor 
militară, care, după ce a creat în persoana lui Clausewitz o stea 
de mărimea întîi, a decăzut din cale afară, s-a redresat iarăşi în 
urma acestei verificări inevitabile a propriilor ei forţe. Iar unul 
din roadele acestei autoverificări a fost cartea lui Hopfner, din 
care Borkheim a luat material pentru broşura sa. 

Şi acum mai este nevoie să amintim în permanenţă de acea 
perioadă de înfumurare şi de înfrîngeri, de incapacitate a regelui, 
de şiretenie obtuză a diplomaţiei prusiene, încurcată în propria ei 
făţărnicie, perioadă de fanfaronadă a ofiţerilor din rîndurile nobi
limii sub care se ascundea cea mai laşă trădare, de faliment total 
al unui aparat de stat absolut străin poporului şi întemeiat pe min
ciună şi înşelăciune. Filistinii germani (printre care se numără şi 
nobilimea şi principii) sînt, poate, încă mai îngîmfaţi şi mai şovini 
decît pe vremea aceea ; diplomaţia a devenit şi mai neruşinată, 
păstrîndu-şi totuşi vechea făţărnicie ; numărul ofiţerilor proveniţi 
din rîndurile nobilimii a sporit pe cale naturală sau prin în
nobilare în suficientă măsură pentru a avea iarăşi aproape ace
laşi ascendent în armată ca şi înainte, iar statul, căruia interesele 
marilor mase ale poporului îi sînt tot mai străine, se transformă 
într-un consorţiu de agrarieni, afacerişti de bursă şi mari indus
triaşi care exploatează poporul. Fără îndoială că dacă s-ar ajunge 
din nou la război, armata germană prusiană, chiar şi numai pentru 
simplul fapt că a servit tuturor celorlalte armate ca model de 
organizare, va avea mari avantaje atît faţă de adversarii, cit şi 
faţă de aliaţii ei. Dar niciodată nu va mai avea asemenea avantaje 
ca în ultimele două războaie 3�5• Unitatea comandamentului suprem, 
de pildă, aşa cum a existat pe atunci datorită unor împrejurări 
deosebit de fericite, şi disciplina necondiţionată corespunzătoare 
a comandanţilor militari în subordine se vor repeta cu greu în 
aceeaşi formă. Cumetria în afaceri care domneşte acum între nobi
limea agrară şi cea militară - pînă în rîndurile aghiotanţilor impe
riali -, pe de o parte, şi curtieri, pe de altă parte, poate deveni 
lesne fatală aprovizionării armatei pe front. Germania va avea 
aliaţi, dar ea îi va trăda, şi aceştia o vor trăda pe ea cu primul 
prilej. Apoi pentru Prusia-Germania nu mai e posibil nici un alt 
război în afară de un război mondial, şi anume un război mondial 
de proporţii şi de o violenţă fără precedent. 8 OOO OOO pînă la 
10 OOO OOO de soldaţi se vor sugruma reciproc, pustiind totodată 
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întreaga Europă, aşa cum nu au pustiit-o vreodată nici norii de 
lăcuste. Devastările pricinuite de războiul de 30 de ani comprimate 
într-un interval de 3-4 ani şi extinse pe întregul continent : 
foamete, epidemii, o săl •ăticire generală atît a trupelor, cit şi a 
maselor populare, provo_ată de mizeria neagră, haosul îngrozitor 
al ingeniosului nostru mecanism al comerţului, industriei şi credi
tului, - toate acestea ducind la un faliment general ; prăbuşirea 
vechilor state şi a tradiţionalei lor înţelepciuni de stat, o asemenea 
prăbuşire incit coroanele se vor rostogoli cu duzinele pe caldarîm 
fără să se găsească cineva care să le ridice ; o imposibilitate abso
lută de a prevedea ce sfîrşit vor avea toate acestea şi cine va ieşi 
învingător din luptă ; un singur rezultat este absolut neîndoielnic : 
-epuizarea generală şi crearea condiţiilor necesare pentru victoria 
-definitivă a clasei muncitoare. - Acestea sînt perspectivele dacă 
sistemul, dus la extrem, al întrecerii reciproce în cursa înarmărilor 
îşi va da în cele din urmă inevitabilele roade. Iată, domnilor regi 
şi bărbaţi de stat, unde a adus înţelepciunea voastră bătrîna 
Europă. Şi dacă nu vă mai rămîne nimic altceva decit să începeţi 
ultimul mare dans al războiului, n-aveţi decit. Se prea poate ca 
războiul să ne arunce pentru un timp oarecare pe planul al doilea 
şi să ne răpească unele poziţii deja cucerite. Dacă veţi dezlănţui 
însă forţele pe care apoi nu veţi mai fi în stare să le stăpîniţi, 
atunci, orice s-ar întimpla, la sfîrşitul tragediei veţi ajunge o ruină, 
iar victoria proletariatului va fi, dacă nu obţinută, în orice caz 
inevitabilă. 
Londra, 15 decembrie 1887 
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Prefaţă 
[ (la ediţia engleză din 1 888) 

a „Manifestului Partidului Comunist"  396] 

„Manifestul" a fost publicat ca platformă a Ligii comuniştilor. 
asociaţie muncitorească, la început exclusiv germană, apoi inter
naţională, care, în condiţiile politice de pe continentul european 
dinainte de 1848, nu putea fi decît o organizaţie secretă. La con
gresul Ligii care a avut loc la Londra în noiembrie 1847, Marx şi: 
Engels au fost însărcinaţi să pregătească, în vederea publicării, 
un program complet teoretic şi practic, al partidului. Redactat în 
limba germană, manuscrisul a fost trimis spre tipărire la Londra 
în ianuarie 1848, cu cîteva săptămîni înainte de izbucnirea revo
luţiei franceze de la 24 februarie. O traducere franceză a apărut 
la Paris, cu puţin timp înaintea insurecţiei din iunie 1 848. Prima 
traducere engleză, întocmită de Miss Helen Macfarlane, a apărut 
la Londra în 1 850, în „Red Republican" 397 al lui George Julian 
Harney. Au apărut, de asemenea, o ediţie daneză şi una poloneză. 

lnfrîngerea insurecţiei din iunie 1 848 de la Paris - această 
primă mare bătălie dintre proletariat şi burghezie - a împins din 
nou, pentru cîtăva vreme, năzuinţele sociale şi politice ale clasei 
muncitoare din Europa pe planul al doilea. De atunci, lupta pentru 
putere a început să se dea din nou, ca în perioada dinaintea revo
luţiei din februarie, numai între diferitele grupe ale clasei avute ; 
clasa muncitoare a fost nevoită să se rezume la o luptă pentru 
libertatea de acţiune politică şi să ocupe poziţia de aripă de extremii 
stingă a părţii radicale a burgheziei. Acolo unde mişcări proletare 
independente au continuat să dea semne de viaţă, ele au fost 
reprimate fără cruţare. Astfel, poliţia prusacă a dat de urma Orga
nului Central al Ligii comuniştilor, care îşi avea pe atunci sediul 
la Kăln. Membrii lui au fost arestaţi şi, după 1 8  luni de deten
ţiune, în octombrie 1852, au fost deferiţi justiţiei. Celebirul „proces 
al comuniştilor de la Colonia" a durat de la 4 octombrie pînă la 
12 noiembrie ; şapte dintre acuzaţi au fost condamnaţi la reclu-
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ziune într-o fortăreaţă pe termene de trei pînă la şase ani. Imediat 
după pronunţarea sentinţei, Liga a fost dizolvată formal de către 
membrii care au mai rămas. Cit priveşte „Manifestul" ,  se părea că  
de  acum încolo era condamnat să  cadă pradă uitării. 

Cînd clasa muncitoare europeană s-a simţit iarăşi destul de 
puternică pentru un nou atac împotriva claselor dominante, a luat 
fiinţă Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Dar această Asocia
ţie, întemeiată în mod expres cu scopul de a uni într-o singură 
organizaţie întregul proletariat militant din Europa şi America, nu 
putea să proclame de îndată principiile enunţate în „Manifest". 
Internaţionala trebuia să aibă un program destul de larg pentru 
a fi acceptat de trade-unionurile engleze, de adepţii lui Proudhon 
în Franţa, Belgia, Italia şi Spania şi de la lassalleeni în Germania *. 
Marx, care a întocmit acest program în aşa fel incit să mulţumească 
toate aceste partide, avea deplină încredere în dezvoltarea intelec
tuală a clasei muncitoare, dezvoltare care trebuia să rezulte în 
mod necesar din acţiunile comune şi din schimbul reciproc de 
păreri. Evenimentele şi peripeţiile luptei împotriva capitalului -
înfrîngerile mai mult încă decît victoriile - trebuiau în mod ine
vitabil să-i facă pe oameni să înţeleagă insuficienţa diferitelor 
panacee miraculoase, atît de îndrăgite de ei, şi să-i pregătească 
pentru o înţelegere mai deplină a adevăratelor condiţii necesare 
pentru eliberarea clasei muncitoare. Şi Marx a avut dreptate. Cînd, 
im 1 874, fultemaţionaLa s-1a dizolvat, mlUficitorii erau cu totul alţi 
o ameni decît fuseseră la întemeierea ei, în 1864. Proudhonismul 
în Franţa, lassalleanismul în Germania erau gata să-şi dea sufletul, 
şi chiar şi trade-unionurile conservatoare engleze, deşi în majori
tatea lor rupseseră dej a de mult relaţiile cu Internaţionala, se 
apropiau încetul cu încetul de momentul cînd preşedintele con
gresului lor **, care a avut loc anul trecut la Swansea, a putut să 
declare în numele acestora : „Socialismul continental nu ne mai 
înspăimîntă" 398• lntr-adevăr, principiile „Manifestului" făcuseră 
progrese însemnate în rîndul muncitorilor din toate ţările. 

Astfel, „Manifestul" însuşi a trecut din nou pe primul plan. 
Din 1850 încoace, textul german a fost reeditat de cîteva ori în 
Elveţia, în Anglia şi în America. ln 1 872, el a fost tradus în 
engleză, şi anume la New York, unde traducerea a fost publicată 
în „Woodhull & Claflins's Weekly" 399• Pe baza acestei versiuni 

* Lassalle însuşi caută întotdeauna să ne încredinţeze că e ste „discipolul • 
lui Marx şi, ca atare, se situează pe poziţia „Manifestului" .  Totuşi, in agitaţia 
publică pe care a desfăşurat-o in anii 1 862-1 864, el s-a limitat la revendicarea 
înfiinţării unor cooperative de producţie sprijinite de către stat prin credite. 

** - Bevan. - Nota red. 
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engleze a fost întocmită şi o traducere franceză, publicată în „Le 
:Socialisteu 400 din New York. De atunci, în America au apărut încă 
.cel puţin două traduceri engleze, mai mult sau mai puţin dena
.turate, dintre care una a fost reeditată în Anglia. Prima traducere 
.rusă, a lui Bakunin, a apărut la Geneva în jurul anului 1863 fiind 
;tipărită în tipografia în care se scotea şi „Kolokol"-ul lui Herzen 401 ; 

.a doua, a eroicei Vera Zasulici, a apărut, tot la Geneva, în 1882 402 • 

.() nouă ediţie daneză a apărut în „Socialdemokratisk Bibliotek" ,  
Copenhaga, 1885 ; o nouă traducere franceză, în „Le Socialisteu ,  
Paris, 1886. După aceasta din urmă a fost întocmită o traducere 
:spaniolă, care a apărut la Madrid în 1886 403• Ar fi greu de indicat 
-cu precizie numărul reeditărilor germane ; în total au fost cel puţin 
douăsprezece. O traducere în limba armeană, care urma să apară 
acum cîteva luni la Constantinopol, nu a văzut lumina tiparului 
-deoarece, după cum mi s-a relatat, editorul nu a avut curajul să 
publice o carte care să poarte pe copertă numele lui Marx, iar 
traducătorul a refuzat să o prezinte drept o lucrare a lui. Am auzit 
că ulterior s-au făcut traduceri şi în alte limbi, eu însă nu le-am 
văzut. Astfel, istoria „Manifestului u oglindeşte în mare măsură 
istoria mişcării muncitoreşti modeme ; în prezent, el este, fără 
indoială, opera cea mai răspîndită, cea mai internaţională din 
:întreaga literatură socială, un program comun, recunoscut de 
milioane de muncitori, din Siberia pînă în California. 

Totuşi, pe vremea cînd l-am scris, nu l-am fi putut denumi 
manifest socialist. Tui 1847, prin socialişti se înţelegeau, pe de o 
parte, adepţii diferitelor sisteme utopice : oweniştii în Anglia, fou
rieriştii în Franţa, care degeneraseră încă pe atunci şi unii şi alţii 
în simple secte pe cale de dispariţie ; pe de altă parte, diferiţi 
-vraci sociali, care promiteau să înlăture prin felurite cîrpeli toate 
.racilele sociale, fără a primejdui cît de cît capitalul şi profitul, -
în ambele cazuri era vorba de oameni care stăteau în afara miş
.c ării muncitoreşti şi care căutau sprijin mai curînd la clasele 
, ,culteu. Acea parte a clasei muncitoare, care se convinsese de 

iinsuficienţa unor revoluţii pur politice şi proclama necesitatea unei 
transformări radicale a societăţii, acea parte îşi zicea pe atunci 
-comunistă. Acesta era un fel de comunism încă brut, neşlefuit, 
_pur instinctiv, dar care a dibuit punctul cardinal şi era destul de 
puternic în rîndurile clasei muncitoare pentru a genera comunis
mul utopic : în Franţa - acela al lui Cabet, în Germania - acela 
.al lui Weitling. Prin urmare, în 1847 socialismul era o mişcare a 
'burgheziei, comunismul - o mişcare a clasei muncitoare. Socia
lismul, cel puţin pe continent, era „demn de respectu ,  comunis
mul - dimpotrivă. Şi deoarece noi eram de la început de părere 
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că „eliberarea clasei muncitoare trebuie să fie opera clasei munci
toare însăşi" 404, era limpede pe care din cele două denumiri trebuia 
s-o alegem. Ba mai mult, nici de atunci încoace nu ne-a trecut 
vreodată prin minte să ne dezicem de ea. 

Deşi „Manifestul" este opera noastră a amîndurora, mă simt 
totuşi dator să declar că ideea fundamentală, care formează miezul 
său, îi aparţine lui Marx. Această idee constă în următoarele : că 
în fiecare epocă istorică, modul economic de producţie şi de schimb 
preponderent şi structura socială care decurge în mod necesar de
aici constituie baza pe care se înalţă istoria politică şi intelectuală 
a epocii respective, singura bază pornind de la care se poate explica 
această istorie ; că, în conformitate cu aceasta, întreaga istorie a 
omenirii (de la descompunerea orînduirii gentilice primitive, cu 
proprietatea ei comună asupra pămîntului) a fost o istorie a lupte
lor de clasă, a luptelor dintre clasele exploatatoare şi clasele 
exploatate, dintre clasele dominante şi clasele asuprite ; că istoria 
acestor lupte de clasă a ajuns în prezent, în dezvoltarea ei, la o 
treaptă cînd clasa e:;icploatată şi asuprită - proletariatul - nu se· 
poate elibera de sub jugul clasei exploatatoare şi dominante -
burghezia - fără a elibera în acelaşi timp şi o dată pentru tot
deauna întreaga societate de orice exploatare şi asuprire, de orice 
deosebiri de clasă şi lupte de clasă. 

De această idee, care, după părerea mea, este menită sa Joace· 
în ştiinţa istoriei acelaşi rol pe care l-a jucat teoria lui Darwin 
în biologie, - de această idee ne-am apropiat treptat amîndoi 
încă cu cîţiva ani înainte de 1845. ln ce măsură am reuşit să îna
intez în mod independent în această direcţie, o arată cel mai bine· 
lucrarea mea „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" .... Cînd însă 
în primăvara anului 1845 m-am întîlnit din nou cu Marx la Bru
xelles, el elaborase dej a complet această idee şi mi-a expus-o în 
termeni aproape tot atît de clari ca cei în care am rezumat-o eu 
mai sus. 

Din prefaţa scrisă de noi amîndoi la ediţia germană din 1872 
citez următoarele : 

„Oricît de mult s-ar fi schimbat condiţiile în ultimii douăzeci 
şi cinci de ani, principiile generale dezvoltate în acest «Manifest»
sînt, în linii mari, valabile şi astăzi. Pe alocuri ar fi nevoie de 
unele îndreptări. Aplicarea practică a acestor principii va depinde, 
după cum se spune chiar în «Manifest»,  pretutindeni şi întotdeauna 
de condiţiile istorice date, şi de aceea măsurile revoluţionare pro-

* „The Condition of the Working Class in England in 1 844". By Frederick 
Engels. Translated by Florence K. Wischnewetzky („Situaţia clasei muncitoare din. 
Anglia in 1 844"), New York, Lovell-London, W, Reeves, 1 888. 
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puse la sfîrşitul capitolului al II-lea nu prezintă o importanţă spe
cială. In prezent, acest pasaj ar suna în multe privinţe altfel. Dată 
fiind uriaşa dezvoltare a marii industrii începînd din 1848, îmbu
nătăţirea şi creşterea organizării clasei muncitoare *, experienţa 
practică mai întîi a revoluţiei din februarie şi, într-o măsură şi 
mai mare, a Comunei din Paris, cînd proletariatul a deţinut pen
tru prima oară puterea politică timp de două luni, acest program 
este pe alocuri învechit. Comuna a dovedit îndeosebi că «clasa 
muncitoare nu poate să ia pur şi simplu în stăpînire maşina de 
stat aşa cum este şi să o pună în funcţiune pentru propriile ei 
scopuri» (vezi «The Civil War in France, Address of the General 
Council of the International Working-Men's Association», London, 
Truelove, 1871,  p. 15,  unde această idee este dezvoltată mai pe 
larg) 405• Apoi, este de la sine înţeles că în prezent critica făcută 
literaturii socialiste este incompletă, întrucît ea merge numai pînă 
în 1847 ; la fel şi observaţiile în legătură cu poziţia comuniştilor 
faţă de diferitele partide de opoziţie (capitolul al IV-lea) , deşi în 
esenţă valabile şi în prezent, sînt totuşi învechite în ceea ce 
priveşte aplicarea în practică, pentru simplul fapt că situaţia poli
tică s-a schimbat cu desăvîrşire şi că dezvoltarea istorică a mătu
_rat majoritatea partidelor enumerate acolo. 

«Manifestul» este însă un document istoric pe care noi consi
derăm că nu mai avem dreptul să-l schimbăm" 406• 

Traducerea de faţă se datoreşte d-lui Samuel Moore, care a 
tradus în cea mai mare parte „Capitalul • lui Marx. Am revăzut-o 
împreună, şi eu am adăugat cîteva note explicative cu caracter 
istoric. 

Londm, 30 iarrruarie 1888 

Publicat în  : 
Karl Marx and Frederick Engels. 
„Manifesto of the Communist Party•, 
London, 1888 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
cărţii 

Tradus din limba engleză 

• ln ediţia germană din 1872, în locul cuvintelor „incepînd din 1 848, îmbu
nătăţirea şi creşterea organiz�rii" figurează cuvintele „în ultimii douăzeci şi cinci 
de ani şi progresul realizat odată cu aceasta•. - Nota red. 
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Prefaţă la lucrarea „Ludwig Feuerbach 
şi sfîrşitul filozofiei clasice germane" * 

In prefaţa la lucrarea sa „Contribuţii la critica economiei poli
tice", Berlin, 1859, Karl Marx relatează cum la Bruxelles, în 1845, 
ne-am apucat amîndoi „să elaborăm concepţia noastră" - şi anume 
concepţia materialistă asupra istoriei, elaborată mai ales de 
Marx -, „în opoziţie cu concepţia ideologică a filozofiei germane, 
adică de fapt să ne răfuim cu conştiinţa noastră filozofică ante
rioară. Această hotărîre a fost realizată sub forma unei critici a 
filozofiei posthegeliene. Manuscrisul, cuprinzînd două volume 
groase in-octavo, ajunsese de mult în Westfalia, unde urma să fie 
editat, cînd am fost încunoştinţaţi că împrejurările schimbate nu 
mai îngăduiau tipărirea lui. Am abandonat acest manuscris criticii 
rozătoare a şoarecilor, cu atît mai bucuroşi cu cit scopul nostru 
principal - acela de a ne lămuri noi înşine - fusese atins" 4o1. 

S-au scurs de atunci peste 40 de ani, şi Marx a murit, fără ca 
vreunuia dintre noi să i se fi oferit prilejul de a relua acest subiect. 
Atitudinea noastră faţă de Hegel ne-am exprimat-o cu diferite pri
lejuri, dar niciodată într-un mod cuprinzător şi închegat. Asupra 
lui Feuerbach, care, în anumite privinţe, constituie o verigă inter
mediară între filozofia lui Hegel şi concepţia noastră, nu am mai 
revenit niciodată. 

Intre timp, concepţia lui Marx asupra lumii şi-a găsit adepţi 
departe, în afara hotarelor Germaniei şi ale Europei şi în toate 
limbile culte ale lumii. Pe de altă parte, filozofia clasică germană 
trece acum printr-un fel de renaştere în străinătate, mai ales în 
Anglia şi în Ţările scandinave. Chiar şi în Germania se pare că 
lumea începe să se sature de mizerele ciorbe eclectice care se 
servesc la universităţi sub numele de filozofie. 

* Vezi volumul de faţă, p. 259-305. - Nota red. 
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ln aceste împrejurări am considerat din ce în ce mai indicată 
o expunere scurtă şi sistematică a atitudinii noastre faţă de filozo
fia hegeliană, - cum am pornit de la ea şi cum am rupt-o cu ea. 
Tot astfel am considerat drept o datorie de onoare mereu actuală 
să recunosc pe deplin influenţa pe care, în perioada noastră de 
Sturm und Drang, Feuerbach, mai mult decît oricare alt filozof 
posthegelian, a avut-o asupra noastră. Am profitat deci bucuros de 
ocazie atunci cînd redacţia revistei „Neue Zeit" mi-a cerut o recen
zie critică a cărţii lui Starcke despre Feuerbach 408• Lucrarea mea 
a fost publicată în numerele 4 şi S din 1886 ale revistei, iar acum 
apare într-o ediţie separată, revăzută. 

Inainte de a trimite aceste rînduri la tipar, am căutat vechiul 
manuscris din 1845-1 846 şi l-am răsfoit încă. o dată. Capitolul 
despre Feuerbach nu este încheiat. Partea terminată constă dintr-o 
expunere a concepţiei materialiste asupra istoriei, care dovedeşte 
doar cit de incomplete mai erau pe atunci cunoştinţele noastre de 
istorie economică. Manuscrisul nu conţine o critică a doctrinei 
feuerbachiene însăşi ; de aceea este inutilizabil pentru actualul meu 
scop. In schimb, într-un caiet vechi al lui Marx am găsit cele 1 1  
teze despre Feuerbach, tipărite aici ca anexă 409• Sînt însemnări în 
vederea unei elaborări ulterioare, aşternute în grabă, nedestinate 
nicidecum tiparului, dar de o valoare incalculabilă, fiind primul 
document care conţine genialul germene al noii concepţii des
pre lume. 

Londra, 21 februarie 1888 

Publicat în lucrarea : F. Engels. 
„Ludwig Feuerbach und der Ausgang 
der klassischen deutschen Philosophie" .  
Stuttgart, 1 888 

25 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
lucrării 

Tradus din limba germană 
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Protecţionismul şi liberul schimb * 

Prefaţă la broşura lui Karl Marx 
„Discurs asupra liberului schimb " uo 

Spre sfîrşitul anului 1 847, la Bruxelles a avut loc un congres 
in problema liberului schimb 411• 

Aceasta a fost o manevră strategică a fabricanţilor englezi în 
cadrul campaniei lor de atunci pentru liberul schimb. După ce au 
sărbătorit victoria în ţară în legătură cu abrogarea legilor cerea
lelor în 1 846 412, ei au plecat pe continent pentru a cere, în schim
bul dreptului de import liber de cereale în Anglia din ţările conti
nentale, dreptul de import liber de produse industriale engleze pe 
pieţele de pe continent. La acest congres, Marx s-a înscris pe lista 
vorbitorilor, dar, după cum era de aşteptat, lucrurile au fost aran
jate în aşa fel, incit lucrările congresului s-au încheiat înainte de 
a-i veni lui rîndul. Prin urmare, Marx a fost nevoit să facă o expu
nere asupra a ceea ce se pregătise să spună despre liberul schimb 
în faţa Asociaţiei democratice din Bruxelles, organizaţie interna
ţională, al cărei vicepreşedinte era 413• 

Intrucît în America problema liberului schimb sau a pro'tec
ţionismului este în prezent la ordinea zilei, s-a considerat util să 
se publice o traducere în limba engleză a discursului lui Marx, iar 
eu am fost solicitat să scriu o prefaţă. 

„Sistemul protecţionist - spune Marx - a fost un mijloc arti· 
ficial de a fabrica fabricanţi, de a expropria muncitori indepen
denţi, de a capitaliza mijloacele de producţie şi mijloacele de sub· 
zistenţă naţionale, de a scurta cu forţa tranziţia de la modul de 

* Prefaţa (tradusă de autor) la ediţia engleză, publicata la New York, a cu
vîntării lui Marx cu privire la liberul schimb (tradusă în limba germană de 
E. Bernstein şi K. Kautsky ; anexa a II-a la lucrarea lui Marx „Mizeria filozofiei•,  
Stuttgart, Dietz, p. 188 şi urm.). Intrucît aceastd. prefaţă se adresează, în primul 
rind, publicului american, politica protecţionistă germană a fost atinsă doar în 
treacăt. S-ar putea ca autorul să aibă în curind prilejul sd. analizeze această pro
blemă în mod special cu privire la Germania. (1Vota lui Engels la traducerea 
germană.) 
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producţie vechi la cel modern" 414• Aşa a arătat protecţionismul la 
apariţia sa, în secolul al XVIl-lea, aşa a rămas şi o bună parte din 
secolul al XIX-lea. Pe atunci, protecţionismul era socotit o politică 
normală a fiecărui stat civilizat din Europa occidentală. Excepţie 
făceau numai micile state germane şi cantoanele Elveţiei - nu 
pentru că le displăcea sistemul, ci pentru că era imposibil de apli
cat pe teritorii atît de mici. 

Sub aripa ocrotitoare a protecţionismului a apărut şi s-a dez
voltat de fapt în Anglia, în ultimele trei decenii ale secolului al 
XVIII-lea, sistemul industriei moderne - producţia cu ajutorul ma
şinilor puse în mişcare de abur. Şi, ca şi cum tarifele protecţioniste 
nu ar fi fost suficiente, războaiele împotriva revoluţiei franceze 
i-au ajutat Angliei să-şi asigure monopolul asupra noilor metode 
industriale. Timp de peste douăzeci de ani, vasele de război en
gleze au izolat concurenţii industriali ai Angliei de respectivele 
lor pieţe coloniale şi, în acelaşi timp, au deschis cu forţa aceste 
pieţe pentru comerţul englez. Separarea coloniilor sud-americane 
de metropolele lor europene, cucerirea de către Anglia a principa
lelor colonii franceze şi olandeze, supunerea treptată a Indiei au 
transformat populaţia tuturor acestor teritorii uriaşe în consuma
tori ai mărfurilor engleze. Anglia completa deci protecţionismul. 
pe care îl aplica pe piaţa internă, cu liberul schimb faţă de toţi 
consumatorii posibili de peste graniţă ai mărfurilor ei. Datorită 
acestei îmbinări fericite a ambelor sisteme, Anglia avea la sfîrşitul 
războiului, în 1815, monopolul efectiv al comerţului mondial în 
Loale ramurile principale ale industriei. 

In anii de pace care au urmat, acest monopol a continuat să 
se extindă şi să se întărească. Avansul cîştigat de Anglia în timpul 
războiului creştea de la un an la altul ; se părea că ea îi depăşea 
lot mai mult pe toţi concurenţii ei posibili. Exportul de produse in
dustriale în cantităţi din ce în ce mai mari a devenit într-adevăr 
pentru această ţară o chestiune de viaţă şi de moarte. Se părea că 
în calea ei stau numai două obstacole : legislaţia prohibitivă sau 
protecţionistă a altor ţări şi taxele de import la materiile prime şi 
produsele alimentare în Anglia. 

Atunci au devenit populare în ţara lui John Bull teoriile eco
nomiei politice clasice - ale fiziocraţilor francezi şi ale adepţilor 
lor englezi, Adam Smith şi Ricardo - cu privire la liberul schimb. 
In interiorul ţării, fabricanţii, care îi băteau pe toţi concurenţii lor 
străini şi  a căror existenţă depindea de extinderea exportului ,  nu 
aveau nevoie de protecţionism. ln interiorul ţării, protecţionismul 
le convenea numai producătorilor de produse alimentare ş i  de ma
terii prime, numai celor ce-şi încasau veniturile din agricultură, 

25• 
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adică, în condiţiile existente atunci în Anglia, le convenea numai 
celor ce primeau rentă, adică aristocraţiei funciare. Fabricanţilor 
însă, acest protecţionism le dăuna. Deoarece materiile prime erau 
impozabile, creştea preţul la articolele produse din aceste materii 
prime ; deoarece produsele alimentam erau impozabile, creştea pre
ţul la forţa de muncă ; în ambele cazuri, protecţionismul îl punea 
pe fabricantul englez într-o situaţie dezavantajoasă în comparaţie 
cu concurentul său din străinătate. Şi, întrucît toate celelalte ţări 
exportau în Anglia în primul rînd produse agricole şi importau de 
acolo în special produse industriale, desfiinţarea în Anglia a taxe
lor vamale protecţioniste la cereale şi la materii prime în general 
era în acelaşi timp un apel către celelalte ţări ca, la rîndul lor, să 
desfiinţeze sau, cel puţin, să reducă taxele de import la mărfurile 
industriale engleze. 

După o luptă îndelungată şi îndîrjilă, victoria a fost de partea 
capitaliştilor industriali englezi, care încă de pe atunci formau de 
fapt clasa conducătoare a naţiunii, clasă ale cărei interese erau 
considerate pe vremea aceea interese naţionale. Aristocraţia fun
ciară a fost nevoită să cedeze. Taxele vamale la cereale şi la alte 
materii prime au fost desfiinţate. Libe1ul schimb a devenit lozinca 
la ordinea zilei. Sarcina imediată a fabricanţilor englezi şi a purtă
torilor lor de cuvînt - economiştii - consta în a converti toate 
celelalte ţări la credinţa liber-schimbistă şi în a crea astfel o lume 
în care Anglia să fie un mare centru industrial, iar toate celelalte 
ţări - provincii agricole dependente de ea. Aşa stăteau lucrurile 
în timpul Congresului de la Bruxelles, atunci cînd Marx şi-a pre
gătit această cuvîntare. Deşi recunoaşte că în anumite condiţii, cum 
ar fi cele din Germania anului 1 847, protecţionismul mai poate fi 
avantajos pentru capitaliştii industriali şi demonstrează că liberul 
schimb nu este un panaceu împotriva tuturor relelor de pe urma 
cărora suferă clasa muncitoare şi că, dimpotrivă, ar putea chiar să 
le agraveze, în ultimă instanţă şi în principiu el se pronunţă pen
tru liberul schimb. Pentru el, liberul schimb este o condiţie firească 
a producţiei capitaliste moderne. Numai în condiţiile liberului 
schimb, uriaşele forţe de producţie ale aburului, electricităţii, ma
şinilor se pot dezvolta complet ; şi, cu cît ritmul acestei dezvoltări 
va fi mai rapid, cu atît mai repede şi mai complet se vor manifesta 
şi rezultatele lui inevitabile : scindarea societăţii în două clase, în 
capitalişti şi muncitori salariaţi ; bogăţia ereditară de o parte, mi
zeria ereditară de cealaltă parte ; oferta care depăşeşte cererea, 
incapacitatea pieţelor de a absorbi masa tot mai mare de produse 
industriale ; ciclurile, care se repetă invariabil, de prosperitate, su
praproducţie, criză, panică, depresiune cronică şi înviorare treptată 
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a producţiei şi a comerţului, înviorare care nu vesteşte o îmbună
tăţire de lungă dunată, ci o nouă sup11aproducţie şi o nouă criză ; 
într-un cuvînt creşterea forţelor de producţie în asemenea propor
ţii, incit instituţiile sociale în condiţiile cărora au apărut devin 
nişte cătuşe de nesuportat ; singura ieşire posibilă - o revoluţie 
socială care să elibereze forţele de producţie sociale de cătuşele 
unei orînduiri sociale învechite, iar pe adevăraţii producători, ma
sele largi populare, de sclavia salariată. Şi deoarece liberul schimb 
.este ambianţa firească, normală pentru această evoluţie istorică., 
mediul economic în care în primul rînd vor apărea condiţiile nece
sare pentru inevitabila revoluţie socială - de aceea şi numai de 
aceea s-a pronunţat Marx pentru liberul schimb. 

Oricum, anii imediat următori victoriei liber-schimbismului în 
Anglia au justificat, pe cit se pare, cele mai extravagante speranţe 
de prosperitate legate de acest eveniment. Comerţul britanic a 
atins nişte proporţii fabuloase ; monopolul industrial al Angliei pe 
piaţa mondială părea mai solid ca oricînd ; pretutindeni apăreau 
noi furnale, noi fabrici de textile ; au fost create noi ramuri indus
triale. E drept că în 1 857 a survenit o criză puternică, dar ea a fost 
înlăturată şi curînd după aceea comerţul şi industria au luat un 
nou avînt vertiginos, pînă cînd în 1 866 s-a produs o nouă panică, 
care de data aceasta marchează, pare-se, un nou moment crucial 
în istoria economică a omenirii. 

Dezvoltarea fără precedent a industriei şi a comerţului brita
nic între anii 1 848 şi 1866 s-a datorat, fără îndoială, în mare mă
sură desfiinţării taxelor protecţioniste la produse alimentare şi la 
materii prime. Dar nu numai acestui fapt. Concomitent s-au produs 
şi alte schimbări importante, care au contribuit şi ele la această 
dezvoltare. în anii aceia au fost descoperite şi exploatate minele 
de aur din California şi din Australia, ceea ce a făcut să crească 
enorm masa mijloacelor de circulaţie pe piaţa mondială ; aceeaşi 
perioadă este marcată de victoria definitivă a mijloacelor de trans
port cu motor cu abur asupra tuturor celorlalte mijloace de trans
port ; oceanele erau acum brăzdate de vapoare în loc de vase cu 
pînze ; pe uscat, în toate ţările civilizate, căile ferate au ocupat 
primul loc, iar şoselele - locul al doilea ; transportul a devenit 
acum de patru ori mai rapid şi de patru ori mai ieftin. Nu e de 
mirare că, în condiţii atît de prielnice, industria engleză, pusă în 
funcţiune cu ajutorul aburului, îşi extindea dominaţia pe seama 
industriei casnice din alte ţări, care avea la bază munca manuală. 
Dar celelalte ţări trebuiau o:i.re să stea cu braţele încrucişate şi să 
accepte umile aceste schimbări, care le reduceau la situaţia de 
simple anexe agricole ale Angliei, acest „atelier al lumii u '? 
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Celelalte ţări n-au stat nici ele cu braţele încrucişate. Timp de 
aproape două sute de ani, Franţa şi-a înconjurat industria cu un 
adevărat zid chinezesc de taxe protecţioniste şi prohibitive şi a 
obţinut în producţia tuturor articolelor de lux şi de artă o supre
maţie pe care Anglia n-a încercat niciodată să şi-o dispute. Elveţia, 
în condiţiile unui liber schimb deplin, dispunea de ramuri indus
triale relativ importante, de care nu se putea atinge concurenţa 
engleză. Germania, aplicînd un tarif mult mai liberal decît oricare 
altă ţară mare de pe continent, şi-a dezvoltat industria într-un ritm 
relativ mai rapid chiar decît Anglia. Iar America, care în timpul 
războiului civil din 1 861 a fost lăsată pe neaşteptate să se descurce 
cu propriile ei resurse, a trebuit să găsească posibilitatea de a sa
tisface cererea de diferite produse industriale, apărută brusc, şi a 
putut face aceasta numai creîndu-şi o industrie proprie. Pun.indu-se 
capăt războiului, a încetat şi cererea provocată de el ; dar noua in
dustrie rămînea şi avea de înfruntat concurenţa engleză. ln Ame
rica, războiul i-a făcut pe toţi să înţeleagă că un popor de treizeci 
şi cinci de milioane de oameni, în stare să-şi dubleze numărul în 
decurs de cel mult 40 de ani, un popor care dispune de resurse 
uriaşe şi este înconjurat de vecini care vor trebui să se ocupe încă 
mulţi ani în special cu agricultura, că unui asemenea popor îi este 
„hărăzită misiunea" („manifest destiny") 415 de a deveni indepen
dent de industria din alte ţări în ceea ce priveşte principalele 
obiecte de consum atît în timp de pace cit şi în timp 'de război. Şi 
atunci America a introdus protecţionismul. 

Acum vreo cincisprezece ani am călătorit într-un vagon de 
tren cu un negustor deştept din Glasgow, ale cărui interese erau 
legate, pare-se, de industria siderurgică. Cînd am ajuns să discutăm 
despre America, el a început să-mi servească o serie de vechi pa
lavre liber-schimbiste : „E de neconceput ca nişte afacerişti atît de 
abili ca americanii să plătească tribut propriilor lor deţinători de în
treprinderi siderurgice, în timp ce ar putea cumpăra aceleaşi arti
cole, dacă nu mai bune, în schimb mult mai ieftine, din ţara noas
tră" .  Apoi mi-a dat o serie de exemple care arătau cu ce impozite 
mari se împovărează americanii pentru a îmbogăţi o mină de side
rurgişti lacomi. „Cred - i-am răspuns eu - că această problemă 
are şi o altă latură. Ştiţi că în ceea ce priveşte cărbunele, forţa 
hidraulică, mi.nereul de fier şi alte minereuri, produse alimentare 
ieftine, bumbac indigen şi alte materii prime, America dispune de 
resurse şi avantaje pe care nu le are nici o ţară europeană şi că 
aceste resurse pot atinge o dezvoltare deplină numai atunci cînd 
America va deveni o ţară industrială. De asemenea, trebuie să re
cunoaştem că în prezent un popor atît de numeros ca americanii 
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nu poate trăi numai din agricultură, că aceasta ar echivala cu o 
condamnare la barbarie şi dependenţă veşnică ; în zilele noastre, 
nici un popor mare nu poate trăi fără o industrie proprie. Dar, 
dacă America trebuie să devină o ţară industrială şi dacă are toate 
şansele nu numai să-şi ajungă, dar să-şi şi întreacă concurenţii, 
în faţa ei se deschid două căi : sau, menţinînd liberul schimb, să 
zicem, timp de 50 de ani, să ducă o luptă de concurenţă extrem 
de costisitoare împotriva industriei engleze, care are un avans de 
aproape 100 de ani faţă de cea americană ; sau, cu ajutorul taxe
lor protecţioniste, să oprească pătrunderea produselor industriale 
engleze timp de, să zicem, 25 de ani, avînd aproape certitudinea 
că la sfîrşitul acestor 25 de ani industria americană va putea ocupa 
o poziţie independentă pe piaţa mondială liberă. Care din aceste 
două căi este mai ieftină şi mai scurtă ? Aceasta e întrebarea. 
Dacă vreţi să mergeţi de la Glasgow la Londra, puteţi lua trenul 
parlamentar 416, plătind 1 penny pentru o milă şi călătorind cu vi
teza de 12  mile pe oră. Dar nu veţi face acest lucru ; timpul dv. e 
prea preţios, vă veţi urca într-un expres, veţi plăti 2 pence 
pentru o milă şi veţi face 40 de mile pe oră. Iată că şi americanii 
preferă să plătească un bilet de expres şi să meargă cu viteza ex
presului" . Liber-schimbistul meu scoţian n-a mai avut ce să-mi 
răspundă. 

Fiind un mijloc de fabricare artificială a fabricanţilor, protec
ţionismul poate fi deci folositor nu numai unei clase capitaliste 
incomplet dezvoltate, care continuă lupta împotriva feudalismului ; 
el poate fi folositor şi unei clase capitaliste în ascensiune într-o 
tară care, ca şi America, nici nu a cunoscut feudalismul, dar a 
atins un asemenea grad de dezvoltare, incit trecerea de la agri
cultură la industrie devine o necesitate. Pomenindu-se în această 
situaţie, America a hotărît să recurgă la protecţionism. De cînd a 
fost luată această hotărîre, aproape că au trecut cei 25 de ani de 
care i-am pomenit tovarăşului meu de călătorie şi, dacă nu am 
greşit atunci, protecţionismul trebuie să-şi fi jucat deja rolul în 
America şi să fi devenit în prezent pentru ea o frînă. 

Aceasta este de cîtva timp părerea mea. Acum vreo doi ani 
i-am spus unui american protecţionist : „Sînt convins că, dacă 
America va introduce liberul schimb, în 1 0  ani ea va întrece Anglia 
pe piaţa mondială" .  

In cel mai bun caz, protecţionismul este un şurub fără capăt 
şi nu poţi şti niciodată cit poţi strînge acest şurub. Protejînd o 
ramură industrială, aducem direct sau indirect prejudicii tuturor 
celorlalte ramuri şi de aceea sîntem nevoiţi să le protejăm şi pe 
ele. Prin aceasta aducem din nou prejudicii acelei ramuri indus-
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triale pe care am protejat-o iniţial şi sîntem nevoiţi să compensăm 
pierderile ei, dar această compensaţie influenţează, la rîndul ei, ca  
şi în primul caz, toate celelalte ramuri, dindu-le dreptul la com
pensarea pierderilor, şi aşa in infinitum *. !n această privinţă, Ame
rica ne oferă un exemplu grăitor de felul în care protecţionismul 
poate sugruma o importantă ramură industrială. In 1 856, suma to
tală a importului şi exportului pe căile maritime s-a ridicat în Sta
tele Unite la 641 604 850 de dolari ; din această cantitate, 75,2° o a 
fost transportată cu vase americane şi numai 24,8°/o cu vase străine. 
Transatlanticele britanice începuseră de pe atunci să înlocuiască 
vasele americane cu pînze ; cu toate acestea, în 1 860, din totalul 
traficului maritim de mărfuri, care s-a ridicat la 762 288 550 de do
lari, vaselor americane le-a revenit totuşi 66,5°/o. A izbucnit răz
boiul civil şi sistemul protecţionist a fost extins asupra construc
ţiilor navale americane ; această măsură a fost încununată în ase
menea măsură de succes, incit pavilionul american a dispărut 
aproape complet de pe mare. In 1887, totalul traficului maritim de 
mărfuri al Statelor Unite s-a ridicat la 1 408 502 979 de dolari ; dar 
din acest total numai 13,80/o a fost transportat cu vase americane, 
iar 86,20/o cu vase străine. In 1 856, suma mărfurilor transportate 
cu vase americane a fost de 482 268 274 de dolari, în 1 860 - de 
507 247 757 de dolari. In 1887, această sumă a scăzut pînă la 
1 94 356 746 de dolari **. Cu 40 de ani în urmă, pavilionul american 
era rivalul cel mai periculos al pavilionului britanic şi ameninţa 
să-l întreacă pe apele oceanelor ; acum a dispărut aproape cu totul. 
Sistemul protecţionist aplicat în construcţiile navale a sugrumat 
atît navigaţia cit şi construcţiile navale. 

Un alt moment. Perfecţionările metodelor de producţie se suc
ced atît de rapid în zilele noastre şi schimbă atît de brusc şi de 
fundamental caracterul unor întregi ramuri industriale, incit un 
tarif protecţionist care ieri mai putea fi avantajos, astăzi nu mai 
este. Să luăm un alt exemplu din raportul pe anul 1887 al minis
trului de finanţe : 

„Perfecţionările aduse în ultimii ani maşinilor de pieptănat lină au schimbat 
intr-atit calitatea aşa-numitelor ţesături de lină pieptănată, incit acestea din urmă 
au înlăturat în mare măsură ţesăturile de lină obişnuite care erau folosite pentru 
haine bărbăteşti. Aceste schimbări... au adus prejudicii serioase producţiei noastre 
indigene de ţesături de lină pieptănată, intrucit taxele vamale la lina din care 
se fac acestea sînt aceleaşi ca şi la lina din care se fac ţesăturile de lină obi7-
nuite ; totodată, taxa vamală la acestea din urmă, al căror preţ nu depăşeşte 8(} 

* - la infinit. - Nota lrad. 
** „Annual Report of the Secretary of the Treasury etc. For the Year 1887° • 

Washington, 1887, p. XXVIII, XXIX "'· 
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de cenţi pfundul, este de 35 de cenţi pfundul şi 35•/1 ad valorem *, în timp ce 
taxa vamală la produsele de lină pieptănată, ul căror preţ nu depăşeşte 80 de 
cenţi, este intre 10 şi 20 de cenţi pfundul şi 35•/o ad valorem. ln unele cazuri, 
taxa vamală la lina din care se fac ţesăturile de lină pieptănată depăşeşte taxa 
vamală la mărfurile finite". 

Prin urmare, ceea ce ieri proteja industria indigenă, astăzi se 
transformă într-o primă pentru importatorul străin, şi are dreptate 
ministrul de finanţe ** cînd spune : 

„Există destule temeiuri să se presupună că în ţara noastră producţia de \e
saturi de lină pieptănată va înceta curînd dacă tariful nu va fi schimbat în mod 
corespunzător" (p. XIX). 

Dar, pentru a schimba tariful, veţi fi nevoiţi să luptaţi cu fa
bricanţii de ţesături de lină obişnuite, care trag foloase de pe urma 
actualei stări de lucruri ; veţi fi nevoiţi să duceţi o adevărată 
campanie pentru a cuceri majoritatea în ambele Camere ale Con
gresului şi, în sfîrşit, opinia publică a ţării ; se pune însă întreba
rea : merită oare ? 

Dar lucrul cel mai rău în sistemul protecţionist este faptul că, 
odată introdus, nu e aşa de uşor să scapi de el. Oricît de greu ar 
fi de stabilit un tarif echitabil, infinit mai grea este reîntoarcerea 
la liberul schimb. Condiţiile care i-au permis Angliei să realizeze 
această trecere în cîţiva ani nu se vor repeta. Dar şi acolo, lupta 
care a început în 1823 (Huskisson) a repurtat primul succes în 
1 842 (tariful lui Peel) 418 şi s-a prelungit încă cîţiva ani după abro
garea legilor cerealelor. Astfel, protecţionismul în industria mă
tasii (singura care mai avea să se teamă de concurenţa străină) 
mai întîi a fost prelungit cu cîţiva ani, iar apoi a căpătat o altă 
formă, de-a dreptul ruşinoasă ; în timp ce celelalte ramuri ale in
dustriei textile erau subordonate legii cu privire la reglementarea 
muncii în fabrici, care limita timpul de muncă al femeilor, adoles
cenţilor şi copiilor 419, industria mătăsii era avantajată printr-o se
rie de excepţii esenţiale de la regula generală, care permiteau an
gajarea unor copii de vîrstă mai fragedă decît în celelalte ramuri 
ale industriei textile şi fixarea unui număr mai mare de ore pentru 
copii şi adolescenţi. Desfiinţînd monopolul în interesul concuren
ţilor străini, făţarnicii liber-schimbişti l-au reintrodus pe seama să
nătăţii şi a vieţii copiilor englezi. 

Pe viitor însă, nici o ţară nu va mai putea trece de la protec
ţionism la liberul schimb în condiţiile în care se afla Anglia atunci, 
cînd toate sau aproape toate ramurile industriei ei puteau ţine 

* - din valoare. - Nota trad. 
** Charles Fairchild. - Nota red. 
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piept concurenţei străine pe pieţele libere. Necesitatea unei aseme
nea treceri se va face simţită cu mult înainte de a se putea măcar 
spera la o situaţie atît de fericită. Această necesitate se va mani
festa în diferite ramuri industriale în diferite perioade ; interesele 
contradictorii ale acestor ramuri vor stîrni certuri foarte semnifi
cative, intrigi de culise şi combinaţii parlamentare secrete. Proprie
tarul unei uzine constructoare de maşini, al unei uzine mecanice 
sau al unui şantier naval poate presupune că protecţionismul faţă 
de proprietarul unei uzine siderurgice va face să crească într-atîta 
preţul la mărfurile sale, incit aceasta şi numai aceasta va împiedica 
exportul lor ; fabricantul de ţesături de bumbac va declara că el 
ar putea înlătura ţesăturile englezeşti de pe piaţa chineză şi de pe 
cea indiană dacă n-ar fi preţul ridicat la fire pe care e obligat să-l 
plătească din cauză că proprietarul filaturii se află sub scutul pro
tecţionismului etc. In clipa în care o ramură a industriei naţionale 
cucereşte în întregime piaţa internă, exportul devine pentru ea o 
necesitate. In condiţiile orînduirii capitaliste, anumite ramuri in
dustriale ori se extind, ori decad. Ele nu pot rămîne pe loc ; opri
rea în dezvoltare înseamnă începutul ruinării ; progresul inven
ţiilor în mecanică şi în chimie, înlocuind necontenit munca omului 
şi contribuind la creşterea şi concentrarea şi mai rapidă a capita
lului, creează în fiecare ramură industrială stagnantă un surplus, 
atît de muncitori cit şi de capital, un surplus care nu-şi găseşte ni
căieri o întrebuinţare, deoarece acelaşi proces se produce în toate 
celelalte ramuri industriale. Prin urmare, trecerea de la comerţul 
interior la comerţul de export devine o chestiune de viaţă şi de 
moarte pentru ramurile industriale respective, dar acestea se lo
vesc de drepturile statornicite şi de anumite interese ale altor ra
muri, cărora protecţionismul le pare deocamdată mai sigur şi mai 
avantajos decit liberul schimb. Atunci începe o luptă îndîrjită şi 
de durată între liber-schimbişti şi protecţionişti ; în scurt timp, con
ducerea acestei lupte trece de ambele părţi, din mîinile unor oa
meni direct interesaţi în mîinile politicienilor de profesie, liderii 
partidelor politice tradiţionale, interesaţi nu în a rezolva problema, 
ci în a o lăsa deschisă pentru totdeauna ; ca urmare a unei imense 
pierderi de timp, de energie şi de bani, apar o serie de compromi
suri, favorabile cind unei părţi, cind celeilalte şi care denotă o 
mişcare lentă, deşi nicidecum maiestuoasă, în direcţia liberului 
schimb, - dacă nu cumva, între timp, protecţionismul nu va deveni 
absolut insuportabil pentru naţiune, ceea ce, după cit se pare, se 
şi petrece acum în America. 

Există însă şi un alt fel de protecţionism, cel mai rău dintre 
toate, acela care se practică în Germania. Curtnd după 1815,  Ger-
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mania a început să simtă şi ea necesitatea unei dezvoltări mai ra
pide a industriei ei. Dar prima condiţie pentru aceasta era crearea 
unei pieţe interne prin desfiinţarea numeroaselor bariere vamale 
dintre micile state germane şi a diversităţii legislaţiei lor fiscale, 
cu alte cuvinte formarea unei Uniuni vamale germane (Zollve
rein) 420• Aceasta se putea realiza numai pe baza unui tarif liberal, 
calculat în aşa fel încît să se ajungă mai degrabă la creşterea ve
niturilor statului decît la protecţia industriei indigene. Aceasta era 
singura condiţie care putea determina micile state să adere la Con
federaţie. Prin urmare, noul tarif german, deşi într-o oarecare mă
sură proteja unele ramuri industriale, atunci cînd a fost introdus a 
constituit totuşi un model de legislaţie liber-schimbistă ; şi aşa a 
şi rămas, cu toate că încă din 1 830 majoritatea industriaşilor ger
mani cereau insistent să se treacă la protecţionism. Totuşi, în con
diţiile acestui tarif extrem de liberal şi în pofida faptului că indus
tria casnică germană, bazată pe munca manuală, era strivită fără 
cruţare de concurenţa fabricilor engleze, care lucrau cu ajutorul 
aburului, trecerea de la munca manuală la producţia cu ajutorul 
maşinilor s-a realizat treptat şi în Germania ; în prezent, această 
trecere este aproape încheiată. Transformarea Germaniei dintr-o 
ţară agrară într-una industrială s-a desfăşurat în acelaşi ritm ; înce
pînd din 1 866, această transformare a fost facilitată de evenimente 
poHtice faviorabile : crearea unui guvern central iputemic şi a unrui 
organ legislativ unic pentru întreaga Germanie, ceea ce a asigurat 
uniformitatea legislaţiei comerciale şi industriale, precum şi uni
tatea sistemului monetar şi a sistemului de măsuri şi greutăţi, şi, 
în sfîrşit, afluenţa miliardelor franceze. In felul acesta, în ceea ce 
priveşte volumul comerţului exterior, pe la 1 874 Germania ocupa 
pe piaţa mondială locul al doilea după Marea Britanie *, iar în in
dustrie şi în transporturi Germania folosea mai multe motoare cu 
abur decît orice altă ţară de pe continentul european, cea mai 
bună dovadă că şi atunci, în pofida avansului enorm al industriei 
engleze, o ţară mare tot mai putea concura cu succes Anglia pe 
piaţa liberă. 

Pe neaşteptate însă a survenit o schimbare de front : Germa
nia a trecut la sistemul protecţionist tocmai în momentul în care 
liberul schimb părea pentru ea mai mult decît oricînd o necesitate. 
Această trecere a fost, fără îndoială, absurdă, dar ea poate fi ex
plicată. 

* Cifra totală a importului şi exportului pe anul 1874 în milioane de dolari : 
Marea Britanie - 3 300 ; Germania - 2 325 ; Franţa - 1 665 ; Statele Unite -
1 245. (Kolb. „Statistik", 7. Aufl. Leipzig, 1875, S. 790 m.) 
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Atîta timp cit Germania a fost o ţară exportatoare de cereale, 
toţi latihmdiairii şi toţi reprezentalil.ţii ilndustTiei navale .au fost 
liber-schimbişti inveteraţi. Dar în 1 874, în loc să exporte cereale, 
Germainia a fost nevoită să le importe în mari oan<tităţi. Cam în 
acelaşi timp, America a început să invadeze Europa cu cereale ief
tine ; pretutindeni unde pătrundeau aceste grîne, ele scădeau veni
turile băneşti aduse de pămînt, prin urmare şi renta funciară ; din 
acel moment, latifundiarii din întreaga Europă au început să ceară 
insistent trecerea la sistemul protecţionist. In acelaşi timp, fabri
canţii din Germania aveau de suferit de pe urma supraproducţiei 
excesive provocate de afluxul miliardelor franceze, iar Anglia, a 
cărei industrie era încă din vremea crizei din 1 866 într-o stare de 
depresiune cronică, inunda toate pieţele accesibile cu mărfuri pe 
care nu le putea vinde în ţară şi le oferea în străinătate la preţuri 
ruinător de mici. Atunci, fabricanţii germani, deşi erau foarte inte
resaţi să facă export, au început să vadă în sistemul protecţionist 
un mijloc de a-şi asigura piaţa internă exclusiv pentru ei. Iar gu
vernul, care se afla în întregime în mîinile aristocraţiei funciare 
şi ale moşierilor, a fost foarte bucuros să profite de această împre
jurare pentru a ferici pe încasatorii de rentă funciară prin intro
ducerea de taxe protecţioniste atît pentru latifundiari, cit şi pentru 
fabricanţi. In 1878 a fost introdus un tarif protecţionist ridicat atît 
la produsele agricole, cit şi la mărfurile industriale 422• 

Ca urmare, exportul de produse industriale germane este plătit 
de atunci direct din buzunarul consumatorilor interni. Oriunde a 
fost posibil s-au format „ringuri" sau „trusturi" pentru reglemen
tarea exportului şi chiar a producţiei. Industria siderurgică ger
mană este concentrată în mîinile citorva firme mari, în cea mai 
mare parte companii pe acţiuni, care, toate la un loc, pot produce 
aproximativ de patru ori mai mult fier decit poate absorbi în me
die ţara. Pentru a evita concurenţa reciprocă inutilă, aceste firme 
au format un trust care repartizează între ele toate contractele cu 
străinătatea şi indică, în fiecare caz în parte, firma care urmează 
să facă o ofertă concretă. Cu ciţiva ani în urmă, acest trust ajun
sese chiar la o înţelegere cu proprietarii uzinelor siderurgice en
gleze, dar această înţelegere nu mai există. Tot aşa, minele de căr
buni din Westfalia (care produc aproximativ treizeci de milioane 
de tone anual) au format un trust pentru reglementarea producţiei, 
a comenzilor şi a preţurilor. In general, orice industriaş german va 
spune că taxele vamale protecţioniste nu-i dau decit posibilitatea 
de a-şi compensa pe piaţa internă pierderile de pe urma preţurilor 
ruinătoare la care e nevoit să vîndă pe piaţa externă. Şi asta nu 
e totul. Acest sistem absurd de protejare a industriaşilor nu este 
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altceva decît o pomană aruncată capitaliştilor industriali pentru 
a-i face să sprijine un monopol şi mai absurd, acordat latifundia
rilor. Pentru că nu numai toate produsele agricole sînt impuse cu 
taxe vamale mari, care cresc din an în an, dar şi unele întreprin
deri de prelucrare a materiilor prime agricole, construite de pro
prietarii de moşii mari, sînt de fapt subvenţionate direct din punga 
statului. Industria zahărului de sfeclă nu numai că este protejată 
de taxe vamale, dar mai primeşte sume uriaşe şi sub forma unor 
prime de export. O persoană bine informată a spus odată că, dacă 
tot zahărul exportat ar fi aruncat în mare, fabricantul tot ar scoate 
un cîştig din prima guvernamentală. Tot aşa, proprietarii fabrici
lor de spirt din cartofi primesc, datorită ultimei legislaţii, din bu
zunarul statului un dar de aproximativ nouă milioane de dolari 
pe an. Iar întrucît aproape fiecare din marii proprietari funciari 
din Germania de nord-est are fie o fabrică de zahăr, fie o fabrică 
de ispirt, fie şi una şi alta 1n acelaşi timp, 1lJU e de mirare că lumea 
este pur şi simplu inundată de producţia lor. 

Această politică, ruinătoare în orice împrejurări, este de două 
ori mai ruinătoare într-o ţară a cărei industrie îşi menţine locul 
pe pieţele neutre în primul rînd datorită ieftinătăţii mîinii de lucru. 
Salariile, care, dată fiind marea densitate a populaţiei (care, în 
pofida emigraţiei, creşte cu repeziciune) , se menţin în Germania, 
chiar şi în vremuri mai bune, aproape la nivel de înfometare, tre
buie să crească datorită creşterii preţurilor la toate produsele de 
primă necesitate, creştere provocată de protecţionism. Atunci fa
bricantul german nu va mai putea, cum se întîmplă mult prea des 
în prezent, să compenseze preţul extrem de scăzut al mărfurilor 
sale reducînd salariul normal al muncitorilor săi şi, ca urmare, va 
fi înlăturat de pe piaţă. in Germania, protecţionismul ucide găina 
care fa.ce ouă de aur. 

Franţa are şi ea de suferit de pe urma protecţionismului. Aici,  
acest sistem, care a domnit în mod absolut timp de două secole, a 
devenit aproape o parte integrantă a vieţii naţiunii. Şi, totuşi, acest 
sistem devine din ce în ce mai mult o piedică. Necontenitele 
schimbări în metodele de producţie sînt la ordinea zilei, protecţio
nismul însă le barează drumul. Dosul catifelei de mătase se face 
acum din fire subţiri de bumbac ; fabricantul francez este nevoit 
fie să plătească pentru aceste fire un preţ ridicat, determinat de 
taxele protecţioniste, fie să se supună unei interminabile tărăgă
neli birocratice, care înghite întreaga diferenţă dintre acest preţ 
şi reducerea acordată de guvern la export ; şi, în felul acesta, in
dustria catifelei se mută de la Lyon la Krefeld, unde taxele de im
port la firele subţiri de bumbac sînt mult mai mici. Exportul fran-
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cez constă, după cum s-a arătat mai sus, în special din articole de 
lux ; în acest domeniu, gustul francez nu a putut fi încă întrecut, 
dar în întreaga lume principalii consumatori ai acestor articole sînt 
parveniţii noştri capitalişti de astăzi, care nu au nici educaţie, nici 
gust şi se mulţumesc pe deplin cu imitaţii germane sau engleze 
ieftine şi grosolane, pe care le cumpără adesea la preţuri fabu
loase, luîndu-le drept articole franţuzeşti veritabile. Pentru acele 
mărfuri speciale care nu pot fi fabricate decît în Franţa, piaţa se 
îngustează necontenit, exportul produselor industriale franceze este 
menţinut cu greu la vechiul nivel şi în curînd va trebui să scadă. 
Cu ce mărfuri noi le poate înlocui Franţa pe acelea al căror export 
decade ? Dacă în această privinţă s-ar putea face ceva, aceasta ar 
fi numai o trecere hotărîtă la liberul schimb, ceea ce l-ar scoate 
pe fabricantul francez din atmosfera călduţă de seră, cu care era 
obişnuit, la aerul proaspăt al concurenţei cu rivalii din străinătate. 
Şi, într-adevăr, comerţul francez în ansamblu ar fi început de mult 
să scadă dacă nu ar fi fost făcut pasul slab şi nehotărît în direcţia 
liberului schimb, adică tratatul Cobden din 1860 423• Dar acţiunea 
lui aproape că a şi încetat şi se impune o doză mai puternică din 
acelaşi tonic. 

De Rusia nu prea merită să vorbim. Acolo taxele vamale tre
buie să fie plătite în aur, şi nu în banii de hîrtie devalorizaţi care 
circulă în ţară, iar tariful protecţionist serveşte, în primul rînd, la 
aprovizionarea acestui guvern sărac cu aurul care-i este necesar 
pentru tranzacţiile cu creditorii din străinătate ; în ziua în care 
acest tarif îşi va îndeplini misiunea protecţionistă, înlăturînd com
plet mărfurile străine, în aceeaşi zi guvernul rus va da faliment. 
Cu toate acestea, acelaşi guvern îşi consolează supuşii cu planuri 
de transformare a Rusiei, cu ajutorul acestui tarif, într-o autarhie 
desăvîrşită, care să nu fie nevoită să aducă din străinătate nici ali
mente, nici materii prime, nici produse industriale, nici obiecte de 
artă. Oamenii care cred în acest Imperiu rus fantomă, rupt şi izolat 
de restul lumii, se află la nivelul locotenentului patriot prusac care 
a intrat într-o prăvălie şi a cerut un glob, dar nu un glob pămîn
tesc sau ceresc, ci un glob al Prusiei. 

Dar să revenim la America. Există deja acolo destule simptome 
că protecţionismul a făcut pentru Statele Unite tot ce s-a putut şi 
că, cu cit va fi pus mai curînd în disponibilitate, cu atît va fi mai 
bine pentru toţi. Unul dintre aceste simptome este formarea „rin
gurilor" şi a „ trusturilor" în ramurile industriale care beneficiază 
de sistemul protecţionist, şi aceasta pentru a folosi cit mai complet 
monopolul care le-a fost acordat. „Ringurile" şi „trusturile" sînt 
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organizaţii cu adevărat americane şi, acolo unde folosesc avantaje 
fireşti, ele sînt în general tolerate, fie şi fără prea multă plăcere. 
Transformarea industriei petrolului din Pennsylvania în monopolul 
„Standard Oil Company" 424 este un proces care corespunde întru 
totul legilor producţiei capitaliste. Dar atunci cînd proprietarii ra
finăriilor de zahăr încearcă să transforme protecţia pe care le-a 
acordat-o naţiunea pentru a-i apăra de concurenţa străină într-un 
monopol îndreptat împotriva consumului intern, adică împotriva 
aceleiaşi naţiuni care le-a acordat această protecţie, aceasta este 
cu totul altceva. Cu toate acestea, marii proprietari de rafinării de 
zahăr au format un „trust" ,  care avea tocmai un asemenea scop 423• 
Iar trustul zahărului nu este unicul de felul acesta. Formarea aces
tor trusturi în ramurile industriale care beneficiază de protecţio
nism este unul dintre cele mai sigure indicii că protecţionismul şi-a 
îndeplinit misiunea şi că îşi schimbă însuşi caracterul ; că nu-l mai 
apără pe producător de importatorul străin, ci de consumatorul in
tern ; că a produs, cel puţin în ramura industrială respectivă, des
tui, dacă nu prea mulţi fabricanţi ; că banii pe care îi bagă în bu
zunarul acestora sînt bani aruncaţi, întocmai ca în Germania. 

In America, ca şi în alte ţări, în sprij inul protecţionismului se 
aduce argumentul că liberul schimb ar fi avantajos numai pentru 
Anglia. Cea mai bună dovadă a contrarului este faptul că în Anglia 
nu numai agricultorii şi landlorzii, ci chiar şi fabricanţii devin 
adepţi ai protecţionismului. In patria „şcolii manchesteriene" a 
liber-schimbiştilor 426, la 1 noiembrie 1886, Camera de comerţ din 
Manchester a luat în discuţie următoarea rezoluţie : 

„După ce a aşteptat în zadar patruzeci de ani ca şi alte ţări să urmeze exem
plul Angliei în ceea ce priveşte liberul schimb, Camera consideră că a sosit 
timpul să fie revizuită această problemă".  

Rezoluţia a fost, ce-i drept, respinsă, dar cu 22 de voturi con
tra 21 ! Şi aceasta s-a întîmplat în centrul industriei bumbacului, 
adică al singurei ramuri a industriei engleze a cărei superioritate 
pe piaţa liberă continuă să fie incontestabilă I Dar chiar şi în 
această ramură specială, geniul invenţiilor s-a mutat din Anglia în 
America. Ultimele perfecţionări la maşinile de tors şi de ţesut 
bumbacul sînt aproape toate de provenienţă americană, iar Man
chesterul a fost nevoit să le introducă şi el. In ceea ce priveşte 
feluritele invenţii din domeniul industriei, rolul conducător îi re
vine categoric Americii, în timp ce Germania dispută cu Anglia 
locul doi. In Anglia creşte tot mai mult conştiinţa faptului că mo
nopolul ei industrial este iremediabil pierdut, că, în comparaţie cu 
alte ţări, ea pierde mereu teren, în timp ce concurenţii ei fac pro-
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grese, şi că încetul cu încetul va ajunge pînă acolo incit va fi ne
voită să se mulţumească cu situaţia de a fi una dintre numeroasele 
ţări industriale, în loc să fie, aşa cum a visat cindva, „atelierul 
lumii" .  Şi pentru a preveni loviturile ameninţătoare ale soartei, fiii 
aceloraşi oameni care cu patruzeci de ani în urmă au văzut sal
varea exclusiv în liberul schimb invocă acum cu atîta ardoare pro
tecţionismul, camuflat neînctemînatic de vălul „comerţului cinstit" 
şi al tarifelor de represalii. Şi atunci cind industriaşii englezi în
cep să considere că liberul schimb îi ruinează şi cer guvernului 
să îi apere de concurenţii din străinătate, atunci înseamnă că a 
venit vremea ca aceşti concurenţi să arunce peste bord sistemul 
protecţionist inutil de acum înainte şi să zdrobească monopolul 
industrial vlăguit al Angliei cu propria ei armă - liberul schimb. 

Dar, după cum am mai spus, este uşor să introduci protecţio
nismul, dar nu tot atît de uşor să scapi de el. După ce au adoptat 
sistemul protecţionist, organele legislative au creat o puternică 
cointeresare a anumitor cercuri în acest sistem şi şi-au asumat răs
punderea pentru el. Dar nu toate aceste grupuri cointeresate -
ramuri industriale diferite - sînt la fel de pregătite să facă la un 
moment dat faţă unei concurenţe libere. In timp ce unele nu mai 
au nevoie de dădăceala protecţionistă, altele se tîrăsc cu greu în 
urma lor. Aceste deosebiri de situaţie dau naştere obişnuitelor in
trigi de culise şi chiar constituie ca atare o garanţie că, în cazul 
în care problema va fi soluţionată în favoarea liberului schimb, 
pentru ramurile industriale protejate vor fi create condiţii foarte 
avantajoase, aşa cum s-a întîmplat cu industria mătăsii în Anglia 
după 1846. In actualele condiţii, acest lucru este inevitabil, şi atîta 
timp cit trecerea de la protecţionism la liberul schimb este rezol
vată numai în principiu, partidul liber-schimbist va trebui să 
se supună. 

Problema liberului schimb şi a protecţionismului nu depăşeşte 
cituşi de puţin cadrul actualului sistem al producţiei capitaliste, şi 
de aceea, pentru noi, socialiştii, care urmărim înlăturarea acestui 
sistem, nu prezintă interes direct. Indirect însă ne interesează şi 
pe noi, întrucit trebuie să dorim ca actualul sistem de producţie să 
se dezvolte şi să se extindă cit mai liber şi mai repede posibil , 
deoarece o dată cu el se dezvoltă şi acele fenomene economice 
care reprezintă consecinţele lui necesare şi trebuie să distrugă în
tregul sistem : mizeria maselor largi populare ca urmare a supra
producţiei, care provoacă periodic ori supraîncărcări ale pieţei şi 
crize însoţite de panică, ori o stagnare cronică în industrie şi în 
comerţ ; împărţirea societăţii într-o clasă, puţin numeroasă, de mari 
capitalişti şi o clasă, foarte numeroasă, de adevăraţi sclavi sala-
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riaţi ereditari - proletarii -, care, deşi numărul lor creşte neîn
cetat, sînt neîncetat înlăturaţi de noile maşini, care asigură econo
mii de forţă de muncă ; într-un cuvînt, o societate care a intrat 
într-un impas din care nu există altă ieşire decît transformarea 
completă a structurii economice care constituie baza acestei socie
tăţi. Din acest punct de vedere s-a şi pronunţat Marx acum patru
zeci de ani, în principiu, pentru liberul schimb c a  fiind un sistem 
mai progresist, adică un sistem care va aduce mai repede socie
tatea capitalistă în acest impas. Dar, dacă din acest motiv s-a de
clarat Marx în favoarea liberului schimb, nu constituie acesta un 
temei pentru fiecare adept al actualei orînduiri sociale de a se pro
nunţa împotriva liberului schimb ? Dacă s-a stabilit că liberul 
schimb este un factor revoluţionar, nu trebuie oare ca toţi cetă
ţenii onorabili să se pronunţe pentru protecţionism, acesta fiind 
un sistem conservator ? 

Dacă în zilele noastre o ţară va introduce liberul schimb, ea 
nu va urmări, bineînţeles, să facă o plăcere socialiştilor. Ea va 
face acest lucru pentru că liberul schimb a devenit o necesitate 
pentru capitaliştii industriali. Dar dacă această ţară va renunţa la 
liberul schimb şi  se va crampona de protecţionism, pentru a înşela 
speranţele socialiştilor în catastrofa socială pe care o aşteaptă, 
aceasta nu va dăuna cu nimic perspectivelor socialismului în ţara 
respectivă *. Protecţionismul este un sistem de fabricare artifi
cială a fabricanţilor şi, prin urmare, şi un sistem de fabricare ar
tificială a muncitorilor salariaţi. Nu pot fi creaţi unii fără a fi creaţi 
şi ceilalţi. Muncitorul salariat merge pretutindeni pe urmele fabri
c.antului ; este aidoma „grijii negre " a lui Horaţiu, care stă în spa
tele călăreţului şi de care nu poate scăpa oriunde ar merge m. Nu 
poţi scăpa de propria-ţi soârlă, cu alte cuvinte nu poţi scăpa de 
urmările inevitabile ale propriilor tale acţiuni. Un sistem de pro
ducţie bazat pe exploatarea muncii salariate, în care avuţia creşte 
proporţional cu numărul muncitorilor angajaţi şi exploataţi, un ase
menea sistem face, în mod inevitabil, să crească numericeşte clasa 
muncitorilor salariaţi, adică clasa care este chemată să distrugă 
într-o bună zi însuşi acest sistem. In acelaşi timp nu ai ce face ; 
trebuie dezvoltat sistemul capitalist, trebuie accelerată producţia, 
acumularea şi centralizarea avuţiei capitaliste, şi totodată şi pro
ducţia clasei revoluţionare a muncitorilor. La urma urmei este 
indiferent ce cale anume va fi aleasă - protecţionismul sau liberul 
schimb, rezultatul final va fi acelaşi. Cu mult înaintea acestui final, 

* ln textul german, în locul cuvintelor „aceasta nu va dăuna cu nimic pers
pectivelor socialismului în ţara respectivă" apare „nimeni nu va fi înşelat mai 
mult decît ţara respectivă". - Nota !rad. 

26 
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protecţionismul se va transforma în nişte cătuşe de nesuportat 
pentru oricare din ţările care aspiră, cu şanse de succes, la o pozi
ţie independentă pe piaţa mondială. 

Scris in aprilie - începutul 
lunii mai 1888 

Publicat in traducerea autorului 
în limba germană in revista 
„Die Neue Zeit" nr. 7 din iulie 1 888, 
iar in limba engleză in săptăminalul 
„Labor Standard" din august 1888 
şi în broşura : Karl Marx. 
„Free Trade" ,  Boston, 1 888 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textut 
broşurii, confruntat 
cu traducerea germană 

Tradus din limba engleză 
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Greva minerilor germani este pentru noi un eveniment de o 
importanţă uriaşă. Ca şi minerii englezi de pe timpul cartismului, 
minerii din Germania se încadrează în mişcare ultimii, şi acesta 
este abia primul lor pas. Mişcarea a început în nordul bazinului 
carbonifer din Westfalia, o regiune în care se extrag 45 OOO OOO de 
tone de cărbune anual şi care nu este nici măcar pe jumătate ex
ploatată ; cărbunele se extrage aici de la o adîncime de 500 de 
iarzi. Minerii din această regiune au fost pînă acum cetăţeni su
puşi, patrioţi, docili şi religioşi ; ei au dat cea mai bună infanterie 
pentru Corpul 7 armată (îi cunosc bine, oraşul meu natal se află 
la numai 6 sau 7 mile de acest bazin carbonifer, în partea de sud) . 
Acum însă, asuprirea de către capitalişti i-a făcut să se revolte 
la culme. In timp ce minele - aproape toate întreprinderi pe ac
ţiuni - plăteau dividende uriaşe, salariul real al muncitorilor era 
necontenit redus, salariul săptămînal nominal menţinîndu-se însă 
l a  acelaşi nivel, iar în unele cazuri chiar crescînd în aparenţă, de
oarece muncitorii erau siliţi să muncească un timp considerabil în 
plus : în loc de 8 ore, fiecare schimb lucra 12-16 ore, ceea ce re
venea la 9-12 schimburi pe săptămînă. Foarte răspîndite erau pră
văliile patronilor (truck-shops) , intitulate „cooperative" .  De regulă, 
muncitorii erau înşelaţi la calcularea cărbunelui extras ; vagonete 
întregi erau respinse pe motiv că ar fi de proastă calitate cărbu
nele sau că nu erau încărcate reglementar. Incepînd din iarna tre
-cută, muncitorii au avertizat de mai multe ori că, dacă situaţia nu 
se va remedia, vor declara grevă. Totul a rămas însă ca şi mai îna
inte şi, în cele din urmă, ei au declarat grevă, după ce anunţaseră 
dinainte ce intenţie aveau ; proprietarii minelor mint cînd susţin 
contrarul. Intr-o săptămînă au intrat în grevă 70 OOO de oameni. 
Proprietarii au fost nevoiţi chiar să sprijine greva : întrucît ei plă
teau muncitorilor numai o dată pe lună, întotdeauna le rămîneau la 
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dispoziţie salariile pe luna în curs, pe care acum erau nevoiţi să 
le împartă greviştilor. In felul acesta, patronii au căzut în propriile 
lor curse. Apoi, muncitorii au trimis celebra delegaţie la împărat * 
- un mucos vanitos, îngîmfat şi plin de sine -, care i-a primit 
cu un discurs ameninţător : în caz că ei vor trece de partea so
cial-democraţiei şi vor insulta autorităţile, el va da ordin să fie 
împuşcaţi fără milă 429• (Acest lucru s-a şi încercat să fie adus la 
îndeplinire la Bochum, unde un locotenent, un tinerel de 19 ani, a 
ordonat soldaţilor săi să tragă în grevişti, dar majoritatea soldaţi
lor au tras în aer.) Cu toate acestea, în faţa greviştilor tremura 
întregul imperiu. La locul grevei a plecat comandantul trupelor 
din regiune **, precum şi ministrul afacerilor interne *** ; s-au fă
cut toate încercările pentru a-i determina pe proprietarii minelor 
să facă concesii. Însuşi împăratul le-a propus să-şi deschidă punga 
şi a declarat în cadrul Consiliului de Miniştri : „Soldaţii mei se 
află acolo pentru a păstra ordinea, şi nu pentru a asigura proprie
tarilor de mine profituri mari " .  

In  urma intervenţiei opoziţiei liberale (care pierde în  parl a
ment un loc după altul, întrucît muncitorii trec de partea noastră) 
s-a ajuns la un compromis, şi minerii s-au întors la lucru. Dar, de 
îndată ce au început lucrul, patronii şi-au călcat cuvîntul : au 
concediat pe cîţiva din organizatorii grevei (deşi au promis să nu 
o facă) , au refuzat, cu toate că se ajunsese la o înţelegere în 
această privinţă, ca munca peste orele obişnuite să fie organizată 
numai de comun acord cu muncitorii etc. Greva ameninţa să izbuc
nească din nou. Conflictul încă nu este aplanat, eu sînt însă încre
dinţat că guvernul, care e foarte speriat, îi va sili pe patroni să 
cedeze, cel puţin pentru un timp. Greva a cuprins apoi bazinele 
carbonifere nr. 2 şi nr. 3. In această regiune, „molima socialistă" 
nu a pătruns încă pentru că oricine se ducea acolo în scopuri de 
agitaţie era condamnat, dacă cădea în mrejele legii, la atîţia ani 
închisoare la cite luni ar fi fost condamnat în oricare altă parte 
a Germaniei. Guvernul, la rîndul lui, a făcut concesii muncitorilor, 
dar, dacă toate acestea vor fi suficiente, rămîne de văzut. Exem
plul minerilor din Westfalia a fost urmat de muncitorii din bazinul 
carbonifer din Saxonia, precum şi din cele două bazine carboni
fere din Silezia dispuse mai la est. Astfel, în ultimele trei săp
tămîni, în Germania au fost în grevă •cel puţin 120 OOO de mineTi 
De aici „molima" s-a extins asupra minerilor din Belgia şi din Boe
mia, iar în Germania munca a încetat în acele ramuri industriale 

* Wilhelm al II-iea. - Nota red. 
** Emil von Albedyll. - Nota red. 

*** Ernst Ludwig Herrfurth. - Nota rPd. 
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în care grevele erau pregătite încă din primăvară 430• Prin urmare, 
nu încape nici o îndoială că minerii germani s-au raliat fraţilor lor 
în lupta acestora împotriva capitalului ; e o întregire importantă 
a rîndurilor noastre, întrucît aceştia sînt oameni remarcabili şi, în 
acelaşi timp, aproape toţi au serviciul militar satisfăcut. Credinţa 
lor în împărat şi în preot a fost zdruncinată şi nici un guvern, orice 
ar face, nu poate satisface revendicările muncitorilor fără să atingă 
sistemul capitalist, iar guvernul german nici nu poate şi nici nu 
vrea măcar să încerce acest lucru. Pentru prima oară în Germa
nia, guvernul este silit să se prefacă că s-a situat pe o poziţie ne
părtinitoare faţă de grevă. Prin urmare, el şi-a pierdut pentru tot
deauna inocenţa în această privinţă, şi atît Wilhelm cit şi Bismarck 
au fost nevoiţi să se plece în faţa armatei de sute de mii de gre
vişti. Chiar şi numai atît reprezintă un rezultat remarcabil. 

Scri'S la sfirşitul lunii mai 1889 

Publicat în revista 
„The Labour Leader• voi. I, 
nr. 5 din iunie 1889 

Se tipăreşte după textul 
dpdrut în revistă 

Tradus din limba engleză 
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Mandatele posibiliştilor m 

Adepţii Congresului de la Paris al posibiliştilor - cunoscutul 
domn Smith Headungley în ziarul 1 1Star" 432, d-l H. Burrows şi d-na 
Besant în presa săptămînală - repetă la infinit că congresul lor 
a fost într-adevăr un congres reprezentativ, în timp ce congresul 
marxiştilor a fost format din oameni care se reprezentau numai pe 
-ei înşişi şi care, de aceea, nu au îndrăznit să accepte cererea posi
biliştilor - de a le prezenta mandatele. Delegaţii englezi la con
gresul marxiştilor vor căuta, fără îndoială, şi vor găsi posibilitatea 
<le a dovedi falsitatea acuzaţiilor care le-au fost aduse, de aceea 
pentru moment putem să nu ne ocup ăm de această problemă ; re
marcăm doar că posibiliştii n-ar fi putut aduce o insultă mai mare 
-congresului marxiştilor decît aceea pe care au adus-o cerîndu-le 
să declare lipsite de valabilitate propriile lor mandate, a căror 
validare a fost încheiată încă în ziua a doua (sau a treia ?) , şi să-şi 
prezinte mandatele pentru o nouă examinare ; totodată, chiar po
sibiliştii au evitat cu grijă în rezoluţia lor cu privire la această 
problemă să formuleze obligaţia de a-şi prezenta mandatele spre 
verificare marxiştilor. 

Că cele spuse mai sus reflectă exact situaţia şi că posibiliştii 
au avut mult mai multe motive decît marxiştii să-şi prezinte man
datele exclusiv prietenilor o dovedesc cele spuse de dr. Adler la 
congresul marxiştilor cu privire la ceea ce a aflat despre delegaţii 
„austrieci" ai posibiliştilor. Intrucît cele spuse de el sînt semnifi
cative pentru modul în care posibiliştii au fabricat delegaţi 1 1cu 
adevărat reprezentativi" ,  merită să fie date publicităţii. 

Pe lista posibilistă a delegaţilor, la rubrica ,,Austria" sînt tre
cute următoarele organizaţii : 1 1Uniunea brutarilor din Viena" ,  1 1Fe
deraţia Austriei superioare şi a Salzburgului •, 11Federaţia muncito
rilor din Boemi a, Moravia şi Silezia" .  Dr. Adler, care în cursul ul
timilor trei ani s-a ocupat cu o uimitoare energie, cu tact şi per-



Mandatele posibiliştilor 379 

severenţă de reorganizarea mişcării socialiste din Austria şi care 
cunoaşte fiecare asociaţie mUIIldtorească din fieoaTe oraş austTiac, 
a comunicat congresului că toate aceste asociaţii, oricare ar fi ce
lelalte calităţi ale lor, au o lipsă fatală - ele nu există. 

Cînd la Paris s-a aflat că duminică s-a deschis congresul mar
xiştilor şi că la el participă delegaţi din Austria, luni s-au prezen
tat la acest congres doi austrieci şi au avut o întrevedere cu dr. 
Adler. Ei i-au spus că sînt brutari care lucrează de cîtva timp la 
Paris şi că un brutar maghiar, pe nume Dobosy, i-a invitat în cali
tate de „delegaţi" la un congres muncitoresc ; este unul şi acelaşi 
congres ? Adler a discutat cu ei şi a aflat următoarele : ei fuseseră 
invitaţi la congresul posibiliştilor şi în vederea participării la acest 
congres primiseră bilete ; totodată, ei le-au spus acelora care îi 
invitaseră că nu reprezintă absolut pe nimeni, în afară de ei înşişi, 
însă li s-a răspuns că aceasta nu are nici o importanţă, întrucît, 
Austria fiind o ţară despotică, nu se cer mandate adevărate ; acum, 
aflînd că adevăraţii delegaţi austrieci participă la celălalt congres. 
ei nu ştiu ce trebuie să facă. Delegaţii austrieci le-au spus că n-are 
nici un rost ca ei să joace rol de delegaţi nici la un congres, nici 
la celălalt. Pînă la urmă s-au înţeles să aibă o nouă întrevedere. 
Peste o zi sau două au venit din nou, au asistat la o şedinţă a 
congresului marxiştilor şi apoi au declarat că îşi dau singuri seama 
că trebuie să iasă din această si tuaţie falsă, - dar cum ? Au fost 
sfătuiţi să înapoieze mandatele, dar ei nu aveau mandate. Atunci 
să înapoieze biletele. Ei au promis că aşa vor proceda şi apoi au 
venit să spună că aşa au şi făcut. 

Acesta este un exemplu de ceea ce numesc posibiliştii şi 
adepţii lor englezi „adevărata reprezentanţă" .  Iar asociaţiile ma
ghiare, pe a căror listă impresionantă denumirile sînt atît de ar
tistic camuflate sub greşeli de tipar incit numai la cîteva poţi des
cifra localitatea unde, chipurile, se găsesc aceste asociaţii, există, 
după spusele adevăraţilor delegaţi maghiari la congresul marxişti
lor, de asemenea numai în ţara minunilor, creată de imaginaţia po
sibiliştilor ; aici înşelătoria e din cale-afară de transparentă. 
„Cercurile de studiere a problemei sociale şi federaţiile Croaţiei,. 
Slavoniei, Dalmaţiei, Triestului şi Fiume" - acest titlu pompos are 
prea evidentă amprenta originii sale pariziene. Şi cînd te gîndeşti 
că în spatele tuturor acestora nu sînt nici măcar trei croitori din 
Tooley Street 433 I 

Mai departe ni se spune că nu e de loc adevărat că congresu} 
posibiliştilor a fost doar un congres trade-unionist. D-l Herbert 
Burrows este indignat la culme de o asemenea calomnie : cu ex
cepţia cîtorva trade-unionişti englezi, „toţi delegaţii" erau soci a-
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lişti revoluţionari şi deci reprezentau asociaţiile respective. Ei bine, 
să dăm un singur exemplu. Ce scrie „El Socialistau 434 (din 26 iulie) 
din Madrid despre delegaţii posibilişti spanioli ? Că „aceştia spun 
că ar reprezenta 20 OOO de socialişti, de fapt însă sînt numai dele
gaţi din partea unor asociaţii în care pot intra atît carlişti 435, cit 
şi socialişti revoluţionariu din partea unor cluburi care nu se ocupă 
de loc de politică, adică din partea unor organizaţii care în Anglia 
se numesc trade-unionuri. 

Scris Ia începutul lunii august 1889 

Publicat în „The La bour Elector", 
voi. II, nr. 32 din 10 august 1889 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

Tradus din limba engleză 
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Vă invidiez pentru contribuţia pe cai e aţi avut-o la greva 
docherilor. Această mişcare este cea mai promiţătoare din toate 
cite au avut loc în ultimii ani, şi sînt mîndru şi fericit că am apucat 
s-o văd. O, dacă Marx ar mai fi fost în viaţă şi ar fi văzut acest 
lucru I Dacă aceşti oameni nenorociţi, asupriţi, păturile cele mai 
de jos ale proletariatului, oameni de toate profesiunile aruncaţi la 
periferia vieţii, care în fiecare dimineaţă pur şi simplu se bat în 
faţa porţilor docurilor pentru a primi de lucru, dacă ei pot să se 
unească şi să înspăimînte prin fermitatea lor puternicele companii 
ale docurilor, atunci într-adevăr nu avem de ce să ne îndoim de 
oricare dintre păturile clasei muncitoare ar fi vorba. Acest eve
niment maTchează începutul adevăratei vieţi în East End m şi în 
caz de reuşită va schimba întregul lui caracter. Despre locuitorii 
acestui cartier, săraci care vegetează într-o mizerie neagră, se 
poate spune : „lasciate ogni speranza" *„. Dacă docherii se vor 
organiza, alte categorii de muncitori le vor urma exemplul„. E o 
mişcare straşnică, şi încă o dată ii invidiez pe toţi aceia care pot 
lua parte la ea. 

Scris între 20 şi 26 august 1889 
Publicat în ,,The Labour Elector", 
voi. II, nr. 35 din 31 august 1889 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

Tradus din limba engleză 

• „să lase orice speranţi!,,,• (Dante. „Infernul". Ctntul 3). - Nota red. 
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Dintre burgheziile tuturor naţiunilor, burghezia engleză este 
incontestabil aceea care şi-a păstrat pînă în prezent în cel mai 
înalt grad conştiinţa de clasă, adică conştiinţa politică. Burghezia 
noastră germană este proastă şi laşă ; ea nu s-a priceput nici măcar 
să ia în stăpînire şi să păstreze puterea politică, cucerită în 1848 
pentru ea de clasa muncitoare ; în Germania, clasa muncitoare 
trebuie mai întîi să lichideze rămăşiţele feudalismului şi ale absolu
tismului patriarhal, pe care burghezia noastră era datoare să le 
înlăture de multă vreme. Burghezia franceză, cea mai lacomă de 
cîştig şi mai ahtiată după plăceri dintre toate, este orbită de cupi
ditatea ei şi nu-şi mai vede propriile ei interese viitoare ; ea nu 
vede decît ziua de mîine ; în goana ei nebună după profituri, 
acceptă corupţia cea mai scandaloasă, califică impozitul pe venit 
drept o înaltă trădare din partea socialiştilor, orice grevă nu o 
întîmpină altfel decît cu salve de tun şi împinge lucrurile pînă 
acolo, incit într-o republică cu vot universal muncitorilor aproape 
că nu le rămîne alt mijloc de a ajunge la victorie decît revoluţia 
violentă. Burghezia engleză nu este atît de prostesc de lacomă ca 
cea franceză şi nici atît de prostesc de laşă ca cea germană. In 
perioada celor mai mari triumfuri ale ei, ea a făcut în permanenţă 
concesii muncitorilor ; chiar şi partea ei cea mai mărginită, adică 
aristocraţia funciară şi financiară conservatoare, nu s-a temut să 
acorde muncitorilor de la oraşe dreptul de vot în asemenea pro
porţii, incit e numai vina acestora că din 1868 n-au nici 40-50 de 
reprezentanţi în parlament. Şi de atunci, întreaga burghezie -
conservatoare şi liberală la un loc - a extins dreptul de vot lărgit 
şi asupra regiunilor agricole, aproximativ egalînd mărimea circum
scripţiilor electorale şi punînd astfel la dispoziţia clasei muncitoare 
cel puţin treizeci de circumscripţii electorale noi. In timp ce bur
ghezia germană nu a fost niciodată în stare să conducă şi să re-
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prezinte naţiunea în calitate de clasă dominantă, în timp ce bur
ghezia franceză dovedeşte în fiecare zi - şi recent a dovedit din 
nou la alegeri 439 - că a pierdut complet această capacitate, pe 
care cindva a avut-o în măsură mai mare decit burghezia din 
oricare altă ţară, burghezia engleză (inclusiv aşa-zisa aristocraţie
care s-a dizolvat în ea) a dovedit încă pînă în ultimul timp o anu
mită capacitate de a îndeplini, fie şi într-o anumită măsură, rolul 
de clasă conducătoare. 

Pe cit se pare însă, în prezent această situaţie se schimbă dilv 
ce în ce mai mult. 

La Londra, tot ce e legat de vechea administraţie a oraşului, 
de organizarea şi administrarea City-ului propriu-zis, continuă să. 
reprezinte un pur ev mediu. Din aceeaşi categorie face parte şi 
portul Londra, primul port din lume. Proprietarii de cheiuri (whar
fingers) , proprietarii vaselor de descărcat (lightermen) şi barcagiii 
(watermen) formează adevărate corporaţii cu anumite privilegii, iar 
uneori chiar şi cu costume medievale. Aceste vechi privilegii de 
breaslă au fost încununate în decursul ultimilor 70 de ani de mo
nopolul companiilor docurilor, şi astfel marele port al Londrei a 
fost dat în întregime pe mina unui mic număr de corporaţii privile
giate, care-l exploatează fără cruţare. Iar această monstruoasă 
creaţie privilegiată este eternizată şi devine, ca să spunem aşa, 
inviolabilă datorită unei serii infinite de acte parlamentare confuze 
şi contradictorii, care au produs-o şi au crescut-o astfel, incit acest 
labirint juridic a devenit cel mai bun apărător al ei. Dar, în timp 
ce aceste corporaţii se fălesc în faţa cercurilor comerciale cu privi
legiile lor medievale şi fac ca Londra să fie cel mai scump port 
din lume, membrii acestor corporaţii s-au transformat în adevăraţi 
burghezi, care exploatează în cel mai neruşinat mod nu numai pe
clienţii, ci şi pe muncitorii lor, folosind în acelaşi timp atît avanta
jele sistemului corporaţiilor medievale, cit şi pe cele ale societăţii 
capitaliste moderne. 

Intrucit însă această exploatare se producea în cadrul socie
tăţii capitaliste moderne, ea rămînea, în pofida deghizării medie
vale, subordonată legilor acestei societăţi. Cei mari îi devorau 
pe cei mici sau cel puţin îi legau de carul lor triumfal. Marile 
companii ale docurilor au devenit stăpîne ale breslei proprietarilor 
de cheiuri, ale breslei proprietarilor de vase şi bărci de descărcat, 
prin urmare ale întregului port al Londrei. In felul acesta, în faţa
lor se deschidea perspectiva unor profituri nelimitate. Această 
perspectivă îi orbea. Ei aruncau pe fereastră milioane în investiţii 
absurde ; şi, întrucit erau mai multe companii de felul acesta, ele 
au început o luptă de concurenţă care a costat alte milioane, a dus 
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la noi construcţii absurde, care au adus societăţile în pragul fali
mentului, pînă cînd, în sfîrşit, acum vreo doi ani aceste companii 
s-au unificat. 

Intre timp, comerţul londonez îşi depăşise punctul culminant. 
Havre, Anvers, Hamburg şi, o dată cu construirea noului canal 
maritim, şi Amsterdam atrăgeau o parte tot mai mare din comerţul 
al cărui centru se afla înainte la Londra. Liverpool, Hull şi Glasgow 
şi-au primit şi ele partea lor. Docurile nou construite rămîneau 
goale, dividendele se reduceau, iar uneori dispăreau cu totul, ac
.ţiunile scădeau, directorii docurilor, mari bogătaşi încăpăţinaţi. 
îngîmfaţi, răsfăţaţi de vremurile bune de altădată, nu găseau nici 

-0 ieşire. Ei nu voiau să recunoască adevăratele cauze ale decli
nului relativ şi absolut al traficului comercial din portul Londrei. 
Iar aceste cauze, în măsura în care au un caracter local, constau 
-exclusiv în îngîmfarea stupidă a acestora şi în sursa ei - situaţia 
lor privilegiată, organizarea medievală, de mult depăşită, a City
ului şi a portului Londrei, care, de fapt, ar trebui mutat la British 
Museum, alături de mumiile egiptene şi monştrii de piatră asirieni. 

In nici o altă parte a lumii nu ar fi fost tolerată o atare nebunie. 
La Liverpool, unde începuse să se creeze o situaţie asemănătoare, 
ea a fost înlăturată încă în germene, şi întreaga organizare a por
tului a fost modernizată. In schimb, la Londra lumea comercială 
suferă, bombăne, dar suportă totul cu răbdare. Burghezia, care tre
buie să plătească în masă aceste absurdităţi, se pleacă în faţa mo
nopolului - în silă, ce-i drept, dar se pleacă. Ea nu mai are energia 
necesară ca să se scuture de acest coşmar, care ameninţă să su
-grume cu timpul viaţa întregii Londre. 

Dar iată că izbucneşte greva docherilor 440• Se răzvrăteşte nu 
burghezia jefuită de companiile docurilor, ci muncitorii exploataţi 
<le ele ; cei mai săraci dintre săraci, pătura cea mai de jos a prole
tariatului din East End, aruncă o provocare magnaţilor docurilor. 
-Şi atunci, în sfîrşit, burghezia îşi aduce aminte că magnaţii docuri
lor sînt şi inamicii ei, că muncitorii grevişti au început lupta nu 

numai în propriul lor interes, ci, indirect, şi în interesul clasei bur
-gheze. Acesta este secretul simpatiei pe care o nutreşte publicul 
faţă de grevă, precum şi al ajutorului bănesc, de o generozitate 
fără precedent, venit din partea cercurilor burgheze. Dar atît şi 
nimic mai mult. Muncitorii s-au aruncat în luptă însoţiţi de stri
gătele aprobative şi de aplauzele burgheziei ; muncitorii au cîştigat 
lupta şi au dovedit nu numai că îngîmfaţii magnaţi ai companiilor 
docurilor pot fi învinşi, dar prin lupta şi victoria lor au răscolit 
fatreaga opinie publică în asemenea măsură, incit monopolul docu-
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rilor şi organizarea medievală a portului nu se vor mai putea men
ţine şi probabil că în curînd vor fi trimise la British Museum. 

Burghezia trebuia să îndeplinească de mult această sarcină. 
însă ea nu a putut sau rnu a vrut s-o facă. Acum muncitorii şi-au 
asumat ei această sarcină, şi ea va fi îndeplinită. Cu alte cuvinte, 
în cazul de faţă burghezia a renunţat ea însăşi la rolul ei în fa
voarea muncitorilor. 

Dar iată un alt tablou. Să mergem acum din medievalul port al 
Londrei în modernele filaturi de bumbac din Lancashire. Aici ne 
aflăm în momentul de faţă în perioada cînd recolta de bumbac din 
1 888 a fost epuizată, iar cea din 1889 nu a ajuns încă pe piaţă, prin 
urmare într-un moment cînd specula cu materie primă are cele mai 
mari perspective. Un olandez bogat, pe nume Steenstrand, a format 
împreună cu alţi asemenea afacerişti un „ring " în vederea achizi
ţionării întregului bumbac existent şi, respectiv, în vederea ridicării 
preţului. Proprietarii de filaturi se pot opune numai reducînd con
sumul, adică suspendînd munca în fabricile lor cîteva zile pe săp
tămînă sau în întregime, pînă la apariţia bumbacului din noua 
recoltă. Ei au făcut asemenea încercări timp de şase săptămîni. 
Dar lucrurile nu merg, cum n-au mers nici înainte în asemenea 
cazuri, deoarece printre aceşti fabricanţi mulţi sînt atît de înglodaţi 
în datorii, incit suspendarea parţială sau totală a lucrului îi va duce 
la marginea prăpastiei. Alţii însă doresc chiar ca majoritatea fa
bricilor să suspende lucrul, <;>i astfel să crească preţurile la firele 
de tort ; ei însă intenţionează să continue lucrul, încasînd profituri 
din aceste preţuri ridicate. După mai bine de 10 ani s-a dovedit că 
€Xistă un singur mijloc de a constrînge toate fabricile de bumbac 
să suspende total lucrul - indiferent în ce scop -, şi anume : re
ducerea salariului, să zicem, cu 50/o. Atunci se ajunge la grevă sau 
fabricanţii înşişi suspendă lucrul, iar în cursul luptei împotriva 
muncitorilor, între fabricanţi se stabileşte o unitate absolută ; ajung 
să-şi oprească maşinile chiar şi dceia care nu ştiu dacă vreodată 
vor mai fi în stare să le pornească. 

ln actuala situaţie însă, o reducere a salariilor nu şi-ar atinge 
scopul. Dar atunci, dacă nu se recurge la acest procedeu, cum 
poate fi obţinută suspendarea lucrului în toate fabricile, proprie
tarii filaturilor de bumbac aflîndu-se altminteri, timp de şase săp
tămîni, absolut neputincioşi ld cheremul speculanţilor ? Pasul care 
a fost făcut în acest scop este unic în felul lui în istoria industriei 
moderne. 

Prin comitetul lor central, fabricanţii se adresează „oficial " 
comitetului central al sindicatelor muncitoreşti, cu rugămintea ca 
muncitorii organizaţi să constrîngă, în interesul general, prin inter-
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mediul grevelor, pe fabricanţii care se împotrivesc să suspende 
lucrul. Domnii fabricanţi, recunoscînd incapacitatea lor de a avea 
acţiuni comune, roagă sindicatele muncitoreşti, atît de urîte de ei 
înainte, să binevoiască să ia măsuri de constrîngere chiar împo
triva lor, a fabricanţilor, astfel încît pe ei, pe fabricanţi, nevoia 
să-i silească, în cele din urmă, să acţioneze solidar, ca clasă, în 
interesul propriei lor clase. Să fie constrînşi de muncitori, deoarece 
ei singuri nu o pot face I 

Muncitorii au admis. Şi a fost suficientă o simplă amenin
ţare pentru ca în 24 de ore 11ringulu speculanţilor de bumbac să 
fie zdrobit. Aceasta dovedeşte ce anume pot face fabricanţii şi ce 
muncitorii. 

Prin urmare, aici, în cea mai modernă dintre toate ramurile 
importante ale industriei moderne, burghezia se dovedeşte tot atît 
de incapabilă să-şi apere interesele ei de clasă. ca şi în Londra 
medievală. Chiar mai mult. Ea recunoaşte deschis acest lucru şi, 
adresîndu-se muncitorilor organizaţi cu rugămintea ca aceştia să 
apere interesele fundamentale de clasă ale fabricanţilor, acţionînd 
prin constrîngere împotriva fabricanţilor înşişi, ea nu numai că 
abdică, dar şi recunoaşte în clasa muncitoare organizată pe urmaşa 
ei, capabilă şi chemată să vină la conducere. !nsăşi burghezia de
clară că, chiar dacă fiecare fabricant în parte mai poate să con
ducă propria lui fabrică, numai muncitorii organizaţi sînt în stare 
să ia în mîinile lor conducerea întregii industrii a bumbacului. Iar 
în limbaj obişnuit, aceasta înseamnă că fabricanţii nu au altă me
nire decît să devină conducători de întreprinderi remuneraţi, în 
slujba muncitorilor organizaţi. 

Scris la sfirşitul lunii septembrie -
începutul lunii octombrie 1889 

Publicat în „Der Sozialdemokrat" nr. 40 
din 5 octombrie 1889 
Semnat : F. E n g e 1 s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

Tradus din limba germană 



F R I ED R I CH ENGELS 

Din lucrările postume 
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[Despre asociaţia viitorului 441] 

Asociaţiile de pînă acum, apărute de la sine sau constituite în 
mod artificial, serveau, de fapt, unor scopuri economice, dar aceste 
scopuri erau camuflate sau ascunse complet de accesorii ideologice. 
Polisul 442 din antichitate, oraşul sau corporaţia din evul mediu, 
uniunea feudală a nobililor proprietari funciari, toate au avut 
scopuri ideologice secundare, a căror sfinţenie o respectau şi care 
la uniunea de gintă a patricienilor şi la corporaţie îşi aveau 
obîrşia în amintirile, tradiţiile şi simbolurile societăţii gentilice, 
în aceeaşi măsură ca şi la polisul din antichitate. Numai societă
ţile comerciale capitaliste sînt complet lucide şi practice, dar în 
schimb vulgare. Asociaţia viitorului va îmbina luciditatea aces
tora din urmă cu grija asociaţiilor din antichitate pentru binele 
general al membrilor societăţii, atingîndu-şi astfel scopul. 

Scris în 1 884 

27 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 
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[Des pre decăde rea feudalismului 
şi apa ri ţia statelo r na ţionale 443) 

ln timp ce luptele aprige ale nobilimii feudale dominante 
umpleau evul mediu cu zgomotul lor, munca tihnită a claselor 
oprimate submina sistemul feudal în întreaga Europă occidentală, 
creînd condiţii în care seniorului feudal îi rămînea din ce în ce mai 
puţilll loc. Ce-i drept, la �ară nobilii contiinuau fărădelegile lm, îi 
torturau pe iobagi, duceau o viaţă de huzur, vlăguindu-i pe aceştia, 
le culcau la pămînt, sub copitele cailor, semănăturile, le siluiau 
soţiile şi fiicele. Dar de jur împrejur se şi ridicaseră oraşe ; în 
Italia, în sudul Franţei, pe Rin, vechi municipii romane renăscuseră 
din cenuşa lor ; în alte părţi, în special în interiorul Germaniei, au 
luat fiinţă oraşe noi, înconjurate întotdeauna de ziduri şi de şan
ţuri de apărare, cetăţi mult mai puternice decît castelele nobililor, 
pentru că puteau fi cucerite numai cu ajutorul unei armate nume
roase. Indărătul acestor ziduri şi şanţuri se dezvolta meşteşugul 
medieval, de breaslă, mărunt, se acumulau primele capitaluri şi se 
năştea nevoia schimbului între oraşe şi a schimbului între oraşe şi 
restul lumii, iar o dată cu această nevoie, erau create încetul cu 
încetul şi mijloacele pentru apărarea acestui schimb. 

In secolul al XV-lea, biirgerii deveniseră mai necesari socie
tăţii decît nobilimea feudală. Ce-i drept, marea masă a populaţiei 
se îndeletnicea cu agricultura, care continua să fie principala ra
mură de producţie. Dar puţinii ţărani liberi, care reuşiseră să se 
menţină ici-colo în ciuda samavolniciilor nobilimii, dovedeau ClJ 
prisosinţă că în agricultură principalul nu este nici trîndăvia şi 
nici spolierea practicată de nobili, ci munca ţăranului. Şi  apoi chiar 
trebuinţele nobilimii au crescut şi s-au schimbat în aşa măsură încît 
oraşele i-au devenit necesare şi ei, căci de la oraşe îşi procura ea 
singurele ei unelte de producţie - platoşa şi armele I In afară de 
săpun, ea cumpăra de la orăşeni totul : postavuri, mobile şi po
doabe de producţie indigenă, mătăsuri italiene, dantele de Brabant, 
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blănuri nordice, esenţe arabe, fructe levantine, mirodenii indiene. 
S-a dezvoltat un fel de comerţ mondial ; italienii navigau pe Me
diterană şi dincolo de ea, de-a lungul coastei Atlanticului, pînă în 
Flandra ; hanseaticii, cu toate că concurenţa olandezilor şi a engle
zilor se intensifica, continuau să domine pe Marea Nordului şi 
Marea Baltică. Intre centrele nordice şi sudice ale comerţului mari
tim, legătura se făcea pe uscat, iar căile pe care se realiza această 
legătură treceau prin Germania. Astfel, în timp ce nobilimea de
venea tot mai de prisos, reprezentînd o piedică în calea dezvol
td.rii, burgerii ajunseseră clasa care întruchipa dezvoltarea pro
ducţiei şi a schimbului, a culturii şi a instituţiilor sociale şi politice. 

Toate aceste progrese ale producţiei şi ale schimbului aveau, 
ce-i drept, după cum judecăm astăzi lucrurile, un caracter foarte 
limitat. Producţia continua să fie încătuşată de formele simplului 
meşteşug de breaslă, continua, prin urmare, să păstreze un caracter 
feudal ; comerţul se practica în limitele apelor europene şi nu trecea 
dincolo de oraşele de pe coasta levantină, în care se făcea schimbul 
cu produsele din ţările mai îndepărtate ale Orientului. Dar aricit 
de mărunte şi de limitate erau meseriile şi, o dată cu ele, biirgerii 
care le practicau, ei au reuşit totuşi să producă o transformare ra
dicală în societatea feudală şi să rămînă cel puţin în mişcare, în 
timp ce nobilimea stagna. 

Pe lingă aceasta, biirgerimea avea o armă puternică împotriva 
feudalismului : banii. In economia feudală model de la începutul 
evului mediu, aproape cd. nu era loc pentru bani. Seniorul feudal 
obţinea de la iobagii săi tot ce-i trebuia, fie sub formă de muncă, 
fie sub formă de produse. Femeile torceau şi ţeseau inul şi lina şi 
coseau îmbrăcămintea ; bărbaţii lucrau pămîntul, copiii păşteau 
vitele stăpînului, adunau pentru el fructe de pădure, ciuperci, cui
buri de păsări, aşternut pentru vite ; în afară de aceasta, întreaga 
familie trebuia să mai furnizeze : cereale, fructe, ouă, unt, brînză, 
păsări, vite tinere şi multe altele. Fiecare domeniu feudal producea 
atît cit să-i acopere nevoile ; char şi cele necesare pentru război 
erau percepute în produse. Relaţiile comerciale, schimbul, nu exis
tau, iar banii erau de prisos. Europa decăzuse atît de mult, era 
nevoită în aşa măsură să ia totul de la început, incit banii aveau 
pe atunci mult mai puţin o funcţie socială decit una pur politică ; 
ei serveau la plata impozitelor şi erau dobîndiţi mai cu seamă 
prin jaf. 

Acum lucrurile stăteau complet altfel. Banii deveniseră din nou 
un mijloc de schimb universal şi, în virtutea acestui lucru, masa 
lor crescuse considerabil. Nici nobilimea nu se mai putea lipsi de 
ei, or, cum avea puţine de vîndut, sau chiar nimic, şi cum şi j aful 

27* 
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nu mai putea fi practicat acum cu uşurinţă, ea a fost nevoită să 
facă împrumuturi la cămătarul din oraş. Incă cu mult înainte ca 
zidurile castelelor cavalerilor să fie dărîmate de noile tunuri, aces
tea au fost subminate de bani. De fapt, praful de puşcă n-a fost, 
ca să zicem aşa, decît un executor în slujba banilor. In mîinile 
biirgerimii, banii erau marele instrument de nivelare politică. Pre
tutindeni unde relaţii personale erau înlocuite prin relaţii băneşti, 
unde o prestaţie în natură era înlocuită printr-o prestaţie în bani, 
- în locul relaţiilor feudale apăreau relaţii burgheze. Ce-i drept, 
la sate a continuat să dăinuie, în marea majoritate a cazurilor, ve
chea economie naturală rudimentară; dar existau deja regiuni în
tregi, ca de pildă în Olanda, Belgia, pe Rinul inferior, unde ţăranii 
plăteau seniorilor bani în loc să facă clacă şi să dea dijmă în pro
duse, unde seniorii şi supuşii au făcut primul pas hotărîtor spre 
transformarea lor în proprietari funciari şi arendaşi, unde, prin 
urmare, şi la sate instituţiile politice ale feudalismului îşi pierdeau 
baza lor socială. 

In ce măsură, la sfîrşitul secolului al XV-lea, banii subminaseră 
şi roseseră pe dinăuntru sistemul feudal, ne-o arată în mod preg
nant setea de aur care a cuprins în această epocă Europa occiden
tală. Aur căutau portughezii pe coastele Africii, în India, în întregul 
Extrem Orient ; aur era cuvîntul magic care îi mina pe spanioli 
dincolo de Oceanul Atlantic, spre America ; aur era primul lucru 
de care întrebau albii de îndată ce puneau piciorul pe un ţărm nou 
descoperit. Dar această atracţie spre călătorii îndepărtate şi aven
turi în căutare de aur, cu toate că la început îmbrăca forme feudale 
sau semifeudale, era totuşi prin însăşi natura ei incompatibilă cu 
feudalismul, a cărui bază era agricultura şi ale cărui expediţii de 
cucerire aveau în fond drept scop dobîndirea de pămîntmi. In plus, 
navigaţia era o îndeletnicire net burgheză, care a imprimat carac
terul ei antifeudal şi tuturor flotelor de război moderne. 

In secolul al XV-lea, în întreaga Europă occidentală sistemul 
feudal era, prin urmare, în plină destrămare, pretutindeni pe teri
toriile feudale au apărut oraşe cu interese antifeudale, cu un drept 
prop:ţ"iu şi cu o biirgerime înarmată. Pretutindeni acestea au şi adus 
în parte pe seniorii feudali, cu ajutorul banilor, într-o stare de de
pendenţă faţă de ele sub raport social şi pe alocuri chiar şi sub 
raport politic. Chiar şi la ţară, acolo unde, datorită unor condiţii 
deosebit de favorabile, agricultura a atins un nivel mai înalt, vechile 
relaţii feudale au început să se destrame sub influenţa banilor. 
Numai în regiunile proaspăt cucerite, ca acelea din Germania de 
la răsărit de Elba, sau în regiunile înapoiate, îndepărtate de căile 
comerciale, mai continua să fie în floare vechea dominaţie a nobi-
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limii. Pretutindeni însă, la oraşe ca şi la sate, a crescut numărul 
acelor elemente ale populaţiei care cereau, în primul rînd, să se 
pună capăt veşnicelor şi absurdelor războaie, să înceteze disen
siunile dintre seniorii feudali, care permanentizau războiul intestin 
chiar şi atunci cînd duşmanul străin se afla în ţară, să se pună capăt 
acelei stări de necontenită pustiire, complet lipsită de sens, care 
durase de-a lungul întregului ev mediu. Fiind ele însele prea slabe 
pentru a-şi impune voinţa, aceste elemente au găsit un sprijin 
puternic în regalitate - vîrful întregii ordine feudale. Şi cu aceasta 
ne apropiem de punctul în care examinarea relaţiilor sociale ne 
duce la examinarea relaţiilor statale, cînd din domeniul economiei 
trecem în cel al politicii. 

Din amestecul de popoare de la începutul evului mediu s-au 
dezvoltat treptat noile naţionalităţi, proces în decursul căruia, după 
cum se ştie, în majoritatea fostelor provincii romane populaţia în
vinsă, ţărani şi orăşeni, l-au asimilat pe învingător - stăpînitorul 
germanic. Naţionalităţile moderne sînt, aşadar, şi ele produsul cla
selor asuprite. In ce fel s-a produs aici contopirea popoarelor, colo 
delimitarea lor, acest lucru ni-l arată sugestiv harta Lorenei cen
trale întocmită de Menke *. E suficient să urmăreşti pe această 
hartă linia de demarcaţie dintre numele toponimice romanice şi cele 
germane pentru a te convinge că în Belgia şi Lorena inferioară 
aceasta coincide în linii generale cu graniţa dintre limba franceză 
şi cea germană, existentă de sute de ani. Ici-colo se mai găseşte 
.cite o fîşie îngustă de teritoriu litigios, unde cele două limbi îşi 
dispută întîietatea ; în general însă, este limpede ce trebuie să 
rămînă german şi ce romanic. Faptul că majoritatea localităţilor 
de pe hartă poartă nume luate din vechea „franconă de jos" 
(altmiederfrănkisch) şi din vechea „germa1IJ.ă de suis " (althochdeutsch) 
ne dovedeşte însă că ele datează din secolul al IX-lea sau, cel 
mult, din al X-lea, şi că deci linia de demarcaţie era în fond deja 
trasată spre sfîrşitul perioadei carolingiene. ln partea romanică se 
.găsesc, mai ales în apropiere de graniţa lingvistică, denumiri mixte 
formate dintr-un nume de persoană german şi o denumire de loca
litate romanică, de pildă la vest de Meuse, lingă Verdun : Eppone 
curtis, Rotfridi curtis, Ingolini curtis, Teudegisilovilla, azi lppecourt, 
Recourt la Creux, Amblaincourt sur Aire, Thierville. Acestea erau 
aşezări senioriale ale francilor, mici colonii germane pe pămînt ro
manic, care mai curînd sau mai tîrziu au fost romanizate. ln oraşe 
şi în unele localităţi rurale existau colonii germane mai puternice, 
care şi-au mai păstrat mult timp limba lor ; dintr-o astfel de colonie 

* „Hand-Atlas zur Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit", 3. Aufl. 
oGotha 1874, Karte nr. 32. 
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a izvorît de pildă, încă la sfîrşitul secolului al IX-lea, „Cîntul despre 
Ludovic" 444• Dar faptul că o mare parte dintre seniorii franci se 
romanizaseră încă mai înainte, ni-l dovedesc formulele jurămîntu
lui de credinţă depus de regi şi principi în anul 842, cînd limba 
romanică apare ca limbă oficială a Regatului francilor 445• 

Grupurile lingvistice odată delimitate (abstracţie făcînd de 
războaiele de cucerire şi de exterminare de mai tîrziu, ca de pildă 
cele duse împotriva slavilor din regiunea Elbei) 446 era firesc ca ele 
să servească drept bază pentru formarea statelor, ca naţionalitd.ţile 
să înceapă să se transforme în naţiuni. Cit de puternic a fost acest 
proces spontan încă în secolul al IX-lea, o dovedeşte rapida destră
mare a statului Lotharingia cu populaţie mixtă 447• Ce-i drept, de-a 
lungul întregului ev mediu graniţele lingvistice şi cele statale nu 
coincideau nici pe departe ; totuşi, fiecare naţionalitate, cu excep
ţia poate a Italiei, era reprezentată în Europa printr-un mare stat 
aparte, iar tendinţa de a forma state naţionale, care se manifestă 
tot mai limpede şi mai conştient, constituie una dintre principalele 
pîrghii de progres ale evului mediu. 

In fiecare dintre aceste state medievale, regele reprezenta 
vîrful întregii ierarhii feudale, era şeful suprem, de care vasalii nu 
se puteau dispensa, dar faţă de care ei se aflau totodată într-o stare 
de permanentă răzvrătire. Relaţia fundamentală a întregii economii 
feudale - acordarea de pămînturi în schimbul efectuării unor anu
mite servicii personale şi servituţi - a oferit, chiar în forma ei 
iniţială cea mai simplă, suficiente prilejuri de discordii, mai ales 
cînd atîţia oameni aveau tot interesul să provoace conflicte. Dar 
cum stăteau lucrurile la sfîrşitul evului mediu, cînd relaţiile de 
vasalitate constituiau, în toate ţările, o încîlceală de nedescurcat 
de drepturi şi obligaţii acordate, retrase, reînnoite, retrase pentru o 
vină oarecare, modificate sau altfel condiţionate ? Carol Temerarul, 
de pildă, era pentru o parte a teritoriilor sale vasalul împăratului, 
pentru o altă parte vasalul regelui Franţei ; pe de altă parte, regele 
Franţei, suzeranul său, era totodată, pentru anumite regiuni, vasalul 
lui Carol Temerarul, adică al propriului său vasal ; în asemenea 
condiţii cum să eviţi conflictele ? De aici această alternanţă secu
lară dintre atracţia vasalilor către puterea regală ca centru, singura 
care îi putea apăra împotriva celor din afară, precum şi pe unii 
împotriva altora, şi respingerea de la centru, în care se transforma 
necontenit şi inevitabil această atracţie ; de aici lupta neîntreruptă 
dintre regalitate şi vasali, luptă al cărei vuiet sălbatic a acoperit 
totul în îndelungata perioadă cînd j aful era unica sursă de cîştig 
demnă de un bărbat liber ; de aici acel şir infinit de trădări, asasi
nate, otrăviri, intrigi si alte josnicii de neînchipuit, tot ce se as-
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cundea îndărătul numelui poetic al cavalerismului şi care nu-l îm
piedica să facă necontenit paradă de onoare şi credinţă. 

Că în această harababură generală regalitatea era elementul 
progresist - e limpede ca lumina zilei. Ea reprezenta ordinea în 
mijlocul dezordinii, reprezenta naţiunea ce se constituia, în opozi
ţie cu fărîmiţarea în state vasale rebele. Toate elementele revolu
Uonare, care se formau chiar în cadrul feudalismului, erau legate 
de regalitate în aceeaşi măsură în care aceasta era legată de ele. 
Alianţa dintre regalitate şi bi.irgerime datează din secolul al X-lea ; 
întreruptă adesea de conflicte, deoarece în tot cursul evului mediu 
nimic nu şi-a urmat necurmat drumul său, această alianţă s-a re
înnoit mereu devenind tot mai strînsă, tot mai puternică, pînă cind, 
în cele din urmă, a ajutat regalităţii să repurteze victoria definitivă, 
iar drept mulţumire, regalitatea şi-a subjugat şi jefuit aliatul. 

Atît regii cit şi bi.irgerii au găsit un sprijin puternic în tagma 
;uriştilor, care şi-a făcut apariţia pe scenă. O dată cu redescoperi
rea dreptului roman a avut loc o diviziune a muncii între preoţi -
jurist-consulţii din epoca feudală - şi juriştii laici. Aceşti noi ju
rişti erau din capul locului, prin excelenţă, o tagmă de bi.irgeri ; 
în plus, şi dreptul pe care l-au studiat, l-au predat şi l-au aplicat 
era prin caracterul lui, în esenţă antifeudal şi, într-o anumită pri
vinţă, burghez. Dreptul roman este în aşa măsură expresia juridică 
clasică a condiţiilor de trai, a conflictelor din sinul unei societăţi 
în care domneşte proprietatea privată pură incit nici una dintre 
legislaţiile de mai tîrziu nu i-au putut aduce vreo îmbunătăţire 
esenţială. In evul mediu însă, proprietatea bilrgerilor era încă 
puternic împletită cu îngrădirile feudale şi consta, de pildă, în cea 
mai mare parte, din privilegii. Dreptul roman o luase deci, în acest 
sens, cu mult înaintea relaţiilor civile de atunci. Dezvoltarea isto
rică ulterioară a proprietăţii bilrgerilor putea să se desfăşoare însă 
numai pe calea transformării ei într-o proprietate privată pură, 
lucru care s-a şi întîmplat. Era inerent ca această dezvoltare să 
găsească o pîrghie puternică în dreptul roman, care conţinea într-o 
formă finită, tot la ceea ce aspira încă în mod inconştient bilrge
rimea de la sfîrşitul evului mediu. 

Chiar dacă, în foarte multe cazuri, dreptul roman oferea un 
pretext pentru o oprimare mai intensă a ţăranilor de către nobilime, 
ca, de pildă, în cazul cind ţăranii nu puteau prezenta nici o dovadă 
scrisă că sînt liberi de servituţile lor obişnuite, aceasta nu schimba 
lucrurile cu nimic. Nobilimea, chiar şi fără dreptul roman, ar fi 
gd.sit, şi găsea zilnic, asemenea pretexte. In orice caz, a fost un 
progres uriaş faptul că a intrat în vigoare un drept care nu recu-
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noştea. de loc relaţiile feudale şi care anticipa întru totul proprie
tatea privată modernă. 

Am văzut cum la sfîrşitul evului mediu nobilimea feudală a 
început să devină din punct de vedere economic nu numai de 
prisos, dar chiar o piedică ; am văzut, de asemenea, că şi din punct 
de vedere politic ea constituia o piedică în calea dezvoltării ora
şelor şi a statului naţional, posibil pe atunci numai sub formă de 
monarhie. Cu toate acestea, ea s-a menţinut pentru că continua să 
deţină monopolul în meşteşugul armelor, pentru că fără ea nu se 
putea duce nici un război, nu se putea da nici o bătălie. Dar şi 
aceasta avea să se schimbe ; trebuia făcut ultimul pas pentru a 
demonstra nobililor feudali că perioada dominaţiei lor în socie
tate şi în stat a luat sfîrşit şi că, în calitatea lor de cavaleri, nu mai 
sînt indispensabili nici chiar pe cimpul de luptă. 

A lupta împotriva rînduielilor feudale cu o armată care era 
ea însăşi feudală, în care soldaţii erau mai strîns legaţi de suve
ranii lor direcţi decit de comandantul din armata regală, însemna 
în mod evident a te învîrti într-un cerc vicios şi a bate pasul pe 
loc. De aceea, încă de la începutul secolului al XIV-lea, regii caută 
să se debaraseze de această armată feudală şi să-şi creeze o armată 
proprie. Din acest moment găsim în armatele regilor o parte tot 
mai mare de trupe recrutate sau angajate. La început, acestea erau 
în cea mai mare parte trupe pedestre, formate din pleava oraşelor 
şi din iobagi fugiţi de la stăpînii lor, din lombarzi, genovezi, ger
mani, belgieni etc. ; ele erau folosite ca trupe de ocupaţie şi la 
operaţii de asediu ; la început aproape că nu puteau fi folosite în 
luptele în cimp deschis. Dar încă spre sfîrşitul evului mediu găsim 
şi cavaleri care, împreună cu cetele lor adunate cine ştie cum, 
intrau în serviciul unor principi străini, fapt care vădea prăbuşirea 
definitivă a sistemului feudal de ducere a războiului. 

In acelaşi timp, orăşenii şi ţăranii liberi, acolo unde mai exis
tau sau începuseră să apară din nou, creau condiţia fundamentală 
pentru formarea unei pedestrimi capabile să ducă război. Pînă 
atunci cavalerii, împreună cu cetele lor de călăreţi, reprezentau nu 
atît nucleul armatei, cit însăşi armata ; gloata de iobagi pedeştri 
care-i însoţea în război nu conta ; se părea că ea există pe cimpul 
de luptă numai ca să dea bir cu fugiţii sau să jefuiască. Atîta timp 
cit a durat perioada de înflorire a feudalismului, pînă la sfîrşitul 
secolului al XIII-lea, cavaleria era aceea care a dus toate luptele 
şi a hotărît deznodămîntul lor. De atunci însă lucrurile s-au schim
bat şi anume simultan în diferite puncte. Dispariţia treptată a 
servajului în Anglia a creat o clasă numeroasă de ţărani liberi. 
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proprietari da pămînt (yeomen) sau arendaşi - bază pentru o nouă 
pedestrime obişnuită cu mînuirea arcului, pe atunci arma naţională 
a englezilor. Folosirea acestor arcaşi care luptau întotdeauna pe
destru, indiferent dacă umblau sau nu călare în timpul marşului, a 
constituit un impuls pentru o schimbare esenţială în tactica arma
tei engleze. Incepînd din secolul al XIV-lea, cavalerii englezi pre
ferau să lupte pedestru acolo unde terenul şi celelalte condiţii o 
permiteau. In spatele arcaşilor, care încep lupta şi dezorganizează 
rîndurile duşmanului, falanga în formaţie strînsă a cavalerilor des
călecaţi aşteaptă atacul duşmanului sau momentul prielnic pentru 
a se năpusti asupra lui, în timp ce numai o parte dintre cavaleri 
rămîne călare pentru ca, prin atacuri de flanc, să dea ajutor în 
momentul hotărîtor. Neîntreruptele victorii repurtate pe atunci de 
englezi în Franţa 448 se datoresc mai ales faptului că în armată a 
fost reintrodus elementul defensiv. Aceste bătălii erau în majori
tatea lor bătălii defensive îmbinate cu o contralovitură ofensivă, 
ca acelea date de Wellington în Spania şi în Belgia. Din momentul 
în care noua tactică a fost adoptată de către francezi - probabil 
din ·momentul în care arbaletierii italieni mercenari au început să 
joace în armata lor rolul arcaşilor englezi - seria victoriilor en
glezilor a luat sfîrşit. 

La începutul secolului al XIV-lea şi pedestrimea oraşelor din 
Flandra a cutezat - şi adesea cu succes - să se opună în bătălii 
în cîmp deschis cavalerilor francezi, iar împăratul Albrecht, prin 
încercarea sa de a-i trăda pe ţăranii elveţieni liberi, dependenţi 
numai formal de imperiul german, dindu-i pe mina arhiducelui 
Austriei, adică a lui însuşi, a dat un impuls pentru crearea 
primei infanterii moderne, care şi-a cîştigat faimă în întreaga 
Europă 449• Ca urmare a victoriilor repurtate de elveţieni asupra 
austriecilor şi în special asupra burgunzilor, cavalerii îmbrăcaţi în 
zale - ecveştri sau pedeştri - au suferit o înfrîngere definitivă 
din partea pedestrimii, armata feudală a fost înfrîntă de armata 
modernă, care abia a luat fiinţă, cavalerii au fost învinşi de orăşenii 
şi ţăranii liberi. Iar elveţienii, pentru a confirma de la bun început 
caracterul burghez al republicii lor, prima republică independentă 
din Europa, şi-au transformat imediat în bani faima cîştigată în 
război. Toate considerentele politice au dispărut ; cantoanele s-au 
transformat în centre de recrutare a mercenarilor pentru cei care 
ofereau mai mult. Şi în alte părţi, mai ales în Germania, b ătea toba 
recrutării ; dar cinismul unei ocîrmuiri care părea să existe doar 
pentru a-i vinde pe fiii patriei nu şi-a găsit egal pînă cînd, în 
timpul celei mai profunde stări de înjosire naţională, a fost depăşit 
de principii germani. 
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Apoi, tot în secolul al XIV-lea, arabii au adus în Europa, prin 
Spania, praful de puşcă şi artileria. Pînă la sfîrşitul evului mediu 
arma de foc portativă nu a avut prea mare importanţă, ceea ce este 
uşor de înţeles, deoarece arcul folosit de arcaşul englez la Crecy 
nimerea de la o distanţă tot atît de mare, şi poate încă mai sigur, 
ţinta, chiar dacă nu cu acelaşi efect, ca puşca cu ţeavă lisă folosită 
de infanterişti la Waterloo 450• Tunurile de cîmp erau şi ele încă 
la începutul lor ; în schimb tunurile grele făcuseră deja de multe 
ori breşe în zidurile lipsite de apărare ale castelelor feudale, vestind 
astfel nobilimii feudale că praful de puşcă a pecetluit sfirşitul 
dominaţiei ei. 

Răspîndirea tiparului, reînvierea interesului pentru studiul, lite
raturii antice, întreaga mişcare culturală care de la 1450 a devenit 
tot mai puternică şi mai generală, - toate acestea au fost în fa
voarea bi.irgerimii şi a regalităţii în lupta lor împotriva feudalis
mului. 

Acţiunea conjugată a tuturor acestor cauze, care datorită in
fluenţei lor reciproce crescînde se intensifica de la un an la altul şi 
grăbea tot mai mult dezvoltarea în aceeaşi direcţie, a asigurat în 
a doua jumătate a secolului al XV-lea victoria asupra feudalismu
lui, dacă nu încă a bi.irgerimii, în orice caz însă a regalităţii. Pre
tutindeni în Europa, pînă departe în ţările periferice care nu par
curseseră încă întreaga etapă a feudalismului, puterea regală a 
căpătat concomitent supremaţia. In Peninsula Iberică, două popoare 
de limbă romanică de acolo s-au unit formînd regatul Spaniei, iar 
regatul Aragon, în care se vorbea limba provensală, a adoptat 
limba castiliană literară 451 ; al treilea popor şi-a unit teritoriul {i>e 
criteriul de limbă (cu excepţia Galiciei) , formînd regatul Portugaliei 
- Olanda iberică, care s-a separat de restul ţării şi a dovedit, prin 
activitatea sa pe mare, că e îndreptăţit să aibă o existenţă aparte. 

In Franţa, Ludovic al XI-lea a reuşit în cele din urmă, după 
destrămarea statului tampon al Burgundiei 452, să refacă pe terito
riul francez, pe atunci încă foarte ciuntit, în aşa măsură unitatea 
naţională, reprezentată de regalitate, incit urmaşul său * a putut 
să intervină în discordiile italiene 453 ; iar această unitate nu a fost 
pusă sub semnul întrebării decît o singură dată - din cauza refor
mei - şi numai pentru scurtă vreme 454, 

Anglia a renunţat, în sfîrşit, la războaiele sale donchişotiste 
de cuoerire în Franţa, în care, dacă le-ar fi continuat, şi-ar fi 
vărsat tot sîngele ; nobilimea feudală şi-a căutat o compensaţie în 
Războiul celor două roze 455 şi a găsit mai mult decît a căutat ; e:i 

* - Cdrol al VIII-lea. - Nota red. 
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s-a măcinat în lupte intestine şi a adus pe tron dinastia Tudorilor, 
a cărei putere a întrecut-o pe cea a tuturor înaintaşilor şi urmaşilor 
ei. Ţările scandinave erau de mult unificate, Polonia, a cărei putere 
regală nu slăbise încă, se îndrepta, după unirea cu Lituania 456, spre 
perioada ei de strălucire, şi chiar şi în Rusia înfrîngerea principilor 
teritoriali şi scuturarea jugului tătărăsc au mers mină în mină şi 
au fost consfinţite definitiv de Ivan al III-lea. 1n întreaga Europă 
au rămas doar două ţări în care regalitatea şi unitatea naţională -
de neconceput pe atunci fără regalitate - nu au existat deloc sau 
au existat numai pe hîrtie : Italia şi Germania. 

Sens la sfirşitul anului 1884 
Publicat pentru prima oară 
in limba rusă în 
„ Proletarsknia Revoliuţiia" nr. 6 din 1935 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din hmba germană 
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Cu privire la „Războiul ţărănesc" 457 

Reforma lui Luther şi a lui Calvin este revoluţia nr. 1 a bur
gheziei, în care războiul ţărănesc reprezenta episodul critic. Destră
marea feudalismului, ca şi dezvoltarea oraşelor - ambele procese 
duceau la descentralizare ; de aici necesitatea directă a monarhiei 
absolute pentru a ţine unite naţionalităţile. Monarhia trebuia să fie 
absolută tocmai din cauza caracterului centrifug al tuturor elemen
telor. Dar termenul de absolut nu trebuie înţeles totuşi în accepţia 
vulgară a cuvîntului ; [ea se dezvoltă] * în luptă continuă cînd cu 
reprezentanţa stărilor, cînd cu feudalii şi oraşele răsculate ; stările 
nu erau desfiinţate nicăieri, prin urmare ea trebuie denumită mai 
degrabă monarhie bazată pe stări (monarhie încă feudală, dar feu
dală în descompunere şi burgheză în germene) . 

Revoluţia nr. 1 - care era mult mai europeană decît cea en
gleză, şi care a devenit mult mai repede europeană decît cea fran
ceză - a învins în Elveţia, Olanda, Scoţia, Anglia, într-o oarecare 
măsură şi în Suedia încă pe timpul lui Gustav Wasa, iar în Dane
marca, sub forma ortodox-absolutistă, - abia în 1 660. 

I **. Cauzele e1 m Germania. Istoria Germaniei de la începu
turile ei. Germania s-a dus de ripă după perioada eroică a 
migraţiunii popoarelor. De-abia din Franţa a pornit refacerea ei 
înfăptuită de Carol cel Mare. O dată cu aceasta - ideea lmpe-

.,, Cuvintele explicative cuprinse în paranteze drepte aparţin redacţiei. -

Nota red. 
** Textul însemnat de Engels cu cifra I se află în manuscris după textul 

însemnat cu cifra II. - Nota red. 
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riului roman. Idee reluată de Otton. Ea este în mai mare măsură 
negermană decît germană. Ruinarea Germaniei ca urmare a aces
tei politici - de jefuire a oraşelor italiene - în timpul Hohenstau
fenilor. Din această cauză s-a intensificat fărîmiţarea - excepto 
casu revolutionis *. Dezvoltarea Germaniei în perioada de la „Inter
regnum" 458 pînă în secolul al XV-iea. Inflorirea oraşelor. Decă
derea sistemului feudal care, sub presiunea exercitată de suverani 
(împăratul ca principe suveran este împotriva cavalerilor imperiu
lui, dar ca împărat este de partea lor) nu a ajuns niciodată la desă
vîrşire în Germania. Eliberarea treptată a ţăranilor pînă la începerea 
procesului invers în secolul al XV-iea. Sub raport economic, Ger
mania se afla întru totul la nivelul ţărilor din vremea aceea. Hotă
rîtor era faptul că în Germania fărîmiţată pe provincii şi ierită mult 
timp de cotropiri nu se simţea atît de imperios nevoia unităţii 
naţionale ca în Franţa (războiul de 100 de ani) , în Spania, care 
fusese de-abia recucerită de la mauri, în Rusia, care tocmai îi 
alungase pe tătari, şi în Anglia (Războiul celor două roze) ; hotărîtor 
era şi faptul că împăraţii se aflau tocmai pe atunci într-o stare 
extrem de jalnică. 

II. [Trebuie început] cu Renaşterea în forma pe care a luat-o 
în Europa, pe baza decăderii generale a feudalismului şi a înfloririi 
oraşelor. Apoi monarhiile absolute naţionale - pretutindeni, cu 
excepţia Germaniei şi a Italiei. 

III. Caracterul Reformei ca singura expresie populară posibilei 
a tendinţelor generale etc. 

Scris la sfirşitul anului 1884 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă in 
„Arhiva Marx-Engels" ,  voi. 10, 194.ll 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* - exceptînd cazurile de răscoală. - Nola Irod. 
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Scris la sfirşitul lunii decembrie 
1887 - martie 1888 
Publicat penll u prima oară 
în „Die Neue Zeit", Bd. I, 
nr. 22-26, 1895-1896 

" • • 459 1n 1stor1e 

Se t1păre5te după manuscris 
(partea care lipseşte 
în manuscris - după textul 
aparul în revista) 

Tradus din limba germană 
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Să aplicăm acum teoria noastră la istoria contemporană a Ger
maniei şi la felul cum practică violenţa prin „fier şi sînge" .  De aici 
va reieşi limpede de ce a fost firesc ca politica prin „fier şi sînge" 
să aibă temporar succes şi de ce, în cele din urmă, a trebuit să 
sufere un eşec. 

ln 1815, Congresul de la Viena a împărţit şi a scos la mezat 
Europa în aşa fel, incit a demonstrat întregii lumi totala incapaci
tate a potentaţilor şi a bărbaţilor de stat. Războiul general al 
popoarelor dus împotriva lui Napoleon a fost reacţia sentimentului 
lor naţional, călcat în picioare de către Napoleon. Drept mulţu
mire, suveranii şi diplomaţii Congresului de la Viena au călcat 
cu şi mai mult dispreţ în picioare acest sentiment naţional. Cea mai 
mică dinastie conta mai mult decît cel mai mare popor. Germania 
Şi Italia au fost fărîmiţate din nou în state mici, Polonia a fost 
împărţită pentru a patra oară, iar Ungaria a rămas subjugată. Şi 
nici nu se poate spune măcar că popoarelor li s-a făcut o nedrep
tate ; de ce au admis-o şi de ce au salutat în ţarul Rusiei * pe 
eliberatorul lor ? 

Dar această situaţie nu putea să dureze. Incă de la sfirşitul 
evului mediu, istoria acţionează în direcţia constituirii unor state 
naţionale mari în Europa. Numai astfel de state reprezintă orga
nizarea politică normală a burgheziei europene dominante, fiind, 
totodată, o premisă indispensabilă pentru instaurarea unei cola
borări internaţionale armonioase a popoarelor, fără de care domi
naţia proletariatului nu este posibilă. Pentru a asigura pacea 
internaţională trebuie înlăturate mai întii toate disensiunile naţio
nale evitabile, trebuie ca fiecare popor să fie independent şi stăpîn 
în casa lui. Şi într-adevăr, o dată cu dezvoltarea comerţului, a 

* Alexandru I. - Nota red. 
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agriculturii, a industriei şi, implicit, o dată cu creşterea puterii 
burgheziei pe plan social, s-a întărit pretutindeni sentimentul naţio
nal, iar naţiunile fărîmiţate şi oprimate au început să ceară unifi
carea şi independenţa lor. 

De aceea, revoluţia de la 1848 a urmărit pretutindeni, în afară 
de Franţa, satisfacerea revendicărilor naţionale precum şi a cerin
ţelor de libertate. Dar îndărătul burgheziei, ieşită victorioasă în 
primul asalt, se şi înălţa pretutindeni figura ameninţătoare a pro
letariatului, cu mîinile căruia fusese obţinută de fapt victoria şi  care 
a împins burghezia în braţele adversarilor pe care tocmai îi învin
sese : reacţiunea monarhică, birocratică, semifeudală şi militară, 
din cauza căreia în 1849 revoluţia a suferit o înfrîngere. In Ungaria, 
unde lucrurile stăteau altfel, au intrat ruşii şi au înăbuşit revoluţia. 
Nemulţumindu-se numai cu atît, ţarul Rusiei a sosit la Varşovia 
unde s-a erijat în arbitru al Europei. El l-a numit pe Christian de 
Gli.icksburg, creatura lui docilă, moştenitor al tronului Danemarcii. 
El a umilit Prusia aşa cum nu a mai fost umilită niciodată, oprind-o 
chiar şi de la cele mai slabe încercări de a folosi în interesul ei 
tendinţele de unificare ale germanilor şi silind-o să instituie iar 
Bundestagul şi să se supună Austriei 460• La prima vedere, singurul 
rezultat al revoluţiei părea să fie acela că în Austria şi în Prusia 
s-a instituit o formă de guvernămînt constituţională, pătrunsă de 
spiritul vechi şi că ţarul Rusiei era mai mult ca oricînd stăpînul 
Europei. 

ln realitate însă revoluţia, printr-o lovitură puternică, a smuls 
burghezia, chiar în ţările cele mai fărîmiţate şi în special în Ger
mania, din vechea nepăsare moştenită. Burghezia a căpătat o parte, 
e drept modestă, din puterea politică ; şi fiecare succes politic 
obţinut, ea îl foloseşte pentru a da un avînt industriei. „Anul nebu
nescu 461, care, din fericire, trecuse a dovedit burgheziei în mod con
cret că trebuie să se pună capăt o dată pentru totdeauna vechii 
somnolenţe şi apatii. Ca urmare a ploii de aur californian şi .austra
lian şi a �ltor împrejurări legăturile comerciale pe piaţa mondială 
s-au extins şi afacerile au luat un avînt fără precedent ; trebuia 
numai să nu pierzi ocazia şi să-ţi asiguri partea ta. Marea industrie, 
ale cărei baze au fost puse în 1 830, şi mai ales în 1 840, pe Rin, 
în Saxonia, Silezia, la Berlin şi în unele oraşe din sud, se dezvolta 
şi se extindea acum cu rapiditate ; industria casnică, din districtele 
rurale, lua din ce în ce mai multă amploare, construcţiile de cd.i 
ferate se desfăşurau în ritm accelerat, iar emigrarea, care, pe lingă 
toate acestea, ajunsese la proporţii nemaiîntîlnite, crea o navigaţie 
transatlantică germană care nu avea nevoie de nici o subvenţie. 
Negustorii germani se afirmau mai mult decît oricînd pe toate pie-
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ţele · comerciale de peste dcean, aveau un rol tot mai mare în 
comerţul mondial şi începeau treptat să mijlocească nu numai des
facerea produselor industriale engleze, ci şi a celor germane. 

Dar fărîmitarea Germaniei într-o sumedenie de stătuleţe cu 
legislaţii comerciale şi industriale atît de diferite, trebuia să devină 
curînd o cătuşă insuportabilă pentru industria în plin avînt şi 
pentru comerţul legat de ea. La fiecare cîteva mile un alt drept 
cambial, alte condiţii pentru desfăşurarea activităţii industriale, 
pretutindeni, de fiecare dată, alte şicane, piedici birocratice şi fis
cale, ba adesea chiar şi bariere corporatiste, împotriva cărora nici 
chiar brevetele nu ajutau la nimic ! Şi în plus numeroasele legis
laţii atît de diferite cu privire la dreptul de indigenat 402, precum 
şi îngrădirile cu privire la dreptul de domiciliere, care puneau pe 
capitalişti în imposibilitate de a trimite braţele de muncă dispo
nibile în număr suficient acolo unde minereul, cărbunele, forţa 
hidraulică şi alte condiţii naturale favorabile permiteau înfiinţarea 
de întreprinderi industriale ! Posibilitatea de a exploata nestîn
jenit. în masă, forţa de muncă a ţării era prima condiţie a dezvol
tării industriale, dar oriunde fabricantul patriot concentra muncitori 
adunaţi din toate părţile, poliţia şi epitropiile pentru săraci erau 
împotriva stabilirii noilor veniţi. Un drept civil german valabil pen
tru întregul imperiu şi deplina libertate de deplasare pentru toţi 
cetăţenii imperiului, o legislaţie comercială şi industrială unitară 
- acestea nu mai erau fantezii patriotice ale unor studenţi exaltaţi, 
ci condiţii necesare pentru existenţa industriei. 

ln plus, în fiecare stat şi stătuleţ altă monedă, alte sisteme de 
măsuri şi greutăţi, adesea chiar şi două sau trei în acelaşi stat. 
Şi nici una dintre aceste mulliple monede, sisteme de măsuri şi 
greutăţi nu erau recunoscute pe piaţa mondială. Nu era deci de 
mirare că negustorii şi fabricanţii care făceau comerţ pe piaţa mon
dialct sau care trebuiau să facă faţă concurenţei articolelor impor
tate erau nevoiţi să folosească în afară de marele număr de moned.:::, 
măsuri şi greutăţi germane şi pe cele străine ; că firele de bumbac, 
depănate în scule erau calculate în pfunzi englezeşti, că materia
lele de mătase se măsurau cu metrul şi că conturile pentru străi
nă.tate c;e jntocmeau în lire sterline, dolari şi franci. Şi cum puteau 
să apară mari instituţii de credit pe baza unor sisteme valutare 
cu o sferă de aplicare atît de restrînsă ? - ici bancnote în guldeni, 
colo în taleri prusieni, iar alături de ele taleri de aur, „Neue Zwei
drittel" ,  Mark Banko, Mark Kurant, sistemul bazat pe Zwanziggul
denfuss şi Vierundzwanzigguldenfuss, şi toate acestea cu nesfîrşite 
calcule şi fluctuaţii de curs 463 ? 
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Şi chiar dacă, în sfîrşit, reuşeai să învingi toate aceste difi
cultăţi, cită energie se irosea cu toate aceste fricţiuni, cit timp şi  
cîţi bani se pierdeau I In cele din urmă şi în Germania, oamenii au 
început să înţeleagă că în ziua de azi timpul înseamnă bani. 

Tînăra industrie germană trebuia să se afirme pe piaţa mon
dială : ea putea să se dezvolte numai pe baza exportului. Pentru 
aceasta însă, ea trebuia să se bucure în străinătate de protecţia 
dreptului internaţional. Comerciantul englez, francez şi american 
putea întotdeauna să-şi permită mai mult în străinătate decît la el 
acasă. In favoarea lui intervenea ambasada ţării sale şi, la nevoie, 
chiar cîteva vase de război. Dar cel german ? ln Levant, comer
ciantul austriac se putea bizui, cel puţin într-o oarecare măsură, 
pe ambasada ţării lui ; în altă parte însă nu-i era nici ea de prea 
mult folos. Dar cînd un comerciant prusian se plîngea în străină
tate ambasadorului ţării sale de vreo nedreptate ce i se făcuse, 
primea aproape invariabil acelaşi răspuns : „Bine v-a făcut I Ce 
căutaţi aici ? De ce nu staţi frumuşel aoasă ? "  Mai ales cetăţeanul 
unui stat mic era pretutindeni lipsit de orice drepturi. Oriunde 
veneai, îi găseai pe comercianţii germani puşi sub protecţie străină, 
franceză, engleză, americană, sau naturalizaţi în grabă în noua 
patrie *. Şi chiar dacă ambasadorii respectivi ar fi dorit să inter
vină în favoarea lor, la ce le-ar fi folosit ? Dincolo de ocean înşişi 
ambasadorii germani erau trataţi ca nişte lustragii. 

De aici ne putem da seama că năzuinţa spre o „patrie" unifi
cată avea un substrat foarte material. Nu mai erau elanurile nebu
loase ale membrilor organizaţiilor studenţeşti (Burschenschaftler) 
întruniţi la festivitatea de la Wartburg 464, „cînd curajul şi forţa 
ardeau ca flacăra în inimile germane" ,  cînd, aşa cum se cînta pe 
o melodie franceză, „tînărul plin de avînt impetuos era gata să 
meargă să lupte şi  să moară pentru patrie" ** ,  pentru restaurarea 
măreţiei romantice a imperiului din evul mediu, iar la bătrîneţe, 
tînărul plin de avînt impetuos devenea un bigot obişnuit, o simplă 
slugă devotată puterii absolute a suveranului său. Nu mai era nici 
apelul, cu mult mai pămîntesc, la unitate lansat la festivitatea de 
la Hambach 465 de avocaţi şi de ceilalţi ideologi care îşi închipuiau 
că iubesc libertatea şi unitatea pentru ele însele şi nu-şi dădeau 
seama că transformarea Germaniei într-o republică cantonală după 
modelul Elveţiei, la care se reducea idealul celor mai lucizi dintre 
ei, era un lucru tot atît de imposibil ca şi imperiul Hohenstaufe
nilor 466 spre care năzuiau studenţii. Nu, aceasta era dorinţa corner-

• ln acest loc Engels a scris cu creionul pe margine : „Weerth '. - Nota red. 
** Ambele citate sînt luate din cintul „Jugend Muth und Kraft' al lui E. Hin

b.el, publicat în „Deutsche Volkslieder", Mainz, 1894. - Nota red. 
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ciantului şi industriaşului practic, izvorîtă direct din necesităţile 
afacerilor, de a mătura tot balastul fărîmiţării în state mici -
moştenit în virtutea dezvoltării istorice -, care stătea în calea 
dezvoltării libere a comerţului şi a industriei, de a înlătura toate 
greutăţile inutile pe care comerciantul german trebuia să le învingă 
mai întîi la el acasă dacă voia să pătrundă pe piaţa mondială şi 
de care erau absolviţi toţi concurenţii săi. Unitatea Germaniei 
devenise o necesitate economică. Iar oamenii care o revendicau 
acum ştiau ce voiau. Ei erau crescuţi în spiritul comerţului şi pen
tru comerţ, ştiau să facă comerţ şi cu ei puteai să cazi la învo
ială. Ei ştiau că trebuie să ceri cît mai mult, dar să fii gata să laşi 
din preţ. Ei cîntau „despre patria germană" ,  în care includeau şi 
Stiria, Tirolul şi „Austria bogată în victorii şi glorW *, precum şi 

„Van der Maas bis an die Memel, 
von der Etsch bis an den Bell, 
Deutschland, Deutschland iiber alles , 
iiber alles in der Welt" **.  

dar„ din această patrie, care trebuia să fie tot mai mare 467, erau 
gata să acorde pentru plata în bani peşin un rabat destul de însem
nat .- 25-30 °/o. Planul lor de unificare era gata întocmit şi putea 
fi pus imediat în practică. 

· Dar unitatea Germaniei nu era o problemă pur germană. De la 
războiul de 30 de ani încoace, nici o problemă privitoare la întreaga 
Germanie nu a fost rezolvatd. fără amestecul foarte concret al străi
nătăţii ***. Frederic al Ii-lea a cucerit în 1 740 Silezia cu ajutorul 
francezilor 469• Franţa şi Rusia au dictat în 1 803 literalmente reor
ganizarea sfîntului imperiu roman, care a fost făcută pe baza hotă
rîrii aşa-numitei Reichsdeputation 470• Napoleon a instaurat după 
aceea în Germania rînduielile care corespundeau intereselor sale. 
Şi, în sfîrşit, la Congresul de la Viena ****, sub influenţa în primul 
rînd a Rusiei şi în al doilea rînd a Angliei şi Franţei, ea a fost 

* Din poezia „Das Deutsche Vaterland" a lui E. M. Arndt. - Nota red. 
** „De la Meusa pină la Memel, 

de la Adige pină la Belt, 
Germania mai presus de toate, 
mai presus de toate în lume• .  - Nota trad. 
(Din poezia „Lied der D eutschen• a lui Hoffmann von Fallersleben. -

Nota red.) 
*** Engels a scris aici cu creionul pe margine : „Pacea westfalică şi 

pacea de la Teschen" os. 
- Nota red. 

**** Engels a adăugat aici cu creionul intre rînduri : „Germania-Polonia" .  
- Nota red. 
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dezmembrată din nou în treizeci şi şase de state cuprinzînd mai 
bine de 200 de petice de pămînt separate, mari şi mici, iar dinastiile 
germane, întocmai ca în 1802-1803 în Reichstagul de la Regens
burg 471 ,  au ajutat cu conştiinciozitate la aceasta, accentuînd şi mai 
mult dezmembrarea ţării. In plus, bucăţi izolate din Germania au 
fost date unor monarhi străini. Astfel, Germania era nu numai 
slăbită şi neputincioasă, ci, măcinată de discordii interne, şi con
damnată să vegeteze din punct de vedere politic, militar şi chiar 
industrial. Dar mai grav era faptul că, în virtutea precedentelor 
create, Franţa şi Rusia dobîndiseră dreptul de a dezmembra Ger
mania, aşa cum Franţa şi Austria îşi arogaseră dreptul de a veghea 
ca Italia să rămînă îmbucătăţită. Tocmai de acest pretins drept a 
făcut uz ţarul Nicolaie în 1850, cînd, interzicînd în modul cel mai 
grosolan orice modificare din proprie iniţiativă a Constituţiei, a 
impus reinstaurarea Bundestagului, acest simbol al neputinţei 
Germaniei. 

Unitatea Germaniei trebuia, aşadar, cucerită prin luptă nu 
numai împotriva principilor germani şi a altor duşmani interni, 
ci şi împotriva străinătăţii. Sau cu ajutorul străinătăţii. Să vedem 
care era pe atunci situaţia în străinătate ? 

In Franţa, Ludovic Bonaparte s-a folosit de lupta dintre bur
ghezie şi clasa muncitoare ca să ajungă, cu ajutorul ţăranilor, ln 
fotoliul de preşedinte, iar cu ajutorul armatei, pe tronul imperial. 
Dar un nou împărat Napoleon, făcut împărat de către armată, 
înăuntrul graniţelor Franţei de la 1815  - era o absurditate sortită 
eşecului de la bun început. Imperiul napoleonian renăscut însemna 
extinderea graniţelor Franţei pînă Ia Rin, înfăptuirea visului ances
tral al şovinismului francez. La început însă, Ludovic Bonaparte 
nu se putea gîndi să ajungă la Rin ; orice încercare în această 
direcţie ar fi avut drept urmare o coaliţie europeană împotriva 
Franţei. Pe de altă parte s-a ivit ocazia de a ridica prestigiul Fran
ţei şi de a acoperi armata cu noi lauri într-un război dus cu asen
timentul aproape al întregii Europe, împotriva Rusiei, care folosise 
perioada revoluţionară din apusul Europei pentru a ocupa pe tăcute 
Principatele dunărene şi a pregăti un nou război de cotropire împo
triva Turciei. Anglia s-a aliat cu Franţa ; Austria era de partea lor ; 
numai eroica Prusie săruta cnutul rusesc, care nu mai departe decît 
ieri îi mai aplicase o corecţie, şi păstra o neutralitate b inevoitoare 
faţă de Rusia. Dar nici Anglia şi nici Franţa nu urmăreau să repur
teze o victorie serioasă asupra adversarului, şi astfel războiul s-a 
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terminat cu o uşoară umilire a Rusiei şi cu o alianţă ruso-franceză 
îndreptată împotriva Austriei *. 

Războiul Crimeii a transformat Franţa în putere conducătoare 
în Europa şi a făcut din aventurierul Ludovic-Napoleon eroul zilei, 
ceea ce, la drept vorbind, nu spunea mare lucru. Dar războiul Cri
meii nu a adus Franţei nici o creştere a teritoriului şi era, de aceea, 
purtătorul germenelui unui alt rd.zboi, în care Ludovic-Napoleon 
trebuia să-şi îndeplinească adevărata sa menire de „întregitor al 
imperiuluiu **. Acest nou război a fost pregătit încă în timpul pri
mului război prin faptul că i s-a permis Sardiniei să se alăture 
alianţei puterilor apusene ca satelit al Franţei imperiale şi mai ales 
ca avanpost al ei împotriva Austriei ; el a mai fost pregătit cu 
ocazia· încheierii păcii prin înţelegerea dintre Ludovic-Napoleon şi 
Rusia 472, care nimic nu-şi dorea mai mult decît să i se aplice Aus
triei o corecţie. 

• RăEboiul Crimeii a fost o colosală comedie a erorilor, unică în felul său, 
unde la fiecare nouă scenă te întrebai : de astă data cine va fi înşelat 1 Această 
comedie însă a costat sume enonne şi mai bine de I OOO OOO de vieti omeneşti. 
Imediat după izbucnirea războiului, Austria a intrat în Principatele dunărene, iar 
in fata austriecilor, ruşii s-au retras. ln felul acesta, atîta vreme cit Austria ră
minea neutră, un război la granita teritorială a Rusiei cu Turcia devenea impo
sibil. Austria însă ar fi putut fi atrasă ca aliată într-un război dus la această 
granită numai în cazul cind rd.zboiul ar fi fost dus cu toată seriozitatea în scopul 
de a restaura Polonia şi a împinge pentru multă vreme înapoi granita apuseană 
a Rusiei. ln acest caz ar fi trebuit să participe şi Prusia, ţară prin care continuau 
să-i vină Rusiei mărfurile de imnort, iar Rusia, blocată atit pe uscat cit şi pe 
npă, ar fi Io�t repede lnfrlntă. Dar nu aceasta era mtentia aliatilor : dimpotrivă, 
e; erau bucuroşi că au scapat de orice primejdie de război serios. Palmerston a 
propus ca teatrul de operatii militare sa fie mutat în Crimeea - lucru care Î l  
convenea Rusiei -, iar Ludovic-Napoleon a acceptat cu dragă inimă. ln Crimeea 
razl>oiul ar fi putut să rămină numai un simulacru de război, a5a că toti partici
pantii principali ar fi fost foarte multumiti. Ţarul Nicolaie însă îşi băgase în cap 
să ducă un război serios, scdpind din vedere că, dacă Crimeea era cit se poale 
de indicată pentru un simulacru de război, era cu totul neindicată pentru v:n 
război" serios. Ceea ce constituie farta Rusiei într-un război de defensivă - un 
teritoriu imens, cu o populatie rară, lipsit de căi de comunicatie şi sărac în re
surse -, în cazul oricărui război de ofensivă al Rusiei se întoarce împotriva ei, 
şi nicăieri acest lucru nu este mai valabil decit în directia Crimeii. Stepele din 
sudul Rusiei, care ar fi trebuit sa fie mormintul agresorilor, au devenit mormîntul 
annatelot ruseşti, pe care Nicolaie le-a trimis fără nici o milă, în mod prostesc 
şi brutal, una după alta, pină în toiul iernii, Ia Sevastopol. Şi atunci cind ultima 
armată, adunată în pripă, prost echipatd. şi mizerabil aprovizionată, şi-a pierdu\ 
pe drum aproape două treimi din efectiv (batalioane întregi au pierit din cau.la 
viscolului) iar rămăşitele ei n-au fost în stare să-l alunge pe duşman de pe pămin
tul rusesc, Nicolaie, acest zevzec înfumurat, şi-a pierdut în mod lamentabil cum
pătul şi s-a otrăvit. Din acel moment, războiul a devenit din nou un simulacru de 
razboi şi a dus curind Ia încheierea pkii. 

•• Engels foloseşte aici expresia „Mehrer des Reichs" ,  care constituie o parte 
din titulatura impăratilor Sfintului im11eriu roman din evul mediu. - Nota red. 
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Ludovic-Napoleon era acum idolul burgheziei europene. Nu 
numai pentru că „a salvat societatea" la 2 decembrie 1851,  cînd 
a lichidat, e drept, dominaţia politică a burgheziei, dar numai pen
tru a salva dominaţia ei socială. Nu numai pentru că a arătat cum, 
în împrejurări prielnice, votul universal poate fi transformat într-o 
unealtă de oprimare a maselor ; nu numai pentru că sub domnia 
lui industria şi comerţul - şi mai ales speculaţia şi escrocheriile 
de bursă - au luat un avînt fără precedent, ci mai ales pentru 
că burghezia a recunoscut în el pe primul „mare bărbat de stat" 
care era trup din trupul ei şi sînge din sîngele ei. El era un par
venit ca orice burghez veritabil. „Trecut prin ciur şi prin dîrmon",  
conspirator carbonar în Italia, ofiţer de artilerie în Elveţia, vaga
bond distins, plin de datorii, şi constabler special în Anglia 473, dar 
întotdeauna şi pretutindeni pretendent la tron, el s-a pregătit, prin 
trecutul său aventuros, prin faptul că s-a compromis din punct de 
vedere moral în toate ţările, sii devină împărat al francezilor şi 
conducător al destinelor Europei, întocmai cum modelul clasic de 
burghez, americanul, se pregăteşte printr-o serie de falimente cin
stite şi frauduloase să devină milionar. Ca împărat, el nu numai 
că a pus politica în slujba profitului capitalist şi a speculaţiilor de 
bursă, ci însăşi politica a dus-o potrivit uzanţelor de la bursa de 
efecte şi a speculat „principiul naţionalităţilor" 474• Dezmembrarea 
Germaniei şi a Italiei a reprezentat pentru politica franceză de 
pînă atunci dreptul seniorial inalienabil al Franţei ; Ludovic-Napo
leon s-a apucat imediat să vîndă cu bucata acest drept seniorial în 
schimbul unor aşa-numite compensaţii. El era gata să ajute Italiei 
şi Germaniei să pună capăt dezmembrării lor, cu condiţia ca GeI
mania şi Italia să-i plătească fiecare pas în vederea unificării 
naţionale, cedîndu-i din teritoriu. In felul acesta, nu numai că se 
dădea satisfacţie şovinismului francez, nu numai că imperiul era 
readus treptat la frontierele din 1801 475, dar Franţa apărea din nou 
în situaţia excepţională de putere luminată şi eliberatoare a 
popoarelor, iar Ludovic-Napoleon ca ocrotitor al naţionalităţilor 
asuprite. De aceea, întreaga burghezie, luminată şi entuziasmată 
de ideea naţională - fiind viu interesată în înlăturarea tuturor 
piedicilor din calea afacerilor ei pe piaţa mondială -, a salutat 
în unanimitate această activitate luminată, care aducea eliberarea 
lumii întregi. 

Inceputul a fost făcut in Italia *. De la 1849, aici a dominat 
nestingherită Austria, iar Austria era pe atunci ţapul ispăşitor al 
întregii Europe. Slabele rezultate ale războiului Crimeii nu au fost 
atribuite nehotărîrii puterilor apusene, care nu au dorit decît un 

• Engels a scris aici cu creionul pe margine : „Orsini' .  - Nota red. 
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simulacru de război, ci poziţiei şovăielnice a Austriei, de care 
nimeni nu era mai vinovat decît înseşi puterile apusene. Rusia însă 
era atît de jignită de înaintarea austriecilor spre Prut - drept 
mulţumire pentru ajutorul acordat de ruşi în Ungaria în 1849 (deşi 
tocmai această înaintare a salvat Rusia), - incit se bucura de ori
care atac îndreptat împotriva Austriei. Prusia nu mai conta şi 
fusese deja tratată „en canaille" * încă la Congresul de pace de 
la Paris. Şi astfel războiul pentru eliberarea Italiei „pînă la Adria
tică• pus la cale cu concursul Rusiei a început în primăvara anului 
1859 şi s-a terminat încă în vară, pe Mincio. Austria nu a fost 
alungată din Italia, Italia nu a fost „eliberată pînă la Adriatică „ 

şi nici unificată, Sardinia şi-a sporit teritoriul. Franţa însă a obţinut 
Savoia şi Nisa, ajungînd la frontierele cu Italia din 1801 478, 

Aceasta nu i-a mulţumit însă pe italieni. In Italia mai domnea 
pe atunci producţia manufacturieră propriu-zisă ; marea industrie 
era încă în faşă. Clasa muncitoare nu era nici pe departe expro
priată şi proletarizată în întregime ; la oraşe ea mai poseda mij
loace proprii de producţie, la sate munca industrială reprezenta 
un cîştig auxiliar al ţăranilor mici proprietari sau arendaşi. De 
aceea energia burgheziei nu era încă slăbită de opoziţia dintre ea 
şi un proletariat modern, conştient de interesele sale de clasă. Cum 
însă în Italia dezmembrarea se menţinea numai datorită stăpînirii 
străine austriece, sub a cărei oblăduire principii împingeau proasta 
lor cîrmuire pînă la extrem, marea nobilime funciară şi masele 
populare de la oraşe erau de partea burgheziei, luptătoarea de 
avimgardă pentru independenţa naţională. 1859 în întreaga �ară, 
cu excepţia Veneţiei, jugul stăpînirii străine fusese însă scuturat, 
iar Franţa şi Rusia au pus capăt imixtiunii Austriei în treburile 
Italiei şi nimeni nu se mai temea de ea. In persoana lui Garibaldi 
Italia avea un erou de tipul eroilor antici care putea face minuni 
şi care a făcut minuni. Cu o mie de voluntari el a răsturnat regatut 
Neapolului, a unificat de fapt Italia şi a rupt măiastra plasă a poli
ticii bonapartiste. Italia era liberă şi efectiv unită, dar nu datoritd 
uneltirilor lui Ludovic-Napoleon, ci datorită revoluţiei. 

De la războiul din Italia, politica externă a celui de-al doilea 
Imperiu francez nu mai constituia un secret pentru nimeni. Invin
gătorii marelui Napoleon trebuiau pedepsiţi - dar l'un apres l'autre, 
unul după altul. Rusia şi Austria şi-au primit partea, acum era 
rîndul Prusiei. Prusia era mai dispreţuită ca oricînd ; politica ei 
din timpul războiului din Italia a fost laşă şi j alnică, exact ca pe  
timpul păcii de  la Basel din 1795 477• „Politica de  mină liberă" 478 a 

• - cu disprei. - Nota trad. 
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Prusiei a făcut ca ea să fie complet izolată în Europa, ca toţi vecinii 
ei mari şi mici să se bucure la gîndul că Prusia va fi zdrobită de 
duşman şi că va avea mina liberă numai pentru un singur lucru : 
să cedeze Franţei malul stîng al Rinului. 

Intr-adevăr, în primii ani după 1859, pretutindeni, dar mai 
ales pe Rin, oamenii erau încredinţaţi că malul stîng al Rinului va 
reveni în mod irevocabil Franţei. Ce-i drept, nu se poate spune că 
era un lucru dorit, dar era considerat ca o fatalitate implacabilă şi, 
de ce n-am spune adevărul, nu prea inspira teamă. Ţăranii şi micii 
burghezi de la oraşe îşi aminteau de vremea cînd stăpîneau fran
cezii, care le-au adus într-adevăr libertatea ; iar dintre burghezi, 
aristocraţia financiară, mai ales cea de la Koln, era amestecată în 
matrapazlîcurile lui „Credit Mobilieru de la Paris 479 şi ale altor 
companii bonapartiste fictive şi cerea în gura mare anexarea *. 

Pierderea malului stîng al Rinului însemna însă nu numai slă
birea Prusiei, ci şi a Germaniei. Iar Germania era mai dezbinată 
ca oricînd. Austria şi Prusia erau mai înstrăinate una de alta ca 
oricînd din cauza neutralităţii Prusiei în războiul din Italia, iar 
micii principi trăgeau cu ochiul, pe jumătate cu teamă, pe jumă
tate cu dorinţă la Ludovic-Napoleon ca la viitorul protector al unei 
noi Confederaţii a Rinului 480 - aşa se prezenta situaţia Germaniei 
oficiale. Toate acestea se întîmplau într-un moment cînd numai 
forţele unite ale întregii naţiuni puteau să preîntîmpine primejdia 
unei dezmembrări. 

Dar cum să uneşti forţele întregii naţiuni ? Trei căi rămîneau 
deschise după ce încercările de la 1848, care au avut aproape toate 
un caracter nebulos, au eşuat, şi tocmai datorită acestui lucru s-a 
risipit oarecum negura. 

Prima cale era aceea a unificării efective prin desfiinţarea 
tuturor statelor separate, aşadar calea făţiş revoluţionară. Aceasta 
este calea care a dus în Italia la realizarea scopului ; casa de 
Savoia s-a ală.turat revoluţiei şi prin aceasta a dobîndit coroana 
I taliei. Dar savoiarzii noştri germani, Hohenzollernii, şi chiar cei 
mai cutezători Cavouri ai lor a la Bismarck, erau absolut incapa
bili de o asemenea faptă îndrăzneaţă. Poporul ar fi trebuit să facă 
el însuşi totul, şi într-un război pentru malul stîng al Rinului el ar 
fi fost în stare să facă tot ce era necesar. Retragerea inevitabilă 
a prusienilor dincolo de Rin, asediul îndelungat al fortăreţelor de 
pe Rin şi trădarea principilor din sudul Germaniei, care ar fi urmat 

• Că aceasta era starea de spirit generală pe Rin, Marx şi cu mine am avut 
adeseori ocazia să ne convingem Ia fata locului. Industriaşii de pe malul sting 
al Rinului mă întrebau, printre altele, cum se va răsfringe asupra industriei lor 
tariful vamal francez. 
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fără doar şi poate, ar  f i  fost suficiente ca să pornească o mişcare 
naţională în faţa căreia întregul sistem dinastic s-ar fi prefăcut în 
praf şi pulbere. Şi atunci Ludovic-Napoleon ar fi fost primul care 
ar fi vîrît sabia în teacă. Cel de-al doilea Imperiu nu putea să lupte 
decît împotriva unor state reacţionare, faţă de care el apărea ca un 
succesor al revoluţiei franceze, ca un eliberator al popoarelor. 
Impotriva unui popor cuprins el însuşi de revoluţie era neputin
cios ; mai mult, revoluţia germană victorioasă putea să dea un 
impuls care să ducă la răsturnarea întregului Imperiu francez. 
Acesta ar fi cazul cel mai fericit ; în cazul cel mai nefericit, cînd 
principii domnitori s-ar fi aflat în fruntea mişcării, s-ar fi cedat 
temporar Franţei malul stîng al Rinului, s-ar fi arătat lumii întregi 
trădarea activă sau pasivă a principilor domnitori şi s-ar fi creat 
o situaţie critică din care Germania nu ar fi avut altă ieşire decît 
revoluţia, alungarea tuturor principilor şi instaurarea republicii 
germane unice. 

Aşa cum stăteau lucrurile, această cale spre unificarea Ger
maniei putea fi urmată numai în cazul cînd Ludovic-Napoleon ar 
fi pornit războiul pentru stabilirea graniţei pe Rin. Din motivele 
pe care le vom arăta imediat, acest război nu a avut loc. Totodată 
însă, şi problema unificării naţionale a încetat să mai fie o pro
blemă vitală urgentă, care, dacă nu era rezolvată fără întîrziere, 
ameninţa cu pieirea. Naţiunea putea să mai aştepte. 

A doua cale era unificarea sub egida Austriei. Austria şi-a 
păstrat bucuroasă în 1815 situaţia ei de stat cu un teritoriu com
pact, rotunjit, situaţie impusă de războaiele napoleoniene. Ea nu-şi 
mai revendica fostele posesiuni din Germania de sud care îi fuse
seră luate şi se mulţumea cu anexarea unor teritorii vechi şi noi 
care, din punct de vedere geografic şi strategic, puteau fi legate de 
nucleul care mai rămăsese al monarhiei. Separarea Austriei ger
mane de restul Germaniei, începută prin introducerea taxelor 
vamale protecţioniste de către Iosif al II-lea, accentuală de regimul 
poliţienesc al lui Franz I în Italia, dusă la extrem prin desfiinţarea 
Imperiului german 481 şi prin formarea Confederaţiei Rinului, a 
rămas de fapt în vigoare şi după 1815. Metternich a ridicat între 
statul său şi Germania un adevărat zid chinezesc. Taxele vamale 
împiedicau pătrunderea produselor materiale, iar cenzura - a celor 
spirituale ale Germaniei, nesfîrşitele şicane în legătură cu eliberarea 
paşapoartelor reduceau la minimum posibil legăturile dintre indi
vizi. înăuntrul ţării, un arbitrar absolutist, unic în felul său chiar 
şi în Germania, constituia o garanţie împotriva oricărei mişcări 
politice, chiar şi a celei mai slabe. In felul acesta, Austria a rămas 
absolut străină de întreaga mişcare burghezo-liberală din Germania. 
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In 1848 a căzut, cel puţin în cea mai mare parte, zidul spiritual 
dintre ele ; dar evenimentele din anul acela şi urmările lor erau 
puţin propice pentru o apropiere între Austria şi restul Germaniei ; 
dimpotrivă, Austria se fălea tot mai mult cu situaţia ei de mare 
putere independentă. Aşa se face că, deşi în fortăreţele confede
raţiei 482 soldaţii austrieci erau iubiţi, iar cei prusieni erau urîţi şi 
zeflemisiţi şi deşi în tot sudul şi vestul, în cea mai mare parte 
catolic, Austria se mai bucura de popularitate şi respect, totuşi 
nimeni nu se gîndea în mod serios la o unificare a Germaniei sub 
egida Austriei, în afară poate de cîţiva principi germani ai unor 
�tate mici şi mijlocii. 

Şi nici nu putea fi altfel. Nici chiar Austria nu dorea altceva, 
deşi continua să-şi făurească în taină visuri romantice în legătură 
<:u imperiul. Graniţa vamală austriacă a rămas cu timpul singurul 
zid material despărţitor înăuntrul Germaniei şi, de aceea, era greu 
de suportat. Politica independentă de mare putere nu avea nici un 
sens dacă nu însemna renunţarea la interesele germane în favoarea 
-celor specific austriece, deci italiene, ungare etc. Ca şi înainte de 
revoluţie, Austria a rămas şi după revoluţie statul cel mai reac
ţionar din Germania, statul cel mai refractar faţă de calea dezvol
tării moderne şi, în plus, unica mare putere specific catolică. Cu cit 
guvernul care a urmat după evenimentele din martie 483 se stră
duia să restabilească vechea domnie a popilor şi iezuiţilor, cu atît 
mai puţin posibilă devenea pentru el hegemonia asupra unei ţări în 
proporţie de două treimi protestantă. Şi în sfîrşit, o unificare a 
Germaniei sub egida Austriei nu era posibilă decît prin dezmem
brarea Prusiei. Dar dacă acest lucru nu însemna în sine o neno
rocire pentru Germania, dezmembrarea Prusiei de către Austrid 
ar fi fost tot atît de nefastă ca şi dezmembrarea Austriei de către 
Prusia în preajma victoriei iminente a revoluţiei în Rusia (după 
<:are această dezmembrare ar deveni inutilă, pentru că atunci Aus
tria, devenită şi ea inutilă, ar trebui să se destrame de la sine). 

Pe scurt, unitatea germană sub oblăduirea Austriei era un vis 
romantic, aşa cum s-a văzut, de altfel, atunci cînd monarhii ger
mani mici şi mijlocii s-au întrunit în 1863 la Frankfurt pentru a-l 
proclama pe Franz Joseph al Austriei împărat al Germaniei. Regele 
Prusiei pur şi simplu nu a venit, şi întreaga comedie a eşuat în 
mod lamentabil 484• 

Mai rămînea a treia cale : unificarea sub auspiciile Prusiei. 
Această cale, pe care s-a angajat într-adevăr istoria, ne readuce 
din domeniul raţionamentelor abstracte pe terenul mai solid, deşi 
destul de sordid, al „politicii reale" 485, practice. 
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lncă de pe timpul lui Frederic al Ii-lea, Prusia vedea în Ger
mania ca şi în Polonia numai un teritoriu bun pentru a fi cucerit, 
din care să iei cit poţi lua şi pe care, se înţelege de la sine, să-l 
împarţi şi cu alţii. Să împartă Germania cu state străine - şi în 
primul rînd cu Franţa - aceasta era „misiunea germană" a Prusiei 
cu începere din 1740. „Je vais, je crois, jouer votre jeu ; si Ies as me 
viennent, nous partagerons" („cred că voi juca jocul vostru ; dacă 
îmi vor intra aşii, ne vom împărţi" ) ,  acestea au fost cuvintele cu 
care Frederic s-a despărţit de ambasadorul Franţei atunci cînd se 
pregătea să plece în primul său război 486• Credincioasă acestei 
„misiuni germane " ,  Prusia a trădat Germania în 1795, cu ocazia 
încheierii păcii de la Basel, şi a consimţit cu anticipaţie (tratatul 
din 5 august 1796), în schimbul asigurărilor că-i va fi mărit terito
riul, să cedeze Franţei malul stîng al Rinului, primind, într-adevăr, 
pe baza hotărîrii adoptate de Reichsdeputation, hotărîre dictată de 
Rusia şi Franţa, răsplata pentru trădarea imperiului 487• In 1805, 
Prusia şi-a trădat din nou aliaţii, Rusia şi Austria, de îndată ce 
Napoleon i-a oferit Hanovra - momeala cu care se lăsa prinsă de 
fiecare dată -, dar s-a încurcat în aşa măsură în propria ei şire
tenie prostească, incit a ajuns la un război cu Napoleon şi a primit 
la Jena corecţia meritată 488• Sub impresia acestor lovituri, Frederic 
Wilhelm al Iii-lea a vrut să renunţe, chiar după victoriile din 1 813 
şi 1814 ,  la  toate avanposturile vest-germane, să se limiteze la teri
toriile din Germania de nord-est şi, întocmai ca Austria, pe cit 
posibil să se retragă din Germania, ceea ce ar fi transformat 
întreaga Germanie de vest într-o nouă Confederaţie a Rinului sub 
protectoratul Rusiei sau al Franţei. Planul nu a reuşit ; în pofidd 
voinţei regelui, Westfalia şi Provincia renană i-au fost impuse şi, 
o dată cu aceasta, şi o nouă „misiune germană M .  

D e  anexiuni, exceptînd achiziţionarea cîtorva mici petice d e  
pămînt, nu mai putea f i  vorba deocamdată. I n  ţară înfloreau din 
nou, încetul cu încetul, vechile rînduieli iuncherist-birocratice, 
promisiunile făcute poporului într-un moment de grea cumpănă, 
de a i se acorda o constituţie erau sistematic nesocotite. Cu toate 
acestea şi în Prusia importanţa burgheziei creştea tot mai mult, 
căci fără industrie şi fără comerţ chiar şi înfumuratul stat prusian 
ar fi fost egal cu zero. hitr-un ritm lent, ou impotrivire îllldărăt
nică, aplicînd doze homeopatice, a trebuit să se facă concesii eco
nomice burgheziei. Intr-o anumită privinţă aceste concesii consti
luiau pentru Prusia un motiv să spere că „misiuneaM ei „germanăM 
va fi sprijinită, atunci cînd, pentru a înlătura graniţele vamale 
străine dintre cele două jumătăţi ale sale, a propus statelor ger
mane limitrofe să formeze o uniune vamală. Şi astfel a luat naştere 
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Uniunea vamală, care pma m 1830 nu era decît un deziderat pios 
(numai Hessen-Darmstadt intrase atunci în uniune) , dar care, ulte
rior, o dată cu ritmul ceva mai rapid al dezvoltării politice şi eco
nomice, a făcut ca cea mai mare parte a regiunilor centrale ale 
Germaniei 489 să se alăture din punct de vedere economic Prusiei. 
Statele neprusiene de pe coastă au mai rămas în afara uniunii 
pînă după 1848. 

Uniunea vamală a fost un mare succes al Prusiei. Nu faptul 
că ea reprezenta o victorie asupra influenţei Austriei era 
cel mai important. Principalul era că uniunea a atras întreaga 
burghezie din statele germane mijlocii şi mici de partea Prusiei. 
Cu excepţia Saxoniei, în nici un alt stat german industria nu a 
atins nici măcar cu aproximaţie nivelul pe care l-a atins în Prusia, 
şi aceasta nu se datora numai condiţiilor naturale şi istorice, ci şi 
faptului că şi teritoriul vamal şi piaţa internă erau mai largi. Şi 
cu cit uniunea vamală se extindea, incluzînd statele mici în această 
piaţă internă, cu atît burghezia în ascensiune din aceste state se 
deprindea tot mai mult să vadă în Prusia avanpostul ei economic, 
iar în viitor şi politic. Şi cum cîntau burghezii, aşa jucau profesorii. 
Dacă la Berlin hegelienii fundamentau din punct de vedere filozofic 
menirea Prusiei de a păşi în fruntea Germaniei, acelaşi lucru îl 
demonstrau din punct de vedere istoric la Heidelberg elevii lui 
Schlosser, mai ales Hăusser şi Gervinus. Totodată se presupunea, 
fireşte, că Prusia îşi va schimba întregul sistem politic, că va înde
plini revendicările ideologilor burgheziei *. 

Toate acestea se făceau de altfel, nu din vreo simpatie deose
bită pentru statul prusian, aşa cum a fost, de pildă, cazul burghe
zilor italieni, care au acceptat Piemontul ca stat conducător după 
ce acesta se situase făţiş în fruntea mişcării naţionale şi constitu
ţionale. Nu, toate acestea nu se făceau de bunăvoie ; burghezii 
socoteau Prusia drept răul cel mai mic pentru că Austria îi exclu
sese de pe piaţa ei şi pentru că în comparaţie cu Austria, Prusia 
avea totuşi un anumit caracter burghez, chiar şi numai datorită 
cărpănoşiei ei în chestiunile financiare. Două instituţii bune dădeau 
Prusiei o superioritate asupra celorlalte state mari : serviciul mili
tar obligatoriu şi învăţămîntul general obligatoriu. Ea le-a introdus 
în vremuri de grea cumpănă, iar în vremuri mai bune s-a mulţumit 
să le lipsească de caracterul primejdios, pe care l-ar fi putut avea 

* „Rheinische Zeitung• a dezbătut în 1842, sub acest aspect, problema hege
moniei Prusiei. Gervinus mi-a spus încă în vara anului 1843 la Ostende : Prusia 
trebuie să ajungă în fruntea Germaniei ; pentru aceasta trebuie insd. să indepli
neasca trei condiţii : să acorde o constitutie, să acorde libertatea presei şi să ducă 
o politică externa mai precisa. 
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în anumite împrejurări, înfăptuindu-le în mod neglijent şi denatu
rîndu-le în mod intenţionat. Aceste instituţii au continuat însă să 
existe pe hîrtie, Prusia căpătînd prin aceasta posibilitatea de a 
declanşa într-o bună zi energia potenţială care dormitează în masa 
populară, într-o măsură ce nu ar putea fi atinsă în altă parte, unde 
există o populaţie la fel de numeroasă. Burghezia s-a acomodat cu 
ambele instituţii ; pe la 1840, cei cu termen redus, adicd. fiii de 
burghezi, puteau scăpa lesne şi destul de ieftin, dind mită, de 
obligaţia de a presta serviciul militar, cu atît mai mult cu cit în 
armată nu se punea atunci prea mare preţ pe ofiţerii din Land
wehr 490 recrutaţi din cercurile comerciale şi industriale. Iar exis
tenţa incontestabilă în Prusia a unui număr mare de oameni cu un 
anumit bagaj de cunoştinţe elementare, ca urmare a învăţămîntu
lui obligatoriu, era cit se poate de util burgheziei ; pe măsură ce 
marea industrie se dezvolta, acest număr a devenit chiar neîndes
tulător *. Plîngerile în legătură cu cheltuielile mari pe care le 
impli<::au aceste două instituţii, şi care se exprimau prin impozite 
ridicate **, se făceau auzite mai ales în rîndurile micii burghezii ; 
burghezia în ascensiune îşi făcea socoteala că cheltuielile recla
mate de viitoarea situaţie de mare putere pe care o va avea ţara, 
- cheltuieli ce-i drept neplăcute, dar inevitabile -, vor fi com
pensate din plin de profiturile sporite pe care le va realiza. 

Intr-un cuvînt, burghezii germani nu-şi făceau nici un fel de 
iluzii în privinţa amabilităţii prusiene, - şi dacă începînd din 1840 
ideea hegemoniei prusiene a început să ciştige teren în rîndurile 
lor, acest lucru se explică numai pentru că, şi în măsura în care 
burghezia prusiană, datorită dezvoltări i sale economice mai rapide, 
s-a situat din punct de vedere economic şi politic în fruntea burghe
ziei germane, numai pentru că, şi în măsura în care, alde Rotteck 
şi Welcker din sud, unde de mult exista constituţie, au fost puşi 
în umbră de alde Camphausen, Hansemann şi Milde din nordul 
prusian, iar avocaţii şi profesorii de către comercianţi şi fabricanţi. 
Şi, într-adevăr, în rîndurile liberalilor prusieni din ultimii ani 
dinainte de 1848, şi mai ales ale celor renani, se făcea simţit un cu 
totul alt suflu revoluţionar decit în rîndurile liberalilor cantona
lişti din sudul Germaniei 492• Atunci au apărut două cintece popu
lare politice, cele mai bune din secolul al XVI-lea şi pînă azi : cin-

„ lnca pe vremea Kulturkampfului 491 , unii fabricanţi din Renama mi s-au 
plîns că, nu pot avansa pe unii muncitori, de altfel excelenţi, în posturi de supra
veghetori, intrucit nu au cunoştinţele generale necesare. Aceasta era cazul mai 
ales in regiunile catolice. 

* * ln acPst loc, Engels a scris pe margine : „Şcoli medii pentru burghez ·e" .  
- Nota red. 

29 - Marx-Engels, Ope1 e, vol. 21 
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tecul despre primarul Tschech şi acela despre baroana von Droste
Fischering 493, de a căror cutezanţă se înspăimîntă astăzi, la bătrî
neţe unii oameni care în 1 846 le cîntau şi ei cu dezinvoltură : 

Hatte je ein Mensch so'n Pech 
Wie der Biirgermeister Tschech, 
Dass er diesen dicken Mann 
Auf zwei Schritt nicht treffen kann I * 

în curînd însă, totul trebuia să se schimbe. Au urmat revoluţia 
din februarie, zilele din martie de la Viena şi revoluţia din 1 8  
martie d e  l a  Berlin. Burghezia a învins fără s ă  lupte serios şi, atunci 
cînd lupta a devenit serioasă, ea nici nu a dorit-o. Căci ea, care 
nu de mult încă mai cocheta (mai ales la Rin) cu socialismul şi co
munismul din acea vreme, acum şi-a dat dintr-o dată seama că au 
crescut nu numai muncitori izolaţi, ci s-a ridicat o clasă munci
toare, un proletariat, care, ce-i drept, pe jumătate mai dormita încă, 
dar încetul cu încetul se deştepta şi era, prin însăşi natura sa, 
revoluţionar. Şi iată că acest proletariat, cu mîinile căruia burghe
zia a obţinut pretutindeni victoria, formula deja, mai ales în Franţa, 
revendicări incompatibile cu existenţa întregii rînduieli burgheze ; 
la Paris s-a ajuns la prima luptă cumplită între aceste două clase la 
23 iunie 1848 şi, după 4 zile de luptă, proletariatul a fost înfrînt. 
Din acel moment masa burgheziei din întreaga Europă a trecut de 
partea reacţiunii şi s-a aliat cu birocraţii absolutişti, cu feudalii şi 
popii - pe care nu demult îi răsturnase de la putere cu ajutorul 
muncitorilor - împotriva duşmanilor societăţii, adică tocmai îm
potriva muncitorilor. 

Jn Prusia acest lucru şi-a găsit expresia în faptul că burghezia 
i-a părăsit pe reprezentanţii aleşi chiar de ea şi a privit cu bucurie 
ascunsă sau făţişă cum îi împrăştia guvernul în noiembrie 1848. 
Guvernul iuncheresc birocratic care s-a instalat atunci pe timp de 
1 O ani în Prusia, a trebuit, ce-i drept, să guverneze într-o formă 
constituţională, dar s-a răzbunat pentru aceasta introducînd un 
sistem de şicane şi de sîcîieli mărunte, fără precedent chiar şi în 
Prusia, de pe urma cărora nimeni nu a avut mai mult de suferit 
decît burghezia 494• Aceasta din urmă s-a închis însă în sine sme
rită, a primit fără să crîcnească ploaia de lovituri şi de ghionţi 
revărsată asupra ei ca pe o pedeapsă pentru pornirile ei revolu
ţionare de odinioară şi treptat s-a obişnuit cu gîndul pe care l-a 
exprimat mai tîrziu : şi totuşi sîntem nişte cîini I 

* Tschech, primarul nostru brav, 
Are un ghinion grozav I 
Intr-un domn atît de gras, 
La doi paşi greşit a tras I - Nota trad. 
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Apoi a venit perioada de regenţă. Pentru a-şi dovedi devota
mentul faţă de rege, Manteuffel l-a înconjurat cu spioni pe moşte
nitorul tronului *, actualul împărat, tot aşa cum a făcut acum 
Puttkamer cu redacţia publicaţiei „Sozialdemokrat" .  De îndată ce 
moştenitorul tronului a devenit regent, Manteuffel a primit un picior 
în spate, şi a început o nouă eră 495• Nu era decît o schimbare de 
decor. Prinţul regent a binevoit să permită burghezilor să devină 
din nou liberali. Burghezii au făcut uz cu plăcere de această per
misiune, dar şi-au închipuit că ei sînt acum stăpîni pe situaţie şi 
că statul prusian trebuie să joace după cum îi cîntă ei. Dar nu 
aceasta era intenţia „cercurilor competente" ,  cum se spune în lim
bajul presei reptilă. Reorganizarea armatei trebuia să fie preţul 
plătit de burghezii liberali pentru noua eră. Totodată, guvernul 
nu cerea decît ca serviciul militar obligatoriu să fie înfăptuit în 
limitele în care se înfăptuia în jurul anului 1816. Din punctul de 
vedere al opoziţiei liberale, nu se putea face absolut nici o obiecţie 
care să nu fie, totodată, în contradicţie flagrantă cu propriile ei 
fraze despre prestigiul şi misiunea germană a Prusiei. Opoziţia 
liberală îşi dădea consimţămîntul cu condiţia ca durata serviciului 
militar să fie limitată prin lege la maximum 2 ani. Aceasta era, în 
sine, cît se poate de raţional ; se punea însă întrebarea dacă acest 
lucru putea fi obţinut, dacă burghezia liberală a ţării era gata să 
lupte pentru această condiţie pînă la capăt, cu orice preţ. Guvernul 
insista ca durata serviciului militar să fie de 3 ani, Camera - de 
2 ani ; conflictul a izbucnit 496• Şi ,  o dată cu conflictul în problema 
militară, politica externă a jucat din nou un rol hotărîtor şi pentru 
politica internă. 

Am văzut că, din cauza atitudinii pe care a avut-o în războiul 
Crimeii şi în războiul din Italia, Prusia şi-a pierdut şi ultima rămă
şiţă de consideraţie de care se mai bucura. Această politică jalnică 
îşi găsea întrucîtva justificarea în starea proastă a armatei. Cum 
încă înainte de 1848 nu se puteau institui noi impozite sau con
tracta împrumuturi fără consimţămîntul stărilor şi nici nu se dorea 
convocarea reprezentanţilor stărilor în vederea acestui scop, nu 
existau niciodată destui bani pentru armată, aşa că din cauza ne
mărginitei calicii aceasta decădea cu totul. Spiritul cazon şi slăbi
ciunea pentru parăzi care s-a împămîntenit în timpul domniei lui 
Frederic Wilhelm al III-lea a completat opera. Cit de neputincioasă 
s-a dovedit a fi această armată de paradă în 1848 pe cîmpurile de 
luptă din Danemarca se poate vedea în cele scrise de contele 
Waldersee. Mobilizarea din 1850 a fost un fiasco complet ; totul 
lipsea, şi ceea ce exista de cele mai multe ori nu era bun de 

* Prinţul Wilhelm, ulterior împăratul Wilhelm I. - Nota red. 
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nimic 497• Creditele votate de Cameră au îmbunătă�it, ce-i drept, 
situaţia : armata a fost smulsă din vechea rutină, iar serviciul de 
campanie a înlocuit cel puţin, în cea mai mare parte, serviciul de 
paradă. Efectivul armatei însă continua să fie acelaşi ca şi în jurul 
anului 1820, în timp ce toate celelalte mari puteri, şi în special 
Franţa, din partea căreia ameninţa tocmai acum pericolul, şi-au 
sporit considerabil forţele armate. In Prusia exista, totuşi, serviciul 
militar obligatoriu ; fiecare prusian era soldat pe hîrtie, dar, în 
timp ce populaţia a •crescut de la 10 500 OOO (1817) la 17 750 OOO 
( 1 858) , cadrele armatei nu puteau primi şi instrui mai mult de 1 J 
din persoanele apte pentru serviciul militar. Acum guvernul cerea 
o creştere a efectivului armatei care să corespundă aproape exact 
cu creşterea înregistrată de populaţie începînd din 1817. Dar aceiaşi 
deputaţi liberali care cereau într-una guvernului să se situeze în 
fruntea Germaniei, să apere prestigiul Germaniei în afară, să resta
bilească autoritatea ei în rîndul celorlalte naţiuni, - aceiaşi oameni 
acum se caliceau şi se tîrguiau şi nu voiau să-şi dea consimţă
mîntul la nimic decît pe baza serviciului militar de 2 ani. Aveau 
€i oare puterea să-şi impună dorinţa asupra căreia insistau cu atîta 
îndărătnicie ? Se afla oare în spatele lor poporul sau, măcar, bur
ghezia gata de atac ? 

Nicidecum. Burghezia aplauda duelurile lor verbale cu Bis
marck, dar în realitate organiza o mişcare îndreptată totuşi de fapt, 
chiar dacă inconştient, împotriva politicii duse de majoritatea Ca
merei prusiene. Incălcarea de către Danemarca a Constituţiei Hol
steinului, încercările de a daniza cu forţa Schleswigul îl indignau 
pe burghezul german 498• Cu şicanele marilor puteri era deprins, 
dar ghionturile primite de la mica Danemarcă îl revoltau. A fost 
creată Uniunea naţională 499 ; grosul forţelor ei îl forma tocmai 
burghezia statelor mici. Şi Uniunea naţională, oricît de liberală era 
ea, cerea, înainte de toate, unificarea naţională sub conducerea 
Prusiei, a unei Prusii, pe cit posibil, liberale şi în extrem, chiar şi 
a miei Prusii aşa cum este. Să se facă, în sfîrşit, un pas înainte, să 
se pună capăt situaţiei jalnice - de oameni de mina a doua - pe 
care o aveau germanii pe piaţa mondială, să se aplice o corecţie 
Danemarcii, iar marilor puteri să li se arate colţii în Schleswig
Holstein - iată ce cerea, înainte de toate, Uniunea naţională. Şi, în 
plus, revendicarea hegemoniei Prusiei �ra acum eliberată de toate 
confuziile şi iluziile care îi erau proprii pînă în 1850. Se ştia precis 
că această revendicare însemna eliminarea Austriei din Germania, 
desfiinţarea efectivă a suveranităţii micilor stătuleţe şi că nici una 
nici cealaltă nu puteau fi obţinute fără un război civil şi fără îm
părţirea Germaniei. Un război civil însă nu mai inspira teamă, iar 



Rolul violenţei în istorie 425 

împărţirea reprezenta numai bilanţul politicii vamale prohibitive a 
Austriei. Industria şi comerţul Germaniei s-au dezvoltat atît de mult, 
reţeaua de firme comerciale germane care împînzea piaţa mon
dială s-a extins atît de mult şi a devenit atît de deasă, incit fă
rîmiţarea în state mici dinăuntrul ţării şi lipsa de drepturi şi de 
protecţie din afara ei nu mai erau de suportat. Şi, în timp ce orga
nizaţia politică cea mai puternică pe care a avut-o vreodată bur
-ghezia germană le dădea de fapt deputaţilor de la Berlin un vot de 
neîncredere, ei se tîrguiau pentru durata serviciului militar I 

Aceasta era situaţia în momentul cînd Bismarck se pregătea 
.să intervină activ în politica externă. 

Bismarck este Ludovic-Napoleon, reîncarnarea aventurosului 
pretendent francez la tron într-un iuncher prusac de la ţară şi în
tr-un membru al unei corporaţii studenţeşti germane. Intocmai ca 
Ludovic-Napoleon, Bismarck este un om cu mult spirit practic şi 
foarte viclean, un om de afaceri înnăscut şi versat, care, în alte 
împrejurări, la bursa din New York, şi-ar fi putut disputa locul cu 
de-alde Vanderbilt şi Jay Gould şi care s-a şi priceput într-adevăr 
<le minune să-şi aranjeze afacerile particulare. Ad�sea însă această 
minte foarte ageră în domeniul vieţii practice se îmbina cu un ori
.zont foarte îngust, şi în această privinţă Bismarck îl întrece pe 
predecesorul său francez. Căci acesta şi-a elaborat totuşi el însuşi, 
în perioada lui de vagabondaj, „ideile napoleoniene" 609 - croite, 
<:e-i drept, pe măsura lui -, în timp ce Bismarck, după cum vom 
vedea, nu a fost în stare să conceapă nici un crîmpei de idee politică 
-proprie, ci doar a combinat aşa cum îi convenea ideile altora. 
Dar tocmai orizontul mărginit a fost norocul lui. Fără acesta, el 
nu ar fi putut privi niciodată întreaga istorie universală prin 
prisma specific prusiană ; şi, dacă în această concepţie a sa pur 
prusiană despre lume s-ar fi ivit vreo fisură prin care să pătrundă 
lumina zilei, el ar fi ratat întreaga sa misiune şi din gloria lui nu 
s-ar mai fi ales nimic. Şi, într-adevăr, de îndată ce şi-a tndeplinit, 
în felul lui, misiunea sa specială impusă din afară, s-a trezit într-un 
impas ; vom vedea ce acrobaţii a fost nevoit să facă din cauză că 
·era cu totul lipsit de idei raţionale şi incapabil să priceapă situaţia 
istorică creată de el însuşi. 

Dacă datorită trecutului său, Ludovic-Napoleon se obişnuise să 
nu-şi facă prea multe scrupule în alegerea mijloacelor pe care le 
folosea, Bismarck a învăţat din istoria politicii Prusiei şi mai ales 
a politicii aşa-numitului mare principe elector * şi a lui Frederic al 
11-lea, să fie şi mai puţin scrupulos, avînd, totodată, posibilitatea 
să-şi păstreze conştiinţa înălţătoare că în această privinţă rămîne 

* Frederic Wilhelm. - Nota red. 
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credincios tradiţiei naţionale. Spiritul lui practic îl învăţa să-şi re
fuleze, la nevoie, aspiraţiile sale iuncheriste ; cînd acest lucru nu 
mai părea necesar, ele reapăreau în toată goliciunea lor ; aceasta 
era, ce-i drept, un semn al declinului. Metoda sa politică era aceea 
a studentului membru al unei corporaţii ; în Cameră, cînd era vorba 
de Constituţia Prusiei, el aplica fără nici o jenă interpretarea ridicol 
de fidelă a Bierkomment *-ului, folosit la agapele studenţeşti pen
tru a ieşi din încurcătură ; toate inovaţiile pe care le-a introdus în 
diplomaţie sînt împrumutate de la corporaţiile studenţeşti. Dar dacă 
adeseori Ludovic-Napoleon, în momentele hotărîtoare, şovăia, ca în 
cazul loviturii de stat din 1851,  cînd Morny a trebuit pur şi simplu 
să-l silească să ducă pînă la capăt ceea ce a început, sau ca în 
ajunul războiului din 1870, cînd nehotărîrea de care a dat dovadă 
a fost funestă pentru situaţia lui, trebuie să recunoaştem că lui 
Bismarck nu i s-a întîmplat niciodată aşa ceva. Voinţa lui dîrză 
nu l-a părăsit niciodată ; mai degrabă se transforma în brutalitate 
făţişă. In aceasta rezidă, înainte de toate, secretul succeselor lui. 
Tuturor claselor dominante din Germania, iuncherilor, ca şi burghe
zilor, le-a secat într-o asemenea măsură pînă şi ultima rămăşiţă de 
energie, în asemenea măsură s-a împămîntenit în Germania „cultă" 
obiceiul de a fi lipsit de voinţă, incit singurul dintre ei care mai 
avea într-adevăr voinţă a devenit, „tocmai de aceea • ,  cel mai mare 
om al lor, un tiran care s-a ridicat deasupra tuturor, în faţa căruia, 
împotriva raţiunii şi conştiinţei lor, după cum spuneau chiar ei, 
sînt gata „să stea sluj " .  Ce-i drept, în Germania „incultă", lucru
rile nu au ajuns chiar atît de departe ; poporul muncitor a arătat 
că are o voinţă cu care nici voinţa dîrză a lui Bismarck nu o poate 
scoate la capăt. 

ln faţa iuncherului nostru din Brandenburg se deschidea o ca
rieră strălucită, trebuia numai să se pună pe lucru cu curaj şi 
pricepere. Ludovic-Napoleon nu a devenit oare idolul burgheziei 
tocmai pentru că i-a dizolvat parlamentul, mărindu-i, în schimb, 
profiturile ? Şi nu era oare Bismarck un om de afaceri tot atît de 
talentat ca şi falsul Napoleon, pe care îl admirau atîta burghezii ? 
Nu era el oare atras de al său Bleichroder ca şi Napoleon de al 
său Fould ? Nu exista oare în Germania în 1864 un conflict între 
reprezentanţii din Cameră ai burgheziei, care voiau să scurteze, 
din zgîrcenie, durata serviciului militar, şi burghezii din afara ei, 
burghezii din Uniunea naţională, care doreau cu orice preţ fapte 
naţionale, fapte pentru care este nevoie de armată ? Oare n-a exis
tat un conflict cu totul asemănător în Franţa, în 1851 , între burghe-

* Rit tradilional după care se desfăşurau agapeJe studentilor germani. -

Nota !rad. 
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zii din Cameră, care îngrădeau puterea preşedintelui, şi burghezii 
din afara ei, care voiau linişte şi un guvern puternic, linişte cu 
.orice preţ, - şi nu rezolvase oare Ludovic-Napoleon acest conflict 
împrăştiindu-i pe obstrucţioniştii din parlament şi asigurînd linişte 
masei burgheziei ? Oare situaţia din Germania nu era mult mai fa
vorabilă pentru o lovitură îndrăzneaţă ? Nu a furnizat oare bur
ghezia planul de reorganizare a armatei, gata întocmit, cerind ea 
însăşi sus şi tare un bărbat de stat prusian energic care să-i înfăp
tuiască planul, să excludă Austria din Germania şi să unească sta
tele mici sub hegemonia Prusiei ? Şi chiar dacă aceasta ar fi im
plicat o comportare nu prea delicată faţă de Constituţia prusiană, 
chiar dacă ideologii dinăuntrul şi din afara Camerei trebuiau înlă
turaţi aşa cum meritau, nu te puteai oare sprijini, ca şi Ludovic
Napoleon, pe votul universal ? Ce putea fi mai democratic decît 
introducerea votului universal ? Nu a dovedit oare Ludovic-Napo
leon că, dacă îl foloseşti aşa cum trebuie, el este cu totul inofensiv? 
Şi nu oferea oare tocmai acest vot universal mijlocul de a face apel 
la masele largi populare şi de a icocheta puţin ou mişcarea socială 
care lua fiinţă, dacă burghezia se dovedea recalcitrantă ? 

Bismarck s-a pus pe lucru. Trebuia reeditată lovitura de stat a 
lui Ludovic-Napoleon, trebuia să i se arate în mod concret burghe
ziei germane care este adevăratul raport de forţe, să i se risipească 
.cu forţa iluziile ei liberale, dar să i se realizeze revendicările naţio
nale, care coincideau cu dorinţele Prusiei. Primul prilej de a trece 
la acţiune l-a oferit Schleswig-Holstein. In ceea ce priveşte politica 
externă, terenul era pregătit. Ţarul Rusiei * a fost ciştigat de partea 
lui Bismarck datorită serviciilor poliţieneşti pe care acesta din 
urmă i le-a făcut în 1863, în cursul luptei împotriva polonezilor 
răsculaţi 501 ; Ludovic-Napoleon a fost şi el prelucrat şi îşi putea 
justifica indiferenţa, dacă nu chiar sprijinirea tacită a planurilor lui 
Bismarck, prin îndrăgitul său „principiu al naţionalităţilor" ; în An
glia, prim-ministru era Palmerston, care l-a pus pe micul lord John 
Russell în fruntea Departamentului Afacerilor Externe numai pen
tru a-i da prilejul să se facă de rîs. Austria era însă concurenta 
Prusiei la hegemonie în Germania, şi tocmai în această chestiune 
ea putea cu atît mai puţin să se lase întrecută de Prusia cu cit în 
1850 şi 1851,  în calitate de jandarm al ţarului Nicolaie, în Schleswig
Holstein se purtase de fapt şi mai josnic decit Prusia însăşi 50!. 

-Situaţia era, aşadar, extrem de favorabilă. Oricit ar fi urît Bismarck 
Austria şi aricit ar fi dorit Austria să-şi verse năduful pe Prusia, 
totuşi la moartea lui Frederic al Vii-lea al Danemarcii, nu le-a 

* Alexandru al II-lea. - Nata red. 
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rămas altceva de făcut decît să pornească împreună - cu asenti
mentul tacit al Rusiei şi al Franţei - împotriva Danemarcii. Suc
cesul era asigurat dinainte atîta timp cit Europa rămînea neutră ;. 
aşa s-a şi întîmplat - ducatele au fost cucerite şi cedate pe baza 
tratatului de pace sea. 

În acest război Prusia mai urmărea şi alt scop, anume să pună 
la încercare în faţa inamicului armata ei, care, începînd din 1850, 
a fost instruită după noi principii şi apoi, în 1 860, a fost reorgani
zată, iar efectivul ei a fost mărit. In pofida tuturor aşteptărilor, în 
timpul războiului, armata, pusă în cele mai diferite situaţii, s-a. 
comportat bine. In lupta de la Lyngby, în Iutlanda, unde 80 de pru
sieni postaţi îndărătul unor tufişuri au pus pe fugă prin tirul lor 
rapid un număr întreit de danezi, s-a dovedit că puşca cu ac este 
cu mult superioară celei care se încarcă pe la gura ţevii şi că sol
daţii ştiau s-o mînuiască. S-a putut constata totodată că, singura 
învăţătură pe care au tras-o austriecii din războiul din Italia şi din 
modul de luptă al francezilor, era că focul de puşcă nu face doi bani 
şi că adevăratul soldat trebuie să-l doboare pe inamic pe loc cu ba
ioneta ; acest lucru şi l-au băgat bine în cap, căci în faţa ţevilor 
de puşcă cu încărcare pe la culată nici nu-ţi poţi dori o tactică 
inamică mai potrivită. Şi pentru a da posibilitate austriecilor să se 
convingă în practică cit mai repede de acest lucru, la încheierea. 
păcii cele două ducate au fost puse sub suveranitatea comună a 
Austriei şi a Prusiei, creîndu-se astfel o situaţie provizorie de 
natură să genereze necontenite conflicte şi care lăsa cu totul la 
latitudinea lui Bismarck alegerea momentului pentru a folosi un 
asemenea conflict ca prilej pentru marea lovitură împotriva Aus
triei. Dată fiind tradiţionala politică prusiană „de a folosi fără nici 
un fel de scrupule pînă la extrem" o situaţie favorabila, după cum 
se exprimă d-l von Sybel, era de la sine înţeles că, sub pretextul 
de a elibera pe germani de sub asuprirea danezilor, au fost anexaţi 
la Germania vreo 200 OOO de danezi din Schleswigul de nord. Dar 
cel care nu s-a ales cu nimic a fost candidatul statelor germane 
mici şi al burgheziei germane la tronul Schleswig-Holsteinului, 
ducele de Augustenburg. 

In felul acesta, Bismarck a îndeplinit în ducate voinţa burghe
ziei germane împotriva propriei ei voinţe. El i-a izgonit pe danezi, 
a înfruntat străinătatea, şi străinătatea nu a ripostat. De îndată ce 
au fost eliberate însă, ducatele au fost tratate ca o ţară cucerită, nu 
s-a ţinut cit de cit seama de dorinţa lor şi au fost pur şi simplu 
împărţite în mod provizoriu între Austria şi Prusia. Prusia a devenit 
din nou o mare putere, ea nu mai era a cincea roată la căruţa 
I:uropei ; aspiraţiile naţionale ale burgheziei se înfăptuiau cu suc-
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ces, dar calea aleasă nu era calea liberală a burgheziei. Conflictul 
prusian cu privire la armată continua, aşadar, şi devenea pe zi ce 
trece tot mai greu de soluţionat. Al doilea act al acţiunii specta
culoase a lui Bismarck trebuia să înceapă. 

* 
* * 

Războiul împotriva Danemarcii a îndeplinit o parte din aspira
ţiile naţionale. Schleswig-Holsteinul a fost „eliberat " .  Protocolul de 
la Varşovia şi cel de la Londra, prin care marile puteri au pecetluit 
înjosirea Germaniei în faţa Danemarcii 504, au fost rupte în bucăţi 
şi aruncate la picioarele lor, iar ele nici nu au crîcnit. Austria şi 
Prusia erau din nou alături, trupele lor au luptat umăr la umăr, 
repurtînd victoria, şi nici un potentat nu se mai gîndea să se atingă 
de teritoriul german. Aspiraţiile lui Ludovic-Napoleon cu privire la 
Rin, împinse pe planul al doilea de alte preocupări - revoluţia din 
Italia, răscoala din Polonia, complicaţiile din Danemarca şi, în sfîr
şit, expediţia din Mexic ;;o; -, nu aveau acum nici o şansă de suc
ces. Pentru un bărbat de stat conservator din Prusia, situaţia inter
naţională din punctul de vedere al politicii externe era, aşadar, 
cum nu se poate mai bună. Bismarck însă nu a fost niciodată con
servator pînă în 1 8 7 1 ,  şi cu atît mai puţin atunci, iar burghezia 
geTmană nu era satisfăcută. 

Burghezia germană era, ca şi înainte, victima vechii contra
dicţii. Pe de o parte, ea cerea puterea politică exclusivă, pentru 
sine, adică pentru un guvern ales din rîndul majorităţii liberale a 
Camerei ; şi un astfel de guvern ar fi trebuit să ducă o luptă de un 
deceniu cu vechiul sistem reprezentat de coroană, pînă cînd noua 
sa putere ar fi fost recunoscută definitiv ; aceasta ar fi însemnat 
o slăbire internă a ţării pe o durată de zece ani. Dar, pe de altă 
parte, burghezia cerea o transformare revoluţionară a Germaniei, 
care putea fi înfăptuită numai prin violenţă, prin urmare numai 
printr-o dictatură efectivă. Şi, în plus, începînd din 1 848, burghezia 
a dovedit pas cu pas, în orice moment hotărîtor, că nu posedă nici 
măcar urmă din energia necesară pentru a înfăptui una sau alta 
din aceste revendicări, darămite amîndouă. In politică nu există 
decît două puteri hotărîtoare : forţa organizată a statului, armata, 
şi forţa neorganizată, spontană a maselor populare. In 1 848 burghe
zia s-a dezvăţat să mai facă apel la mase ; ea se temea de ele mai 
mult decît de absolutism. Armata însă nu era la dispoziţia ei, ci la 
dispoziţia lui Bismarck. 
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In cadrul conflictului constituţional, care mai dura încă, Bis
mark a luptat în modul cel mai hotărît împotriva revendicărilor 
parlamentare ale burgheziei. El ardea însă de dorinţa de a înfăptui 
revendicările ei naţionale, pentru că ele coincideau cu aspiraţiile 
cele mai tainice ale politicii prusiene. Dacă şi acum el ar fi înde
plinit voinţa burgheziei împotriva propriei ei voinţi, dacă ar fi în
făptuit unificarea Germaniei, aşa cum o formulase burghezia, con
flictul ar fi fost aplanat de la sine, iar Bismarck ar fi devenit astfel 
idolul burgheziei, aşa cum a fost Ludovic-Napoleon modelul său. 

Burghezia i-a indicat ţelul, Ludovic-Napoleon - calea spre 
ţel ; lui Bismarck nu-i rămînea decît să-l înfăptuiască. 

Pentru a situa Prusia în fruntea Germaniei, era nevoie nu nu
mai ca Austria să fie scoasă cu forţa din Confederaţia germană, 
ci .şi statele germane mici să fie supuse. Un astfel de război 
vioi şi vesel 506 dus de germani împotriva germanilor a constituit 
întotdeauna pentru politica Prusiei principalul mijloc de a-şi mări 
teritoriul ; de aşa ceva nu se temea nici un prusian curajos. Tot 
aşa nu putea da loc la ezitări nici cel de-al doilea mijloc prin
cipal - alianţa cu străinătatea împotriva germanilor. De sentimen
talul Alexandru al Rusiei erau siguri. Ludovic-Napoleon nu a negat 
niciodată misiunea Prusiei de a juca în Germania rolul Piemontului 
şi era absolut gata să încheie o tranzacţie cu Bismarck. El prefera, 
dacă era posibil, să obţină ceea ce-i trebuia pe cale paşnică, sub 
formă de compensaţii. Şi, în plus, nici nu avea nevoie de tot malul 
stîng al Rinului dintr-o dată ; dacă i se dădea pe porţiuni, cîte o 
bucată pentru fiecare pas înainte făcut de Prusia, era chiar mai 
puţin bătător la ochi şi ducea, totuşi, la atingerea ţelului. Căci în 
ochii chauvins *-ilor francezi, o milă pătrată pe Rin făcea cît toată 
Savoia şi Nisa. S-au dus deci tratative cu Ludovic-Napoleon şi s-a 
obţinut aprobarea lui pentru mărirea teritoriului Prusiei şi pentru 
crearea Confederaţiei Germaniei de nord. Nu încape nici o îndoială 
că i s-a oferit în schimb o bucată de teritoriu german pe Rin ** ; 
în tratativele duse cu Govone, Bismarck vorbea de Bavaria renană 
şi de Hessenul renan 507• Ce-i drept, ulterior el a tăgăduit acest 
lucru. Dar un diplomat, în special unul prusian, are părerile sale 
proprii asupra limitelor înăuntrul cărora este îndreptăţit sau chiar 
obligat să forţeze întrucîtva adevărul. După concepţia iuncherilor, 
adevărul, ca şi femeia, se şi complace în această situaţie. Ludo
vic-Napoleon nu era atît de prost încît să permită extinderea 
Prusiei fără ca Prusia să-i promită o compensaţie ; mai curînd ar 

* - şovini. - Nota trad. 
** Engels a scris aici cu creionul pe margine : „Demarcaţie - linia Mainll

Jui" (vezi volumul de faţă, p. 434) . - Nota red. 
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fi dat Bleichroder bani cu împrumut fără dobîndă. Dar el nu-i cu
noştea îndeajuns pe prusienii săi şi pînă la urmă a fost tras pe 
'Sfoară. Pe scurt, după ce s-au asigurat de sprijinul lui, au încheiat 
o alianţă cu Italia în vederea unei „lovituri drept în inimă".  

Filistinul din diferite ţări era profund indignat de această 
-expresie. Şi nu avea cituşi de puţin dreptate. A la guerre comme 
a la guerre *. Expresia nu face decit să dovedească că Bismarck 
a considerat războiul civil german din 1 866 508 drept ceea ce era în 
realitate, adică o revoluţie, şi că era gata să înfăptuiască această 
revoluţie cu mijloace revoluţionare. Lucru pe care l-a şi făcut. 
Modul său de a acţiona faţă de Bundestag a fost cit se poate de 
i·evoluţionar. In loc să se supună hotărîrii constituţionale a organelor 
Confederaţiei, el le-a învinuit de a fi încălcat actul confederării -
ceea ce era un simplu tertip -, a torpilat Confederaţia, a proclamat 
o nouă Constituţie cu un Reichstag ales prin votul universal revo
luţionar şi, în cele din urmă, a izgonit Bundestagul din Frankfurt 509• 
ln Silezia superioară el a format o legiune ungară sub comanda 
generalului revoluţionar Klapka şi a altor ofiţeri revoluţionari, sol
daţii acestei legiuni, dezertori şi prizonieri de război unguri, tre
buind să lupte împotriva propriilor lor comandanţi legitimi **. După 
cucerirea Boemiei, Bismarck a lansat proclamaţia „Către locuitorii 
gloriosului regat al Boemiei " ,  al cărei conţinut era, de asemenea, 
în contradicţie flagrantă cu tradiţiile legitimiste 510• Chiar după în
cheierea păcii, el a acaparat pentru Prusia toate posesiunile a trei 
principi legitimi germani, care făceau parte din Confederaţie, şi cele 
ale unui oraş liber 511,  fără ca această izgonire a principilor, care 
domneau nu mai puţin „prin graţia lui dumnezeu" decit regele 
Prusiei, să-i fi încărcat cit de cit conştiinţa creştină şi legitimistă. 
Pe scurt, era o revoluţie în toată regula, înfăptuită cu mijloace re
voluţionare. Noi sîntem, fireşte, ultimii care să-i reproşăm acest 
lucru. Dimpotrivă, îi reproşăm că nu a fost destul de revoluţionar, 
că nu a fost decit un revoluţionar prusian care voia să facă o re
voluţie de sus, că a pornit să facă o revoluţie completă de pe o 
poziţie care nu-i îngăduia s-o facă decit pe jumătate şi că, odată 
pornit pe calea anexiunilor, s-a mulţumit cu patru stătuleţe pră
pădite. 

Tocmai atunci sosi, şontîc-şontîc, şi Napoleon cel Mic, cerin
du-şi răsplata. In timpul războiului ar fi putut să ia pe Rin tot ce 
i-ar fi plăcut : nu numai teritoriul, dar chiar şi fortăreţele erau des
coperite. El a şovăit ; el se aştepta la un război de durată, care să 

'* - La război ca Ia răzb.:>i. - Nota trad. 
„„ Jn acest loc Engels a scris cu creionul pe margine : „Jurămintul I " .  

Nota · red. 
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istovească ambele părţi, şi cînd colo au survenit aceste lovituri 
rapide : înfringerea Austriei în decurs de opt zile. El a cerut mai 
întîi ceea ce Bismarck a indicat generalului Govone ca un teritoriu 
pe care i l-ar da eventual drept compensaţie - Bavaria renană şi 
Hessenul renan cu Mairnzul. Dar 1aoum, ·chiar să fi vmt, Bismarck nu 
i le mai putea da. Succesele colosale repurtate în război i-au 
impus noi obligaţii. Din moment ce Prusia se erija în apărătoarea 
şi protectoarea Germaniei, ea nu mai putea să vindă străinătăţii 
Ma�nzul, cheia Rinului mijlociu. Bismarck a refuzat. Ludovic-Na
poleon era dispus să cadă la învoială ; el nu mai cerea decît 
Luxemburg, Landau, Saarlouis şi bazinul carbonier Saarbriicken. 
Dar nici pe acestea Bismarck nu le mai putea ceda, cu atît mai mult 
cu cit de astă dată era vorba şi de teritoriu prusian. De ce Ludovic
N apoleon nu a pus mina el însuşi pe ele la momentul oportun, 
atunci cînd prusienii erau angaj aţi în Boemia ? Pe scurt, Franţa nu 
s-a ales cu nici un fel de compensaţii. Că aceasta va duce mai 
tîrziu la un război cu Franţa, Bismarck o ştia foarte bine, dar toc
mai aici voia să ajungă. 

La încheierea păcii, Prusia nu a folosit de astă dată situaţia 
favorabilă cu acea lipsă de scrupule de care dădea dovadă de 
obicei în caz de succes. Şi din motive bine întemeiate. Saxonia şi 
Hessen-Darmstadt au fost atrase în noua Confederaţie a Germaniei 
de nord, şi tocmai pentru acest motiv au fost cruţate. Bavaria, 
Wiirttemberg şi Baden trebuiau tratate cu menajamente pentru că 
Bismarck voia să încheie cu ele alianţe secrete, ofensive şi defen
sive. Dar Austria - oare nu i-a făcut Bismarck un serviciu rupînd 
lanţurile tradiţionale care o legau de Germania şi de Italia ? Oare 
nu i-a creat el abia acum situaţia de mare putere independentă la 
care rîvnea de mult ? Oare nu a ştiut el, de fapt mai bine chiar 
decît Austria, ce îi era de folos acesteia atunci cînd a înfrînt-o în 
Boemia ? Oare Austria, dacă cumpănea bine, nu trebuia să-şi dea 
seama că poziţia geografică şi apropierea teritorială dintre cele 
două ţări făcea din Germania, unificată sub egida Prusiei, aliatul 
ei necesar şi firesc ? 

Aşa se face că, pentru prima oară de cînd exista, Prusia s-a 
putut înconjura cu nimbul mărinimiei, pentru că a renunţat la cîr
naţi de dragul şuncii. 

Nu numai Austria a fost învinsă pe cîmpurile de luptă din Boe
mia, dar şi burghezia germană. Bismarck i-a dovedit că ştie mai 
bine decît ea însăşi ce-i este de folos. Despre o continuare a con
flictului din partea Camerei, nici vorbă nu putea fi. Pretenţiile libe
rale ale burgheziei erau înmormintate pentru multă vreme, în 
schimb, revendicăî"ile ei naţionale erau îndeplinite, pe zi ce treceat 
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tot mai mult. Bismarck realiza progriamul ei naţional cu o rapiditate 
şi o exactitate care o uimea pe ea însăşi. După ce i-a dovedit în 
mod palpabil in corpore vili, pe propria ei piele, indolenţa şi lipsa 
ei de energie şi, totodată, completa ei incapacitate de a-şi realiza 
propriul ei program, Bismarck, făcînd şi faţă de ea pe generosul, 
s-a prezentat în faţa Camerei, realmente dezarmată acum, cerind să 
fie degrevat de răspundere pentru guvernarea anticonstituţională 
din timpul conflictului. Mişcată pînă la lacrimi, ea a aprobat pro
gresul, care de acum încolo devenise inofensiv 512• 

Cu toate acestea, i s-a amintit burgheziei că şi ea a fost învinsă 
la Koniggrătz 513• Constituţia Confederaţiei Germaniei de nord a 
fost croită după modelul Constituţiei prusiene, aşa cum a fost inter
pretată ea în timpul conflictului constituţional. Refuzul de a vota 
impozite era interzis. Cancelarul federal şi miniştrii săi erau numiţi 
de regele Prusiei, indiferent care ar fi fost majoritatea parlamen
tară. Independenţa armatei faţă de parlament, care s-a statornicit 
datorită conflictului, a fost menţinută şi faţă de Reichstag. In schimb 
însă, membrii acestui Reichstag aveau conştiinţa înălţătoare că au 
fost aleşi pe baza votului universal. De acest fapt le amintea, ce-i 
drept, în mod neplăcut, prezenţa în mijlocul lor a celor doi socia
lişti *. Pentru prima oară apăreau în parlament deputaţi socialişti, 
reprezentanţi ai proletariatului, ceea ce era de rău augur. 

La început, toate acestea nu prezentau importanţă. Acum se 
punea problema de a consolida şi folosi în interesul burgheziei uni
tatea din nou dobîndită a imperiului, cel puţin cea din nord, şi de 
a atrage astfel în noua Confederaţie şi pe burghezii din sud. Consti
tuţia Confederaţiei a scos din competenţa diferitelor state unele 
domenii ale legislaţiei deosebit de importante sub raport economic, 
trecîndu-le în competenţa Confederaţiei, şi anume : dreptul de cetă
ţenie unică şi libertate de deplasare pe întregul teritoriu al Con
federaţiei, dreptul de domiciliere, legislaţia cu privire la industrie, 
comerţ, taxe vamale, navigaţie, monedă, măsuri şi greutăţi, căi 
ferate, căi maritime şi fluviale, poştă şi telegraf, patente, bănci, în
treaga politică externă, consulate, protecţia comerţului în străină
tate, poliţia sanitară, dreptul penal, procedura judiciară etc. Acum 
cea mai mare parte din aceste probleme erau reglementate repede, 
pe cale legislativă, şi, în genere, în spirit liberal. Astfel au fost 
înlăturate în sfîrşit - în sfîrşit ! - cele mai grave racile ale fărî
miţării în state mici, care, pe de o parte, împiedicau cel mai mult 
dezvoltarea capitalistă şi, pe de altă parte, stăteau cel mai mult în 
calea poftelor de dominaţie ale Prusiei. Aceasta nu era însă o cu
cerire de importanţă istorică mondială, cum trîmbiţa burghezul pe 

* August Bebel şi Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
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cale de a deveni azi şovin, ci o foarte, foarte tardivă şi imperfectă 
imitaţie a celor înfăptuite de revoluţia franceză încă în urmă cu 
70 de ani şi adoptate de multă vreme de toate celelalte state civi
lizate. In loc să se fălească, „prea cultivata" Germanie ar fi tre
buit să se ruşineze că a ajuns aici cea din urmă. 

In toată această perioadă de existenţă a Confederaţiei Germa
niei de nord, Bismarck s-a arătat binevoitor faţă de burghezie pe 
tărîm economic, şi chiar atunci cînd se dezbăteau problemele cu 
privire la competenţa parlamentară, el nu şi-a arătat pumnul de 
fier decît într-o mănuşă de catifea. A fost cea mai bună perioadă 
a sa ; cîteodată te puteai chiar îndoi de mărginirea sa specific 
prusacă şi de incapacitatea sa de a înţelege că în istoria univer
sală mai există şi alte forţe mai puternice decît armatele şi intrigile 
diplomatice care se sprijină pe ele. 

Bismarck nu numai că ştia că pacea cu Austria purta în sinul 
ei războiul cu Franţa, dar îl şi dorea. Acest război trebuia să ofere 
tocmai mijlocul pentru desăvîrşirea imperiului germano-prusian pe 
care îl cerea burghezia germană *. lncercările de a transforma 
treptat parlamentul vamal 515 într-un Reichstag şi de a atrage astfel 
încetul cu încetul statele din sud în Confederaţia Germaniei de nord 
au eşuat, lovindu-se de strigătul puternic al deputaţilor din aceste 
state : nici o lărgire a competenţei I Starea de spirit a guvernelor 
care fuseseră tocmai învinse pe cîmpul de luptă nu era nici ea mai 
favorabilă. Numai o dovadă nouă, concretă că Prusia este nu numai 
mult mai puternică decît ele, dar şi destul de puternică pentru a le 
apăra - aşadar, numai un nou război dus de întreaga Germanie -
putea să grăbească momentul capitulării lor. Şi apoi, linia de de
marcaţie a Mainului 616, în privinţa căreia Bismarck şi Ludovic
N apoleon au căzut dinainte de acord în secret, după victorie părea 
impusă Prusiei de către acesta din urmă ; unirea cu Germania de 
sud însemna, aşadar, o încălcare a dreptului de a dezmembra Ger
mania, recunoscut de data aceasta în mod formal francezilor, şi 
constituia un casus belli. 

Intre timp, Ludovic-Napoleon era silit să caute dacă nu se află 
pe undeva la graniţa germană vreun petic de pămînt pe care să 

* Fiind, încă înainte de războiul împotriva Austriei, interpelat de un mm1s
tru al  unui stat din centrul Germaniei în legătură cu politica sa germană dema
gogică, Bismarck i-a răspuns că, în pofida întregii frazeologii, el va exclude Aus
tria din Germania şi va torpila Confederaţia germană. - „Şi credeţi oare că sta
tele centrale vor privi liniştite toate acestea ?" - „Voi, statele centrale, nu veţi 
face absolut nimic". - „Şi ce se va întimpla atunci cu germanii ?" - „Ii voi 
duce la Paris şi i i  voi unifica acolo". (Relatat la Paris, înainte de războiul împo
triva Austriei, de sus-numitul ministru şi publicat în timpul războiului în „The 
Manchester Guardian• su de d-na Crawford, corespondent al acestui ziar la Paris.) 
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pună mina drept compensaţie pentru Sadova. Cu ocazia constituirii 
Confederaţiei Germaniei de nord, Luxemburgul a fost lăsat deo
parte, aşa că acum era un stat care se afla într-o uniune personală 
cu Olanda, dar altminteri un stat cu totul independent. ln plus, a 
fost francezizat cam în aceeaşi măsură ca şi Alsacia şi înclina cu 
mult mai mult spre Franţa decît spre Prusia, pe care o ura în mod 
categoric. 

Luxemburgul este un exemplu grăitor de ceea ce mizeria poli
tică a Germaniei a făcut, cu începere din evul mediu, din ţinuturile 
de la graniţa franco-germană, un exemplu cu atît mai grăitor cu 
cit pînă în 1866 Luxemburgul a aparţinut nominal Germaniei. Deşi 
alcătuit pînă în 1830 dintr-o jumătate franceză şi o jumătate ger
mană, totuşi şi partea germană a suferit încă de timpuriu influenţa 
culturii franceze, superioare. lmpăraţii germani din dinastia de 
Luxemburg 517, după limbă şi cultură, erau francezi. De la încorpo
rarea sa în ducatul Burgundiei ( 1440) , Luxemburgul, ca şi restul 
Ţărilor de Jos, a rămas legat numai nominal de Germania ; în 
această privinţă nici primirea lui, în 1815, în Confederaţia germană 
nu a schimbat nimic. După 1830, partea franceză, precum şi o bună 
bucată din partea germană au revenit Belgiei. Dar şi în restul Lu
xemburgului german, totul a rămas francez : în tribunale, la autori
tăţi, în Cameră se folosea limba franceză, toate actele oficiale şi 
private, toate registrele comerciale erau întocmite în limba fran
ceză, în toate şcolile secundare se preda în franceză, limba cultă a 
fost şi a rămas cea franceză, fireşte, o franceză schimonosită din 
cauza mutaţiei consonantice specifice limbii germane de sus (hoch
deutsch) . Intr-un cuvînt, în Luxemburg se vorbeau două limbi : un 
dialect popular franco-renan (rheinfrănkisch) şi limba franceză, dar 
germana de sus rămînea o limbă străină. Existenţa unei garnizoane 
prusiene în capitală mai degrabă agrava decît ameliora toată 
această stare de lucruri. Este destul de ruşinos pentru Germania, 
dar este adevărat. Şi această francezizare de bunăvoie a Luxembur
gului pune abia în adevărata lor lumină procesele asemănătoare 
care au avut loc în Alsacia şi în Lorena germană. 

Regele Olandei *, duce suveran al Luxemburgului, căruia i-ar 
fi prins bine nişte bani numerar, s-a arătat dispus să-şi vîndă du
catul lui Ludovic-Napoleon. Luxemburghezii ar fi consimţit, . fără 
îndoială, ca acest ducat să fie alipit la Franţa ; dovadă - atitudinea 
lor în războiul din 1870. Din punctul de vedere al dreptului inter
naţional, Prusia nu putea să facă nici o obiecţie, deoarece ea în
săşi a contribuit la excluderea Luxemburgului din Germania. 
Ţrupele ei se aflau în capitala Luxemburgului în calitate de garni-

• Wilhelm al III-iea. - Nota red. 



436 Rolul violentei in istorie 

zoană a Confederaţiei într-o fortăreaţă a Confederaţiei germane ; de 
îndată ce Luxemburgul înceta să mai fie o fortăreaţă a Confederaţiei, 
ele nu mai aveau nici un drept să staţioneze acolo. Atunci de ce nu 
plecau, de ce nu putea Bismarck să admită această anexiune ? 

Pur şi simplu pentru că acum ieşeau la iveală contradicţiile în 
care se încurcase. Inainte de 1866, Germania mai era încă pentru 
Prusia un simplu teritoriu de anexat, pe care trebuia să-l împartă 
cu străinătatea. După 1866, Germania a devenit un protectorat al 
Prusiei, care trebuia apărat de ghearele străinătăţii. Ce-i drept, din 
anumite considerente ale Prusiei, părţi întregi din Germania au 
rămas înafara aşa-numitei Germanii nou întemeiate. Dar dreptul 
naţiunii germane la integrita�ea propriului ei teritoriu obliga acum 
coroana Prusiei să împiedice încorporarea acestor părţi din fostul 
teritoriu al Confederaţiei în alte state străine şi să lase deschisă 
pentru viitor posibilitatea aderării lor la noul stat germano-prusian. 
De aceea I talia a fost oprită la graniţa Tirolului m, şi tot de aceea 
Luxemburgul nu trebuia să încapă acum pe mina lui Ludovic-Na
poleon. Un guvern cu adevărat revoluţionar ar fi putut să declare 
aceasta în mod deschis. Nu însă revoluţionarul regalo-prusac, care 
reuşise să transforme pînă la urmă Germania într-o „noţiune geo
grafică " â la Metternich 519• In ceea ce priveşte dreptul interna
ţional, el însuşi l-a încălcat şi nu putea să iasă din această încurcă
tură decît folosind interpretarea sa preferată, interpretare de mem
bru al unei corporaţii studenţeşti, a acestui drept internaţional. 

Şi dacă cu această ocazie nu a fost pur şi simplu luat în rîs, 
e numai pentru că în primăvara anului 1867 Ludovic-Napoleon 
nu era încă pregătit pentru un război de mari proporţii. La Confe
riillţa de la Londa-a s-a ajruns la o înţelegere. Prusienii au evacuat 
Luxemburgul ; fortăreaţa a fost dărîmată şi ducatul declarat 
neutru 520• Războiul a fost din nou amînat. 

Ludovic-Napoleon nu putea să se mulţumească cu aceasta. El 
nu avea nimic împotriva creşterii puterii Prusiei, cu condiţia ca să 
primească compensaţii corespunzătoare pe Rin. Era gata să se mul
ţumească cu puţin şi chiar să mai lase ceva din acest puţin, dar nu 
a primit nimic, a fost pur şi simplu tras pe sfoară. Un imperiu bona
partist în Franţa era însă posibil numai dacă graniţa franceză era 
împinsă treptat spre Rin şi dacă Franţa rămînea - în mod real sau 
măcar imaginar - arbitrul Europei. Graniţa nu a putut fi împinsă 
înainte, poziţia de arbitru era deja ameninţată, iar presa bonapar
tistă cerea în gura mare revanşă pentru Sadova ; dacă Ludovic
N apoleon voia să-şi păstreze tronul, trebuia să rămînă credincios 
rolului său şi să ia cu forţa ceea ce, cu toate serviciile aduse, nu 
a obţinut cu binele. 
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De ambele părţi se făceau, aşadar, pregătiri intense de război, 
.atît diplomatice cit şi militare. Şi atunci s-a produs următorul inci
dent diplomatic : 

Spania căuta un candidat la tron. ln martie *, Benedetti, amba
sadorul Franţei la Berlin, a aflat, din zvonurile care circulau, că 
:prinţul Leopold de Hohenzollem ar avea pretenţii la acest tron ; el 
.a primit de la Paris însărcinarea să cerceteze faptele. Subsecretarul 
de stat von Thile l-a asigurat pe cuvînt de onoare că guvernul Pru
-siei nu ştie nimic despre aceasta. Cu ocazia unei călătorii făcute 
la Paris, Benedetti a aflat părerea împăratului : „Această candida
.tură este întru totul antinaţională, ţara nu o va accepta, trebuie 
împiedicată". 

Printre altele, Ludovic-Napoleon a arătat prin aceasta că si
tuaţia lui era puternic zdruncinată. lntr-adevăr, ce putea constitui 

Q mai frumoasă „răzbunare pentru Sadova" decit domnia unui prinţ 
prusian în Spania, neplăcerile care ar decurge în mod inevitabil 
de aici, angrenarea Prusiei în relaţiile dintre partidele din Spania 
-şi chiar, poate, un război, o înfrîngere a minusculei flote prusiene, 
în orice caz posibilitatea ca Prusia să apară într-o postură cit se 
poate de ridicolă în faţa Europei ? Dar Ludovic-Napoleon nu-şi mai 
putea permite un asemenea spectacol. Creditul lui era atît de zdrun
dnat, incit susţinea cu tărie punctul de vedere tradiţional, potrivit 
căruia un prinţ german pe tronul Spaniei ar situa Franţa între două 
focuri şi, ca atare, nu putea fi tolerat - un punct de vedere de
venit pueril după 1 830. 

Benedetti l-a vizitat, aşadar, pe Bismarck cu scopul de a primi 
de la el şi alte explicaţii şi de a-i expune punctul de vedere al 
Franţei ( 1 1  mai 1869) . El nu a aflat de la Bismarck nimic precis. 
ln schimb, Bismarck a aflat de la el ceea ce voia să ştie : că can
·didatura lui Leopold ar însemna un război imediat cu Franţa. ln 
ielul acesta, Bismarck a căpătat posibilitatea să înceapă războiul 
atunci cind îi va conveni. 

Intr-adevăr, în iulie 1870 candidatura lui Leopold este pusă din 
nou pe tapet şi duce imediat la izbucnirea războiului, cu toată îm
potrivirea dîrză a lui Ludovic-Napoleon, care îşi dădea seama nu 
numai că a căzut într-o capcană, ci că este în joc tronul lui, 
<I ar nu prea avea încredere nici în veracitatea afirmaţiilor bandei 
bonapartiste a pucioasei 521 ,  care îl asigura că totul, pînă la ultimul 
nasture de j ambieră, este pregătit, şi nici în iscusinţa ei militară 
'Şi administrativă. Dar consecinţele logice ale propriului său trecut 
.îl împingeau spre pieire ; chiar ezitările lui i-au grăbit căderea. 

* 1869. - Nota red. 
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Dimpotrivă, Bismarck, nu numai că era întru totul gata de război� 
dar de data aceasta avea într-adevăr în spatele său poporul, care 
din toate minciunile diplomatice ale ambelor părţi îşi dădea seama 
de un singur lucru : că aici este vorba de un război nu numai pentru, 
Rin, ci şi pentru existenţa naţională. Pentru prima oară din 1813, 
rezerviştii şi Landwehrul se adunaseră din nou în masă sub dra
pele, gata şi dornici de a pomi la luptă. Important nu este cum s-a 
ajuns aici, important nu este ce parte din moştenirea naţională 
bimilenară a fost sau nu promisă de Bismarck, cu de la sine putere, 
lui Ludovic-Napoleon, - important este să i se bage în cap o· 
dată pentru totdeauna străinătăţii că nu îi este îngăduit să se ames
tece în treburile interne ale Germaniei şi că Germania nu este· 
chemată să sprijine, prin cedarea vreunui teritoriu german, tronul 
şubred al lui Ludovic-Napoleon. In faţa acestui avînt naţional au 
dispărut toate deosebirile de clasă, s-au spulberat toate aspiraţiile· 
caselor domnitoare din sudul Germaniei cu privire la Confederaţia· 
Rinului şi au eşuat toate încercările de restaurare ale unor prin
cipi detronaţi. 

Ambele părţi se străduiau să încheie alianţe. Ludovic-Napo
leon era sigur de Austria şi de Danemarca şi, într-o anumită 
măsură, de Italia ; Bismarck avea de partea lui Rusia. Insă, ca 
întotdeauna, Austria nu era gata şi nu putea să intervină în mod 
activ înainte de 2 septembrie, şi la 2 septembrie Ludovic-Napoleon 
era deja prizonier de război al germanilor, iar Rusia înştiinţase 
Austria că o va ataca de îndată ce aceasta va porni atacul împotriva 
Prusiei. In Italia însă, politica de duplicitate dusă de Ludovic
Napoleon s-a răzbunat împotriva lui : el voia să pornească acolo 
mişcarea pentru unitatea naţională, dar să-l ferească în acelaşi 
timp pe papă de această unitate naţională ; ţinea ocupată Roma 
cu trupe de care acum avea nevoie la el acasă, dar pe care totuşi 
nu le putea retrage fără a obliga Italia să respecte drepturile 
suverane ale Romei şi ale papei, ceea ce, pe de altă parte, impie· 
dica Italia să-i dea ajutor. In sfîrşit, Danemarca a primit poruncăi 
din partea Rusiei să rămînă liniştită. 

Un efect mai hotărîtor decît toate tratativele diplomatice duse 
în vederea localizării războiului au avut însă loviturile rapide

„ 
ale 

armelor germane de la Spichern şi Wărth pînă la Sedan 522• Armata 
lui Ludovic-Napoleon a fost înfrîntă în fiecare bătălie şi, pînă lai 
urmă, trei sferturi din oameni au fost luaţi prizonieri şi duşi în 
Germania. De vină nu erau soldaţii, care luptaseră destul de vite
jeşte, ci conducătorii şi administraţia. Dar cînd ţi-ai întemeiat impe
riul, ca Ludovic-Napoleon, cu ajutorul unei bande de derbedei şi 
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cînd timp de optsprezece ani ţi-ai menţinut acest imperiu numai 
Jăsînd această bandă să exploateze Franţa, cînd ai pus în toate pos
turile-cheie ale statului oameni din această bandă, iar în toate 
posturile de mai mică importanţă complici de-ai lor, atunci nu 
trebuie să te angajezi într-o luptă pe viaţă şi pe moarte dacă nu 
vrei să te pomeneşti părăsit la ananghie. In mai puţin de 5 săptă
mîni, întregul edificiu al imperiului, care stîrnise ani de-a rîndul 
.admiraţia filistinilor din Europa, s-a prăbuşit ; revoluţia de la 4 
septembrie 523 nu a făcut decît să cureţe locul de ruini ; iar Bis
marck, care pornise la război cu intenţia de a întemeia imperiul 
Germaniei mici, s-a trezit într-o bună zi fondatorul unei Republici 
Franceze. 

Potrivit propriei proclamaţii a lui Bismarck, războiul nu era dus 
împotriva poporului francez, ci împotriva lui Ludovic-Napoleon. 
O .  dată cu căderea acestuia dispărea şi orice motiv de război. Aşa 
îşi imagina că stau lucrurile şi guvernul din 4 septembrie - care 
de altfel, în alte probleme nu era chiar atît de naiv -, şi a fost 
foarte mirat cînd Bismarck şi-a dat deodată pe faţă firea lui de 
iuncher prusac. 

Nimeni pe lume nu nutreşte atîta ură împotriva francezilor ca 
iuncherul prusac. Nu numai pentru că iuncherul, pînă atunci scutit 
-de impozite, suferise cumplit în timpul corecţiei pe care i-o apli
.caseră francezii între anii 1806 şi 18 13, şi pe care şi-o atrăsese 
singur prin aroganţa sa, ci şi, ceea ce este mult mai rău, pentru că 
_nelegiuiţii de francezi zăpăciseră în aşa măsură capetele cu păcă
toasa lor revoluţie, incit pînă şi în vechea Prusie din fosta măreţie 
a iuncherilor aproape că nu a mai rămas nimic, iar pentru ultimele 
rămăşiţe ale acestei măreţii, bieţii iuncheri erau nevoiţi să ducă 
an de an o luptă grea, iar o mare parte dintre ei au şi decăzut 
la situaţia unei nobilimi j alnice, parazitare. Pentru aceasta tre
buiau să se răzbune asupra Franţei, iar iuncherii ofiţeri în armată, 
sub conducerea lui Bismarck, şi-au asumat această sarcină. Au 
fost întocmite liste cu contribuţiile de război plătite de Prusia 
Franţei şi, pe baza lor au fost stabilite contribuţiile de război pe 
care urmau să le plătească diferite oraşe şi departamente din 

.Franţa, ţinîndu-se, fireşte, seama de faptul că Franţa este cu mult 
mai bogată. Alimente, furaje, îmbrăcăminte, încălţăminte etc. au 
fost rechiziţionate cu o brutalitate demonstrativă. Un primar din 
Ardeni, care a declarat că nu poate să livreze ceea ce i s-a cerut 
a căpătat fără multă vorbă 25 de lovituri de baston ; în legătură 
-cu aceasta, guvernul din Paris a dat publicităţii dovezile oficiale. 
Franctirorii, care acţionau potrivit prescripţiilor regulamentului 
prusian din 1813 cu privire la Landsturm 524 cu atîta exactitate de 
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parcă l-ar fi studiat în mod expres, erau împuşcaţi fără milă oriunde
erau prinşi. Chiar şi poveştile despre pendulele trimise în ţară 
sînt adevărate ; însăşi „K6lnische Zeitung" a scris despre aceasta. 
Numai că, după concepţiile prusace, aceste pendule nu fuseseră 
furate, ci găsite ca bunuri fără stăpîn în vilele părăsite din jurul 
Parisului şi însuşite pentru cei dragi rămaşi în patrie. Şi astfel, 
iuncherii, sub conducerea lui Bismarck, s-au îngrijit ca, în pofida 
comportării ireproşabile atît a soldaţilor cit şi a unei mari părţi 
dintre ofiţeri, războiul să-şi păstreze caracterul specific prusac, pe 
care să-l ţină minte francezii ; aceştia din urmă însă au făcuţ răs
punzătoare întreaga armată pentru meschinăria odioasă a iun-· 
cherilor. 

Şi, totuşi, acestor iuncheri le-a fost dat să dea poporului fran
cez dovada unui respect fără precedent în toată istoria de pînă, 
acum. Cînd toate încercările de a despresura Parisul au eşuat, cind 
toate armatele franceze au fost respinse, cind ultima mare ofen
sivă întreprinsă de Bourbaki împotriva liniei de comunicaţie a ger
manilor a eşuat şi ea, cind întreaga diplomaţie a Europei a lăsat 
Franţa în voia soartei, fără a mişca un deget, Parisul înfometat a 
fost nevoit, în cele din urmă, să capituleze 52j. Şi cit de puternic au 
început să bată inimile iuncherilor atunci cind au putut, în sfîrşit, 
să-şi facă intrarea triumfală în acest cuib nelegiuit şi să se răzbune 
din plin pe arhirebelii de la Paris, lucru care le fusese interzis 
în 1 8 1 4  de Alexandru al Rusiei şi în 1815  de Wellington ; acum. 
puteau să pedepsească după pofta inimii focarul şi patria revo
luţiei. 

Parisul a capitulat şi a plătit 200 OOO OOO despăgubiri de război : 
forturile au fost predate prusienilor ; garnizoana a depus armele la 
picioarele învingătorilor şi le-a predat tunurile de cîmp ; tunurile
de pe valul de apărare al Parisului au fost scoase de pe afeturile· 
lor ; toate mijloacele de rezistenţă care aparţineau statului au fost 
predate bucată cu bucată, dar de adevăraţii apărători ai Parisului,. 
de Garda naţională, de poporul înarmat al Parisului - nu s-a atins. 
nimeni ; acestora nimeni nu a îndrăznit să le ceară să-şi predea 
armele, nici puştile şi nici tunurile * ; şi, pentru ca să vestească 
lumii întregi că victorioasa armată germană s-a oprit cu respect în 
faţa poporului înarmat al Parisului, învingătorii nu au intrat în 
Paris, ci s-au mulţumit cu permisiunea de a ocupa timp de 3 zile 
Champs Blysees - o grădină publică I -, unde se aflau sub paza 
şi supravegherea posturilor de strajă ale parizienilor, care îi încon-

.,. Tocmai aceste tunuri, care nu aparţineau statului ci Gărzii naţionale, şi 
de aceea nu au fost predate prusienilor, Thiers a dat ordin la 18 martie 1871 sd. 
fie Jurate parizienilor, provocind astfel insurecţia din care a izvorit Comuna. 
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jurau din toate părţile I Nici un soldat german nu a pus piciorul 
în primăria Parisului, nici unul nu a păşit pe bulevarde, şi cei 
ciţiva germani care au fost lăsaţi să pătrundă în Louvre pentru 
a admira comorile de artă au trebuit să ceară aprobare, căci alt
minteri ar fi fost o încălcare a condiţiilor de capitulare. Franţa 
era zdrobită, Parisul - înfometat, dar, datorită trecutului său glo
rios, poporul Parisului şi-a ciştigat atîta respect, incit nici unu} 
dintre învingători nu a îndrăznit să ceară dezarmarea lui şi nici 
unul nu a avut curajul să facă descinderi în casele lui şi să pîn
gărească printr-un marş triumfal aceste străzi, care au fost teatrul 
de luptă al atîtor revoluţii. Era ca şi cind proaspătul împărat ger
man * s-ar fi descoperit în faţa revoluţionarilor vii de la Paris, aşa 
cum pe vremuri fratele său ** s-a descoperit în faţa cadavrelor 
luptătorilor din martie de la Berlin 526, şi ca şi cind întreaga armată 
germană, aliniată în spatele lui, ar fi prezentat armele pentru 
onor. 

Acesta a fost însă singurul sacrificiu pe care Bismarck a tre
buit să şi-l impună. Sub pretext că Franţa nu ar avea un guvern 
care să poată încheia pacea cu el - ceea ce era în egală măsură 
adevărat şi neadevărat, atît la 4 septembrie cit şi la 28 ianuarie -, 
el a exploatat la maximum, după maniera specific prusacă, succe
sele sale şi nu s-a declarat dispus să încheie pace decit după ce 
Franţa a fost definitiv zdrobită. Chiar la încheierea păcii, „situa
ţia favorabilă a fost exploatată fără nici un fel de scrupule" ,  tot 
după bunul obicei vechi prusac. Nu numai că drept despăgubiri de 
război a fost stoarsă enorma sumă de 5 miliarde, ci şi două pro
vincii, Alsacia şi Lorena germană, cu Metz şi Strasbourg, au fost 
smulse din trupul Franţei şi încoriporate la Germania 527, Prin 
această anexiune, Bismarck se manifestă pentru prima oară ca 
politician independent, care nu mai execută, după maniera sa, un 
program impus din afară, ci traduce în fapt produsul propriului 
său creier ; procedînd astfel, el comite prima sa gafă colosală * * *, 

In fond Alsacia a fost cucerită de Franţa încă în războiul de 
30 de ani. Prin aceasta, Richelieu a dat uitării principiul înţelept 
al lui Henric al IV-lea : 

„Pămintul unde se vorbeşte spaniola să aparţină spaniolilor, cel unde se vor
beşte germana să apanină germanilur, dar pămintul unde se vorbeşte franceza 
îmi aparţine mie" .  

* Wilhelm I. - Nota red. 
** Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nota red. 

*** Textul care urmează pină la cuvintele „Bismarck şi-a atins scopul" (vezi 
volumul de faţă, p. 447), este reprodus după textul apărut în „Die Neue Zeit". 
B and. I ,  nr. 25, 1 895-1896. S. 772-776 din cauză că paginile respective din ma
nuscris lipsesc. - Nota red. 
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Richelieu se baza pe principiul graniţei naturale formate de 
Rin, al graniţei istorice a vechii Galii. Aceasta era o absurditate ; 
dar imperiul german, care cuprindea regiuni din Lorena şi Belgia, 
în care se vorbea franceza, ba chiar şi Franche-Comte, nu avea 
dreptul să reproşeze Franţei că a anexat pămînturi unde se vorbea 
germana. Şi dacă Ludovic al XIV-lea, în 168 1 ,  în timp de pace, a 
pus mina pe Strasbourg cu ajutorul unui partid filofrancez din 
oraş �28, nu se cuvine ca Prusia să se arate indignată de acest luctu 
după ce în 1796 ea s-a făcut vinovată, deşi fără succes, de aceeaşi 
silnicie, fără a fi fost în nici un caz chemată de vreun partid pru
sian, faţă de oraşul imperial liber Niirnberg *. 

ln 1735 Lorena a fost vîndută Franţei de către Austria prin 
tratatul de pace de la Viena 531 şi în 1766 a intrat definitiv în 
posesia Franţei. De secole ea nu a aparţinut imperiului german 
decît cu numele ; ducii erau francezi sub toate raporturile şi aproape 
întotdeauna se aflau în alianţă cu Franţa. 

ln Vosgi pînă la revoluţia franceză au existat o mulţime de 
mici seniori, care faţă de Germania se comportau ca nişte Reichs
stănde subordonate direct împăratului iar în ceea ce priveşte 
Franţa, o recunoşteau ca suverană a lor ; ei trăgeau foloase de pe 
urma acestei situaţii echivoce, şi dacă imperiul german a tolerat 
acest lucru, în loc să-i tragă la răspundere pe principii domnitori, 
el nu avea dreptul să se plîngă atunci cînd Franţa, în virtutea 

• I se reproşează lui Ludovic al XIV-iea că ar fi asmuţit, în plin timp de 
pace, ale sale Chambres de reunion (camere de reunificare) m împotriva unor 
ţinuturi germane care nu-i aparţineau. Nici cei mai răuvoitori invidioşi nu ar 
putea reproşa ceva asemănător prusienilor. Dimpotrivă. După ce în  1795, încălcînd 
-direct Constituţia imperiului, au încheiat o pace separată cu Franţa m şi au strîns 
în jurul lor, îndărătul liniei de damarcaţie, pe micii lor vecini, tot atit de necre
dincioşi, unindu-i în prima Confederaţie a Germaniei de nord, prusienii, în vede
rea unor tentative de anexiune în Franconia, s-au folosit de situaţia dificilă în care 
se aflau Reichsstande în Germania de sud, care au fost nevoite să continue sin
gure, în alianţă cu Austria, războiul. Prusienii au constituit la Ansbach şi Bay-
1 euth (care pe atunci erau ale Prusiei) camere de reunificare, după modelul celor 
ale lui Ludovic şi au formulat pretenţii asupra unei serii întregi de teritorii înve
cinate sub nişte pretexte în comparaţie cu care argumentele juridice aduse de 
Ludovic erau mai mult deci! convingătoare ; şi cînd germanii învinşi s-au retras 
şi francezii au intrat în Franconia, salvatorii prusiem au ocupat teritoriul din 
jurul Niirnbergului, inclusiv suburbiile pin;\ la zidurile oraşului, şi prin şiretlicuri 
.au obţinut de la mic-burghezii din Niirnberg, care tremurau de frică, să semneze 
-o convenţie (la 2 septembrie 1796) prin care oraşul se supunea dominaţiei Prusiei, 
-cu condiţia ca niciodată să nu fie admişi evreii intre zidurile oraşului. Curînd 
-după aceasta, arhiducele Carol a trecut din nou la ofensivă, la 3 şi 4 septembrie 
1796 i-a învins pe francezi la Wiirzburg şi, o dată cu aceasta, încercarea de a-i 
Iace cu forţa pe niirnberghezi să înţeleagă misiunea germană a Prusiei a eşuat 
-definitiv. 
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drepturilor ei suverane, a luat sub protecţia ei pe locuitorii acestor 
ţinuturi împotriva principilor alungaţi. 

In general, pînă la revoluţie, acest ţinut german aproape că nu 
a fost francizat. Limba germană a rămas limba care se folosea 
în şcoli şi în instituţiile oficiale, cel puţin în Alsacia. Guvernul 
francez proteja provinciile germane, care acum, după războaie pus
tiitoare de ani de zile nu au mai văzut cu începere din secolul al 
XVIII-lea, picior de duşman pe pămîntul lor. Intr-adevăr imperiul 
german, veşnic sfîşiat de războaie interne, nu putea să trezească 
în alsacieni dorinţa de a se reîntoarce la patria-mumă ; acum ei 
aveau cel puţin pace şi linişte, ştiau pe ce lume sînt, şi de aceea 
filistinii, care dădeau tonul, vedeau în aceasta necunoscutele căi 
ale domnului. In plus, ei nu erau singurii care aveau această 
soartă : doar şi locuitorii din Holstein se aflau sub stăpînirea 
străină a danezilor. 

Dar iată că a izbucnit revoluţia franceză. Ceea ce Alsacia şi 
Lorena nu au cutezat niciodată să spere că vor primi din partea 
Germaniei le-a fost dăruit de Franţa. Cătuşele feudale au fost zdro
bite. Ţăranul iobag, supus servituţilor feudale, a devenit un om 
liber, în multe cazuri proprietar liber al gospodăriei şi al ogorului 
său. La oraşe, dominaţia patriciatului şi privilegiile de breaslă au 
dispărut. Nobilii au fost alungaţi. Şi pe domeniile micilor principi 
şi seniori, ţăranii au urmat exemplul vecinilor lor, i-au alungat pe
principii domnitori, Regierungskammem şi pe nobili şi s-au procla
mat cetăţeni francezi liberi. Nicăieri în Franţa poporul nu a aderat 
cu mai mult entuziasm la revoluţie ca în părţile unde se vorbea 
limba germană. Şi atunci cînd imperiul german a declarat război 
revoluţiei, cînd germanii nu numai că au continuat să poarte docili 
propriile lor lanţuri, dar au mai şi îngăduit să fie folosiţi pentru 
a impune din nou francezilor vechea sclavie, iar ţăranilor alsacieni 
pe seniorii lor feudali de curînd alungaţi, atunci s-a sfîrşit cu tot 
germanismul alsacienilor şi lorenilor, atunci au învăţat ei să-i 
urască şi să-i dispreţuiască pe germani, atunci au compus, au pus 
pe note şi au cîntat alsacienii pentru prima oară la Strasbourg-
1 1Marsilieza" ,  şi în ciuda limbii pe care o vorbeau şi a trecutului lor, 
în lupta pentru revoluţie, pe sute de cîmpuri de bătălie franco
germanii s-au contopit într-un singur popor cu francezii de baştină. 

Oare marea revoluţie nu a făcut aceeaşi minune cu flamanzii 
din Dunkerque, cu celţii din Bretagne şi cu italienii din Corsica ? 
Iar dacă ne plîngem că acest lucru s-a întîmplat şi cu germanii, nu 
înseamnă oare că am dat uitării toată istoria noastră care a făcut 
posibil un asemenea lucru ? Am uitat noi oare că tot malul stîng 
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al Rinului, deşi nu participase decît pasiv la revoluţie, era filo
francez cînd germanii au intrat din nou acolo în 1814  şi a rămas 
filofrancez pînă în 1848, cînd revoluţia i-a reabilitat pe germani 
în ochii renanilor ? Am uitat noi oare că entuziasmul lui Heine 
pentru francezi şi chiar bonapartismul lui nu au fost decît ecoul 
stării generale de spirit a maselor populare de pe malul stîng al 
Rinului ? 

Cînd în 1814  aliaţii au intrat în Franţa, tocmai în Alsacia ş i  
Lorena germană au întimpinat ei  cea mai înverşunată ostilitate, 
cea mai dîrză rezistenţă din partea poporului însuşi, căci aici 
poporul simţea că-l paşte primejdia de a deveni din nou german. 
Şi, totuşi, pe atunci se vorbea acolo încă aproape exclusiv germana. 
Iar atunci cînd primejdia ruperii de Franţa a trecut, cînd au fost 
retezate poftele anexioniste ale romanticilor şovini germani, s-a 
simţit nevoia unei mai strînse contopiri cu Franţa şi din punct de 
vedere lingvistic şi de atunci a început aceeaşi francizare ra şco
lilor pe care luxemburghezii o înfăptuiseră de bunăvoie la ei. 

"Totuşi, procesul de transformare a fost foarte lent ; abia actuala 
generaţie a bUJrgheziei este într-adevăr 1'rancizată, în timp ce 
ţăranii şi muncitorii vorbesc germana. Situaţia este aproape aceeaşi 
ca şi în Luxemburg : limba literară germană (exceptînd, în parte, 
biserica) a cedat locul celei franceze, dar dialectul popular german 

·nu a pierdut terenul decît la graniţa lingvistică, şi în viaţa de toate 
zilele este folosit mult mai mult decît în majoritatea ţinuturilor 
'Germaniei. 

Aceasta este ţara pe care Bismarck şi iuncherii prusaci, spriji
nindu-se pe recrudescenţa unui romantism şovin, legată în mod 
indestructibil, pare-se, de tot ce întreprindea Germania, şi-au pro
pus s-o facă din nou germană. Intenţia de a transforma Strasbour
gul, patria „Marsiliezei " ,  într-un oraş german era tot atît de absurdă 
ca şi aceea de a transforma Nisa, patria lui Garibaldi, într-un oraş 
francez. La Nisa însă, Ludovic-Napoleon cel puţin a salvat apa
renţele, organizînd un plebiscit în problema anexiunii, şi manevra 
.a reuşit. Abstracţie făcînd de faptul că, din motive foarte bine înte
meiate, prusienii detestă asemenea măsuri revoluţionare - nu s-a 
întîmplat încă niciodată ca masele populare să fi cerut undeva vreo
dată anexiunea la Prusia -, se ştia prea bine că tocmai aici popu
laţia era în mod unanim mai ataşată de Franţa decît chiar francezii 
· de baştină. Această lovitură a fost înfăptuită pur şi simplu pe calea 
violenţei. Ea a fost un fel de răzbunare pentru revoluţia franceză ; 
din trupul Franţei a fost smulsă una dintre părţile care se conto

pise cu ea tocmai datorită revoluţiei. 
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Fără îndoială că, din punct de vedere militar, anexiunea Alsa
ciei şi Lorenei avea un scop. Punînd stăpînire pe Metz şi Stras
bourg, Germania căpăta un front defensiv extraordinar de puter
nic. Atîta timp cît Belgia şi Elveţia rămîn neutre, francezii nu pot 
porni o ofensivă masivă decît pe fîşia îngustă cuprinsă între Metz 
şi Vosgi şi, în plus, Koblenz, Metz, Strasbourg şi Mainz formează. 
cel mai puternic şi mai mare patrulater de fortăreţe din lume. Dar 
şi acest patrulater de fortăreţe, ca şi cel austriac din Lombardia 532, 
se află pe jumătate pe teritoriul inamic şi constituie acolo citadele
destinate să ţină populaţia la respect. Mai mult încă : pentru a 
întregi acest patrulater, trebuia să se treacă dincolo de regiunea 
lingvistică germană şi să fie anexaţi şi un sfert de milion de fran
cezi de baştină. 

Marele avantaj strategic este, aşadar, singurul fapt care poate 
justifica anexiunea. Dar poate fi oare comparat acest avantaj cu 
prejudiciul pe care-l incumbă ? 

Iuncherul prusac nu vede marele neajuns moral pe care tî
nărul imperiu german şi l-a creat singur proclamînd faţiş şi fără. 
echivoc forţa brutală drept principiul său fundamental. Dimpotrivă, 
supuşii recalcitranţi, ţinuţi în frîu prin violenţă îi sînt necesari ; 
ei sînt o dovadă a puterii sporite a Prusiei ; şi în fond altfel de
supuşi nici nu a avut vreodată. Dar urmările politice ale anexiunii 
era obligat să le vadă. Or, acestea erau clare. încă înainte ca 
anexiunea să fi fost oficial consfinţită, Marx a vestit-o lumii întregi 
într-o adresă a Internaţionalei : „Anexarea Alsaciei şi Lorenei face 
din Rusia arbitrul Europei" 533• Iar de la tribuna Reichstagului, so
cial-democraţii au repetat aceste cuvinte destul de des, pînă cînd 
adevărul lor a fost, în cele din urmă, recunoscut chiar de Bismarch. 
atunci cînd în cuvîntarea pe care a rostit-o la 6 februarie 1888 în 
Reichstag 534 s-a gudurat pe lîngă atotputernicul ţar, stăpîn peste 
pace şi război. 

într-adevăr, era limpede ca lumina zilei. Rupînd din trupul 
Franţei două din provinciile ei cele mai fanatic patriotice, o împin
geai în braţele oricui i-ar fi dat speranţa că le va recăpăta şi ţi-o. 
făceai duşman pe vecie. Bismarck, care ce-i drept, în această pri
vinţă, este reprezentantul demn şi conştiincios al filistinului ger
man, le cere francezilor să renunţe nu numai din punct de vedere 
juridic, ci şi moral la Alsacia şi Lorena şi să se mai şi bucure că 
aceste două părţi ale Franţei revoluţionare „au fost redate vechii 
patrii",  de care ele nici nu vor să ştie. Dar, din păcate, francezii 
sînt tot atît de puţin dispuşi să renunţe din punct de vedere moral 
la ele pe cît erau germanii, în timpul războaielor napoleoniene, Sd 
renunţe la malul stîng al Rinului, cu toate că nici această regiune 
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nu dorea atunci să se reîntoarcă la ei. Atila timp cit alsacienii şi 
lorenii cer să se reîntoarcă la Franţa, Franţa se va strădui, şi tre
buie să se străduiască, să-i recapete şi să găsească mijloacele ne
cesare, deci, printre altele, şi aliaţi. Şi aliatul ei firesc împotriva 
Germaniei este Rusia. 

Dacă două naţiuni, cele mai mari şi mai puternice din vestul 
Europei, se neutralizează reciproc prin ostilitatea dintre ele, dacă 
între acestea există chiar un veşnic măr al discordiei care le 
instigă la luptă una împotriva celeilalte, singura care poate trage 
profit este Rusia, care are atunci mină şi mai liberă, Rusia, care 
în tendinţele ei expansioniste va fi cu atît mai puţin stînjenită 
<le Germania cu cit este mai în drept să se aştepte la un sprijin 
necondiţionat din partea Franţei. Şi oare Bismarck nu a pus Franţa 
în situaţia de a cerşi alianţa cu Rusia, de a fi nevoită să cedeze 
de bunăvoie Rusiei Constantinopolul numai pentru ca Rusia să-i 
promită redobîndirea provinciilor pierdute ? Şi dacă, cu toate aces
tea, pacea a fost menţinută timp de şaptesprezece ani, nu este oare 
pentru că sistemul de Landwehr introdus în Franţa şi în Rusia are 
nevoie de cel puţin 1 6  ani - iar după ultimele perfecţionări ger
mane chiar de 25 de ani - pentru a da numărul complet de contin
gente instruite ? Anexiunea Alsaciei şi Lorenei, care timp de şapte
sprezece ani a fost factorul dominant al întregii politici din Europa, 
nu este oare la ora actuală cauza principală a întregii crize care 
ameninţă cu război continentul ? Inlăturaţi acest singur fapt, şi 
pacea este asigurată I 

Burghezul alsacian, cu franceza lui pronunţată cu accent ger
man de sus (oberdeutsch) , această corcitură infatuată care îşi dă 
aerul că ar fi mai francez decit orice francez neaoş, care îl pri
veşte de sus pe Goethe şi se entuziasmează pentru Racine, dar 
care, totodată, nu poate scăpa de conştiinţa chinuitoare a secretu
lui originii sale germane şi tocmai de aceea vorbeşte cu dispreţ 
despre tot ce este german, astfel incit nu este bun nici măcar ca 
mediator între Franţa şi Germania, - acest burghez alsacian este, 
fără îndoială, un individ demn de dispreţ, fie că este un fabricant 
din Mi.ilhausen sau un ziarist din Paris. Dar cine a făcut din el 
ceea ce este dacă nu istoria Germaniei din ultimele trei secole ? 
Şi nu erau oare pînă foarte de curînd aproape toţi germanii din 
străinătate, în special negustorii, adevăraţi alsacieni, care renegau 
<>riginea lor germană, supunîndu-se unei adevărate autoflagelări 
pentru a-şi însuşi specificul naţionalităţii noii lor patrii şi fă
dndu-se cu această ocazie, de bunăvoie, cel puţin tot atît de 
ridicoli ca şi alsacienii, care erau totuşi mai mult sau mai puţin 
siliţi de împrejurări s-o facă ? In Anglia, de pildă, toţi negustorii 
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germani care au emigrat aici între anii 1815  şi 1840 au fost angli
cizaţi aproape fără excepţie, vorbeau între ei aproape numai engle
zeşte, iar la bursa din Manchester, de pildă, putem găsi şi astăzi 
încă destui vechi filistini germani care ar da jumătate din averea 
lor ca să poată trece drept englezi autentici. Abia de la 1848 încoace 
a survenit o schimbare şi în această privinţă, iar de la 1870, de
cind chiar locotenentul de rezervă vine în Anglia şi Berlinul îşi 
trimite aici contingentele, slugărnicia de odinioară cedează locur 
aroganţei prusiene, care nu ne face mai puţin ridicoli în străinătate. 

Şi oare după 1871 unirea cu Germania a devenit în mai mare 
măsură pe placul alsacienilor ? Dimpotrivă. Ei au fost supuşi unui 
regim de dictatură, în timp ce alături, în Franţa, domnea republica. 
La ei a fost introdus pedantul şi plicticosul sistem prusian de admi
nistrare al landraţilor, faţă de care discreditatul sistem - strict 
reglementat prin lege - de amestec al prefecţilor din Franţa 
înseamnă o fericire. Ultimele rămăşiţe de libertate a presei, de drept 
de asociere şi de întrunire au fost repede lichidate, consiliile muni
cipale recalcitrante au fost dizolvate şi în funcţia de primari au 
fost instituiţi birocraţi germani. In schimb, se făcea totul pentru a 
fi pe placul „notabilităţilor" ,  adică al nobililor şi burghezilor com
plet francizaţi, şi pentru a-i sprijini în exploatarea ţăranilor şi 
muncitorilor, care, chiar dacă nu erau filogermani, vorbeau totuşi 
limba germană şi constituiau singurul element cu care se putea face 
o tentativă de împăcare. Şi care a fost rezultatul ? In februarie 1887, 
cind întreaga Germanie s-a lăsat intimidată şi a trimis în Reich
stag o majoritate care reprezenta cartelul lui Bismarck 535, Alsacia, 
şi Lorena au ales numai francofili notorii, respingînd pe toţi cei ce 
ar putea fi bănuiţi că ar nutri cit de cit simpatie faţă de germani. 

Dacă alsacienii sînt acum aşa cum sînt, avem noi vreun drept 
!>ă ne indignăm ? Nicidecum. Aversiunea lor faţă de anexiune este 
un fapt istoric care cere să fie explicat, şi nu înfierat. Şi atunci 
trebuie să ne punem întrebarea : cit de multe şi cit de mari păcate 
istorice trebuie să fi săvîrşit Germania pentru ca în Alsacia să fi 
devenit posibilă o asemenea stare de spirit ? Şi cum trebuie să 
arate, văzut din afară, noul nostru Imperiu german dacă, după 
şaptesprezece ani de încercări de regermanizare, alsacienii ne strigă 
într-un glas : lăsaţi-ne în pace I Avem noi dreptul să ne imaginăm 
că două campanii izbutite şi şaptesprezece ani de dictatură bismarc
kiană sînt de ajuns pentru a şterge toate efectele unei istorii ruşi
noase de trei secole ? 

. Bismarck şi-a atins scopul. Noul său imperiu pruso-german a 
fost proclamat în mod oficial la Versailles, în sala de recepţii a 
lui Ludovic al XIV-lea 536, Franţa zăcea dezarmată la picioarele 
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sale ; Parisul refractar, de care el însuşi nu a cutezat să se atingă, 
a fost împins de Thiers în revoluţia Comunei şi apoi zdrobit de 
soldaţii din fosta armată imperială întorşi din prizonierat. Toţi 
filistinii din Europa îl admirau acum pe Bismarck, aşa cum, în 

<leceniul al 6-lea, l-au admirat pe Ludovic Bonaparte, modelul lui. 
Cu ajutorul Rusiei, Germania a devenit prima putere în Europa, şi 
intreaga putere a Germaniei se afla în mîinile dictatorului Bismarck. 
Acum rămînea de văzut cum va şti el să folosească această putere. 
Dacă pînă acum a înfăptuit planurile de unificare ale burgheziei, 
chiar fără să recurgă la mijloacele burgheziei, ci la mijloacele 
bonapartiste, această sarcină era acum aproape rezolvată, aşa că 
trebuia să făurească planuri proprii, să arate ce idei este capabil 
să producă propriul lui cap. Acest lucru trebuia să se manifeste în 
organizarea internă a noului imperiu. 

Societatea germană se compune din mari proprietari funciari, 
ţărani, burghezi, mic-burghezi şi muncitori ; toţi aceştia se gru
pează, la rîndul lor, în trei clase principale. 

Marea proprietate funciară se află în mîinile cîtorva magnaţi 
(mai ales în Silezia) şi ale unui mare număr de proprietari funciari 
mijlocii, dintre care cei mai mulţi sînt în provinciile vechi prusiene 
de la est de Elba. Aceşti iuncheri prusaci domină într-o măsură 
mai mare sau mai mică întreaga clasă. Ei înşişi sînt agricultori 
întrucît fac agricultură pe moşiile lor în cea mai mare parte prin 
intermediul unor administratori şi, în afară de aceasta, foarte ade
�ea sînt proprietari de distilerii de rachiu şi de fabrici de zahăr din 
sfeclă. Acolo unde a fost posibil, proprietatea lor a rămas legată de 
familie pe baza dreptului de primogenitură. Fii mai tineri intră în 
.armată sau în aparatul administrativ al statului, aşa că de această 
mică nobilime funciară mai este legată o nobilime şi mai mică, 
formată din ofiţeri şi funcţionari, care sporeşte şi prin fabricarea 
masivă de nobili din rîndul ofiţerilor şi funcţionarilor superiori 
burghezi. La straturile de jos ale întregii acestei clici de nobili se 
formează, fireşte, o numeroasă nobilime parazitară, un lumpen
proletariat nobiliar, care trăieşte din datorii, j ocuri de noroc du
'bioase, milogeli sîcîitoare şi spionaj politic. Totalitatea acestei so
-cietăţi formează iuncherimea prusacă şi constituie unul dintre prin
cipalii piloni ai vechiului stat prusac. Dar însuşi nucleul acestei 
iuncherimi, format din proprietari funciari, are o bază destul de 
şubredă. Obligaţia de a duce o viaţă corespunzătoare rangului de
vine pe zi ce trece mai costisitoare ; întreţinerea fiilor mai mici 
pînă cînd obţin gradul de locotenent sau devin stagiari, căsătorirea 
fiicelor, toate acestea costă bani ; şi cum aceste obligaţii trebuie 
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îndeplinite fără mc1 o discuţie, nu este de mirare că veniturile nu 
ajung, că trebuie semnate poliţe sau chiar ipotecate moşiile. Pe 
scurt, întreaga iuncherime se află în permanenţă la marginea pră
pastiei ; orice calamitate - fie război, fie recoltă proastă sau criză 
.comercială - ameninţă s-o arunce în prăpastie, şi de aceea nu este 
<ie mirare că de mai bine de 100 de ani ea a fost salvată de la 
pieire numai prin faptul că a primit tot felul de ajutoare din partea 
statului şi continuă realmente să existe numai datorită ajutorului 
pe care i-l dă statul. Această clasă, menţinută numai în mod arti
ficial, este sortită pieirii ; nici un ajutor din partea statului nu 
poate să-i prelungească viaţa mult timp. Dar o dată cu ea va dis
părea şi vechiul stat prusac. 

Ţăranul este un element puţin activ din punct de vedere po
litic. Atîta timp cît este el însuşi proprietar, se ruinează din ce în 
<:e mai mult datorită condiţiilor de producţie nefavorabile existente 
în cadrul gospodăriei ţărăneşti parcelare lipsite în mod forţat de 
vechile izlazuri comunale ale mărcii, fără de care el nu poate ţine 
vite. Atîta timp cît este arendaş, situaţia lui este şi mai proastă. 
Mica producţie ţărănească presupune în special economia natu
rală, în condiţiile economiei băneşti ea piere. Aşa se face că ţăranii 
-se înglodează tot mai mult în datorii, că sînt expropriaţi în masă 
<le creditorii ipotecari, că recurg la industria casnică pentru a nu 
fi izgoniţi cu totul de pe pămîntul lor. Din punct de vedere politic, 
ţărănimea este în cea mai mare parte indiferentă sau reacţionară : 
pe Rin, ca urmare a vechii ure împotriva Prusiei, ea este ultra
montană ; în alte regiuni, ea este particularistă sau protestant
-conservatoare. La această clasă, sentimentul religios mai serveşte 
încă drept expresie a intereselor ei poli tice sau sociale. 

Despre burghezie am mai vorbit. Cu începere din 1848, ea a 
·cunoscut un avînt economic nemaipomenit. Germania a participat 
tot mai mult la dezvoltarea colosală a industriei intervenită după 
-criza comercială din 1847, dezvoltare determinată de crearea în 
această perioadă a unei navigaţii transoceanice, de extinderea 
-enormă a căilor ferate şi de descoperirea unor bogate zăcăminte de 
aur în California şi în Australia. Tocmai tendinţa burgheziei de a 
înlătura piedicile pe care le întîmpina comerţul din cauza fărîmi
ţării în numeroase stătuleţe şi de a-şi crea pe piaţa mondială o 
situaţie egală cu cea a concurenţilor ei din străinătate a provocat 
revoluţia lui Bismarck. Acum, cînd miliardele franceze inundau 
Germania, în faţa burgheziei se deschidea o nouă perioadă de acti
vitate febrilă pentru a obţine profituri, în cursul căreia ea se afirma 
pentru prima oară ca mare naţiune industrială printr-un crah pe 
scara întregii Germanii 537• Din punct de vedere economic, burghezia 
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era încă de pe atunci cea mai puternică clasă a populaţiei ; statut 
trebuia să-şi subordoneze politica intereselor ei economice ; revo
luţia de la 1848 a dat statului forma constituţională exterioară îru 
condiţiile căreia burghezia putea să domine şi din punct de vedere 
politic şi să-şi extindă dominaţia. Totuşi, ea era încă departe de· 
adevărata dominaţie politică. In conflictul cu Bismarck, ea nu a 
ieşit victorioasă ; lichidarea conflictului prin înfăptuirea unei -re
voluţii de sus în Germania i-a arătat că deocamdată puterea exe
cutivă depinde de ea, în cel mai bun caz, doar indirect, că ea 
nu poate nici să destituie, nici să impună miniştri şi nici să dispunăi 
de armată. In plus, era laşă şi lipsită de vlagă în faţa unei puteri• 
executive energice, dar aşa erau şi iuncherii ; pentru burghezie· 
acest lucru era mai scuzabil dat fiind antagonismul economic direct 
dintre ea şi clasa muncitoare industrială revoluţionară. Cert era însă 
că burghezia trebuia să distrugă treptat din punct de vedere eco
nomic iuncherimea şi că dintre toate clasele avute ea era singura 
care mai avea perspective de viitor. 

Mica burghezie era formată, în primul rînd, din rămăşiţe ale 
meseriaşilor din evul mediu, care în Germania, rămasă vreme înde
lungată în urma celorlalte ţări, erau mult mai numeroşi decît în. 
restul Europei apusene ; în al doilea rînd, din burghezi scăpătaţi 
şi, în al treilea rînd, din elemente provenite din rîndul populaţiei 
neavute care au reuşit să parvină, devenind mici negustori. O dată 
cu extinderea marii industrii, existenţa micii burghezii în ansamblul 
ei şi-a pierdut şi ultima rămăşiţă de stabilitate. Schimbarea ocupa
ţiilor şi falimentele periodice au devenit o regulă. Această clasă, 
odinioară atît de stabilă şi care a fost principalul nucleu al filisti
nilor germani, a decăzut, bunăstarea, docilitatea, servilismul, . cu
cernicia şi respectabilitatea de odinioară transformîndu-se într-o
stare de completă derută şi revoltă împotriva soartei pe care i-a 
hărăzit-o dumnezeu. Cei care au rămas să se îndeletnicească cu 
meseriile reclamau restabilirea privilegiilor de breaslă, dintre ceilalţi 
o parte a devenit oarecum democrat-progresistă 538, o altă parte 
s-a apropiat chiar de social-democraţie, aderînd pe alocuri direct 
la mişcarea muncitorească. 

In sfîrşit muncitorii. Muncitorii agricoli, cel puţin cei din ră
sărit, mai trăiau încă într-o stare de dependenţă semiiobagă şi nu 
se putea conta pe ei. In schimb, printre muncitorii de la oraşe, so
cial-democraţia a făcut progrese rapide şi creştea pe măsură ce
marea industrie proletariza masele populare, ascuţind astfel la ex
trem antagonismul de clasă dintre capitalişti şi muncitori. Şi chiar 
dacă, deocamdată, muncitorii social-democraţi mai erau încă scin
daţi în două partide care se combăteau reciproc m, de la apariţia• 
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�,Capitalului" lui Marx divergenţa principială dintre ele aproape că 
a dispărut. Lassalleanismul ortodox, cu revendicarea sa specifică : 
„cooperative de producţie subvenţionate de stat" , se stingea treptat, 
dovedindu-se tot mai impropriu pentru a constitui nucleul unui 
partid muncitoresc socialist de stat bonapartist. Ceea ce au stricat 
în această privinţă unii conducători a fost îndreptat de bunul simţ 
al ;maselor. Unirea celor două curente social-democrate, care era 
frînată aproape numai din cauza unor chestiuni personale, era sigură 
în viitorul apropiat. Dar încă în timpul sciziunii şi în pofida sci
ziunii, mişcarea era destul de puternică pentru a inspira teamă bur
gheziei industriale şi a o paraliza în lupta ei împotriva guvernului, 
-care încă nu depindea de ea ; de altfel, în genere, de la 1848 în
coace, burghezia germană nu a mai putut scăpa de spectrul roşu. 

Această împărţire pe clase stătea la baza împărţirii pe partide 
în parlament şi în Landtaguri. Marii proprietari funciari şi o parte 
din ţărănime alcătuiau masa conservatorilor 540 ; burghezia indus
trială forma aripa dreaptă a liberalismului burghez, naţional
liberalii 541, în timp ce aripa lui stingă - partidul democrat-moderat 
sau aşa-numitul partid progresist - era formată din mic-burghezi, 
sprijiniţi de o parte a burgheziei, ca şi de o parte a muncitorilor. 
In sfîrşit, muncitorii aveau partidul lor de sine stătător - social
democraţia -, în care intrau şi mic-burghezi. 

Un om cu situaţia lui Bismarck şi cu trecutul lui, dacă ar fi 
înţeles cit de cit starea de lucruri, ar fi trebuit să-şi spună că iun
cherii, aşa cum erau, nu constituiau o clasă viabilă, că dintre toate 
clasele avute numai burghezia putea să revendice pentru ea viitorul 
(abstracţie făcind de clasa muncitoare, a cărei misiune istorică nu 
putem avea pretenţia ca el s-o înţeleagă) şi că de aceea noului său 
imperiu îi va fi asigurată o stabilitate cu atît mai mare cu cit mai 
temeinic ar fi pregătit el transformarea treptată a acestuia într-un 
stat burghez modern. Să nu-i cerem ceea ce, în împrejurările date, 
i-ar fi fost imposibil să facă. O trecere imediată la o formă de gu
vernămînt parlamentară, în care Reichstagul să aibă cuvîntul hotărî
tor (cum are Camera comunelor în Anglia) , nu ar fi fost posibilă 
şi nici chiar indicată în acel moment ; dictatura lui Bismarck, exer
citată în forme parlamentare, deocamdată trebuia să-i mai apară lui 
însuşi necesară ; nu i-o luăm nicidecum în nume de rău că la în
ceput a menţinut-o, ci punem numai întrebarea în ce scop trebuia 
folosită. Ar fi greu să te îndoieşti că instaurarea unor rînduieli co
respunzătoare Constituţiei engleze era singura cale care oferea 
perspectiva de a asigura noului imperiu o bază trainică şi o dez
voltare internă tihnită. Lăsînd cea mai mare parte a iuncherimii -
care de altfel nu putea fi salvată - să cadă pradă ruinei iminente, 



452 Rolul violenţei în istorie 

părea să fie totuşi cu putinţă ca din partea care a mai rămas şi din 
elementele noi să se formeze o clasă de mari proprietari funciari 
de sine stătători, care să nu reprezinte decit vîrful decorativ al 
burgheziei, o clasă căreia burghezia, chiar avînd depline puteri, 
trebuia să-i cedeze reprezentanţa oficială în stat şi, o dată cu 
aceasta, cele mai remuneratorii posturi şi o foarte mare influenţă_ 
Făcind burgheziei concesii�e politice care nu-i mai puteau fi refu
zate mult timp (aşa cel puţin trebuia să se judece lucrurile, din 
punctul ' de vedere al claselor avute) , făcindu-i aceste concesii 
treptat, ba <:hiar destul de rar şi ÎIIl doze mi<:i, noul imperiu putea 
fi îndreptat <:el puţtn pe c alea pe care putea să ajungă din urmă 
celelalte state din Europa apuseană, mult mai înaintate din punct 
de vedere politic, să scuture, în sfîrşit, ultimele rămăşiţe ale feuda
lismului şi ale tradiţiei filistine, foarte puternică încă în cercurile 
birocratice, şi, ceea ce este foarte important, să devină capabil să 
stea pe piropiriile lui picioare atunci cind fondatorii lui, care nu mai 
erau tineri, vor închide ochii pentru totdeauna. 

In plus, aceasta nici nu era atît de greu de realizat. Nici iun
cherimea, nici burghezia nu aveau cit de cit energia necesară. 
[uncherii au dovedit-o în decursul ultimilor şaizeci de ani, atunci 
cind în pofida opoziţiei acestor donchişoţi, statul a aplicat măsuri 
în folosul lor. Burghezia, pe care lunga istorie de pînă acum a fă
cut-o, de asemenea, docilă, se resimţea încă foarte mult de pe urma 
conflictului ; de atunci, succesele repurtate de Bismarck au frînt şi 
mai mult puterea ei de rezistenţă, iar restul l-a făcut teama de 
mişcarea muncitorească, care creştea ameninţător. In asemenea îm
prejurări, omului care realizase aspiraţiile naţionale ale burgheziei 
nu i-ar fi fost greu să imprime realizării aspiraţiilor ei politice, în 
genere foarte modeste, ritmul care îi convenea. Numai că trebuia 
să fie edificat asupra ţelului. 

Din punctul de vedere al claselor avute, aceasta era singura 
cale raţională. Din punctul de vedere al clasei muncitoare reieşea, 
desigur, că era deja prea tîrziu pentru instaurarea unei dominaţii 
durabile a burgheziei. In Germania, marea industrie şi ,  împreună 
cu ea, burghezia şi proletariatul s-au format într-o vreme cind pro
letariatul a putut să păşească independent în arena politică, aproape 
concomitent cu burghezia, cind, aşadar, lupta dintre ambele clase 
a început încă înainte ca burghezia să fi cucerit puterea politică 
exclusivă sau precumpănitoare. Dar chiar dacă în Germania era 
prea tîrziu pentru o dominaţie nestingherită şi trainică a burgheziei, 
în 1870 cea mai justă politică privită prin prisma intereselor cla
selor avute în genere era orientarea spre această dominaţie a bur
gheziei. Căci numai astfel puteau fi înlăturate numeroasele rămă-
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şiţe de pe vremea feudalismului intrat în descompunere, care con
tinuau să abunde în legislaţie şi în administraţie, numai astfel 
puteau fi încetăţ.::!nite treptat în Germania toate rezultatele marii 
revoluţii franceze, pe scurt, putea să i se tundă Germaniei lunga şi 
demodata coadă pe care o purta şi să fie îndreptată conştient şi 
definitiv pe calea dezvoltării moderne, adică să se pună de acord 
rînduielile ei politice cu dezvoltarea ei industrială. Cînd ulterior ar 
porni, în sfîrşit, inevitabila luptă dintre burghezie şi proletariat, ea 
s-ar desfăşura cel puţin în condiţii normale, cînd fiecare ar putea 
să vadă pentru ce se dă lupta, şi nu în condiţiile de zăpăceală, 
confuzie, interpătrundere de interese şi dezorientare pe care le-am 
observat în Germania în 1848. Singura deosebire ar fi că de data 
asta dezorientarea va fi exclusiv de partea celor avuţi, deoarece 
clasa muncitoare ştie ce vrea. 

Aşa cum stăteau lucrurile în 1871 în Germania, un om ca 
Bismarck nu putea să ducă într-adevăr decît o politică de mane
vrare între diferitele clase. Şi în această privinţă nu i se poate 
reproşa nimic. Se punea numai problema de a şti ce ţel urmărea 
această politică. Dacă ea se îndrepta, în cele din urmă, indiferent 
în ce ritm, dar conştient şi hotărît, spre dominaţia burgheziei, 
atunci era în concordanţă cu dezvoltarea istorică, în măsura în 
care acest lucru era în genere posibil din punctul de vedere al 
claselor avute. Dacă se îndrepta spre menţinerea statului vechi 
prusac, spre prusificarea treptată a Germaniei, atunci era reacţio
nară şi sortită, pînă la urmă, eşecului. Dacă se îndrepta exclusiv 
spre menţinerea dominaţiei lui Bismarck, atunci era bonapartistă 
şi trebuia să sfîrşească ca orice bonapartism. 

Sarcina imediată era Constituţia imperiului. Ca material exis
tau, pe de o parte, Constituţia Confederaţiei Germaniei de nord şi, 
pe de altă parte, tratatele cu statele din sudul Germaniei 542• Fac
torii cu ajutorul cărora Bismarck trebuia să făurească Constituţia 
imperiului erau, pe de o parte, dinastiile reprezentate în Bundes
rat 543 şi,  pe de altă parte, poporul reprezentat în Reichstag. Prin 
Constituţia Germaniei de nord şi prin tratate s-a pus stavilă pre· 
tenţiilor formulate de dinastii. Poporul, în schimb, cerea să parti
cipe într-o măsură mult mai mare la puterea politică. El a cucerit 
pe cîmpul de luptă independenţa faţă de amestecul străin şi unifi
carea - în măsura în care putea fi vorba despre aşa ceva - şi 
el era deci în primul rînd acela chemat să hotărască cum să fie fo. 
losită această independenţă, cum să fie înfăptuită în mod concret 
şi pusă în valoare această unificare. Şi chiar dacă poporul ar fi 
recunoscut principiile de drept care au stat la baza Constituţiei 
Confederaţiei Germaniei de nord şi la baza tratatelor, aceasta nu 

31 - Marx-Engels, Opere, voi. 21 
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constituia un impediment ca în noua Constituţie el să obţină o 
participare mai mare la putere decit era prevăzut în cea de pînă 
acum. Reichstagul era singurul corp constituit, care reprezenta în 
realitate noua „unitate".  Cu cit cuvîntul Reichstagului avea să aibă 
mai multă greutate, cu cit Constituţia imperiului avea să fie mai 
liberă în comparaţie cu constituţiile celorlalte state, cu atît mai 
mult trebuia să se închege noul imperiu, cu atît mai mult bava
rezul, saxonul, prusianul trebuiau să devină germani. 

Pentru oricine vedea mai departe de vîrful nasului, acest lucru 
trebuia să fie evident. Aceasta nu era însă nicidecum părerea lui 
Bismarck. Dimpotrivă, el a profitat de delirul patriotic intervenit 
după război tocmai pentru a determina majoritatea Reichstagului 
să renunţe nu numai la orice lărgire, dar chiar la stabilirea precisă 
a drepturilor poporului şi să se mulţumească cu simpla reprodu
cere în Constituţia imperiului a principiilor de drept care au stat 
la baza Constituţiei Confederaţiei Germaniei de nord şi la baza 
tratatelor. Toate încercările partidelor mici de a exprima în Consti
tuţie dreptul poporului la libertăţi politice au fost respinse, pînă 
şi propunerea partidului catolic al centrului de a se include aici 
articolele din Constituţia prusiană, prin care se garantează liber
tatea presei, libertatea de asociere şi a întrunirilor, precum şi auto
nomia bisericii, a fost respinsă. Constituţia prusiană, ciuntitd. de 
două sau de trei ori cum era, a rămas totuşi mai liberală dccit 
Constituţia imperiului. Impozitele nu erau votate în fiecare an, ci 
erau stabilite, o dată pentru totdeauna „prin lege " ,  aşa că refuzul 
Reichstagului de a aproba impozitele era exclus. Astfel a fost apli
cată la Germania doctrina prusiană - de neînţeles pentru lumea 
constituţională din afara Germanici - potrivit căreia reprezentan
ţilor poporului li se recunoaşte numai pe hîrtie dreptul de a refuza 
aprobarea cheltuielilor, în timp ce guvernul încasează veniturile în 
bani sunători. lnsă, în timp ce Reichstagul este lipsit, în felul acesta, 
de cele mai eficace mijloace de exercitare a puterii şi este redus 
la situaţia umilă a Camerei prusiene, îngenuncheată de revizuirile 
din 1849 şi 1850 ale Constituţiei 544, de clica lui Manteuffel, de con
flictul constituţional şi de Sadova, Bundesratul se bucură în fond de 
întreaga putere pe care vechiul Bundestag o poseda nominal ; el 
se bucură efectiv de ea deoarece e eliberat de cătuşele care para
lizau Bundestagul. Bundesratul nu are numai un cuvînt hotărîtor 
alături de Reichstag în ceea ce priveşte legislaţia, el este, totodată, 
şi cea mai înaltă instanţă administrativă, întrucit emite regulamen
tele cu privire la aplicarea legilor imperiului şi, în afară de aceasta, 
adoptă hotărîri „cu privire la deficienţele„. care apar în aplicarea 
legilor imperiului" ,  adică cu privire la deficienţele care în alte ţări 
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civilizate pot fi remediate numai printr-o nouă lege (vezi art. 7, al. 
3, oare aminteşte de illlterpretările cazuistice din jurisprudenţă). 

Vedem, aşadar, că Bismarck a căutat să se sprijine în special 
nu pe Reichstag, care reprezintă unitatea naţională, ci pe Bundesrat, 
care reprezintă fărîmiţarea particularistă. El, care se erija în pro
motorul ideii naţionale, nu a avut curajul să se situeze realmente 
în fruntea naţiunii sau a reprezentanţilor ei ; democraţia trebuia 
să-l slujească pe el, şi nu el democraţia ; decît să se bizuie pe 
popor, el prefera să se bizuie pe tot felul de intrigi murdare de 
culise, pe priceperea sa de a înjgheba în Bundesrat, recurgînd la 
mijloace diplomatice, cînd cu vorba dulce, cînd cu bita, o majori
tate, fie ea şi recalcitrantă. Meschinăria concepţiilor, îngustimea 
orizontului care ni se dezvăluie aici corespund întru totul caracte
rului acestui om aşa cum l-am cunoscut pînă acum. Ne miră totuşi 
faptul că marile lui succese nu l-au ajutat să se ridice, fie măcar 
pentru o clipă, dea�upra lui însuşi. 

Or, în condiţiile date, ceea ce se impunea era să se dea în
tregii Constituţii a imperiului o singură axă solidă în persoana can
celarului imperiului. Bundesratul trebuia pus într-o situaţie care 
făcea imposibilă o altă putere executivă responsabilă decît aceea a 
cancelarului imperiului, excluzînd astfel posibilitatea existenţei 
unor miniştri responsabili ai imperiului. Intr-adevăr, orice încercare 
de a reglementa administraţia imperiului prin numirea unui guvern 
responsabil era considerată o încălcare a drepturilor Bundesratului 
şi se lovea de o rezistenţă de neînvins. După cum a ieşit curînd la 
iveald., Constituţia era „croită pe măsuraM lui Bismarck. Ea consti
tuia un pas mai departe pe calea dominaţiei sale absolute, care se 
înfăptuia prin neutralizarea partidelor în Reichstag şi a statelor 
particulariste în Bundesrat, - un pas mai departe pe calea bona
partismului. 

De altfel, nu se poate spune că, abstracţie făcînd de unele 
concesii făcute Bavariei şi Wurttembergului, noua Constituţie a 
imperiului reprezintă de-a dreptul un regres. Dar acesta este cel 
mai bun lucru care se poate spune despre ea. Nevoile economice 
ale burgheziei au fost în esenţă satisfăcute, pretenţiile ei politice 
- în măsura în care ea le mai formula - au întimpinat aceeaşi 
stavilă ca şi pe vremea conflictului constituţional. 

In măsura în care ea mai formula pretenţii politice I Intr-adevăr, 
este incontestabil că, în ceea ce-i priveşte pe naţional-liberali, aceste 
pretenţii se reduseseră la proporţii foarte modeste şi, pe zi ce trecea, 
se reduceau tot mai mult. Aceşti domni, departe de a pretinde ca 
Bismarck să le uşureze colaborarea cu el, se străduiau mai degrab;l 
să-i facă pe voie atunci cînd se putea şi uneori chiar atunci cînd 
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nu se putea sau nu se cuvenea. Că Bismarck îi dispreţuia, nu i-o 
poa t e  lua n imeni în nume de rău, - dar iuncherii lui erau oare cit 
c!e c.ît mai buni sau mai curajoşi ? 

Un alt domeniu în care trebuia stabilită unitatea pe întregul 
imperiu, domeniul banilor, a fost reglementat prin legile promulgate 
clin 1873 pînă în 1875 cu p rivire la monedă şi bănci. Introducerea 
etalonului aur a constituit un important pas înainte, dar el a fost 
introdus numai după multe ezitări şi oscilări şi nici astăzi încă nu 
s-a consolidat de-a binelea. Sistemul monetar adoptat - care avea 
ca unitate marca, echivalentă cu o treime de taler, cu subdiviziuni 
zecimale corespunzătoare - era sistemul propus de Soetbeer către 
sfîrşitul deceniului al 4-lea ; de fapt, unitatea monetară era moneda 
de aur de 20 de mărci. Printr-o modificare aproape imperceptibilă a 
valorii, ea putea fi făcută absolut echivalentă fie cu sovereignul 
englez, fie cu moneda de aur de 25 de franci, fie cu moneda ameri
cană de aur de 5 dolari, stabilindu-se astfel o corelaţie între acest 
sistem şi unul dintre cele trei principale sisteme monetare de pe 
piaţa mondială. S-a preferat însă să se creeze un sistem monetar 
aparte, îngreuindu-se astfel în mod inutil comerţul şi calculele 
cursului monedelor. Legile cu privire la banii de hîrtie emişi de stat 
(Reichskassenscheine) şi la bănci limitau speculaţiile cu hîrtiile de 
valoare ale statelor mici şi ale băncilor lor şi, avînd în vedere crahul 
survenit între timp, prevedeau respectarea unei anumite precau�ii 
cit se poate de potrivite pentru Germania, încă neexperimentată în 
acest domeniu. In genere, şi aici s-a ţinut seama în mod corespun
zător de interesele economice ale burgheziei. 

1n sfîrşit mai trebuia realizată unificarea legislaţiei în dome
niul organizării şi administrării justiţiei. Rezistenţa opusă de sta
tele din centrul Germaniei faţă de extinderea competenţei impe
riului asupra dreptului civil material a fost învinsă, dar codul civil 
se mai află în curs de elaborare, în timp ce codul penal, procedura 
penală şi civilă, dreptul comercial, legile referitoare la faliment şi 
la organizarea judiciară sînt deja unificate. Inlăturarea diversităţii 
normelor de drept formal şi material care erau în vigoare în sta
tele mici a fost în sine o necesitate stringentă a dezvoltării burgheze 
progresive, şi în această înlăturare, mult mai mult decît în conţi
nutul lor, constă meritul principal al noilor legi. 

Juristul englez se sprijină pe o dezvoltare istorică a dreptului, 
care a salvat o bună parte din vechea libertate germanică trecînd-o 
prin evul mediu ; dezvoltare care nu cunoaşte statul poliţist, înă
buşit în germene în timpul celor două revoluţii din secolul al 
XVII-lea, şi care atinge punctul său culminant în evoluţia neîntre
ruptă de două secole a libertăţii cetăţeneşti. Juristul francez se 
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spnJma pe marea revoluţie, care, după ce a desfiinţat complet 
feudalismul şi samavolnicia poliţienească absolutistă, a tradus con
diţiile economice de viaţă alli) societăţii moderne nou create în lim
bajul normelor juridice, în codul ei clasic, proclamat de Napoleon. 
Dar care este baza istorică pe care se sprijină juriştii noştri ger
mani ? Nimic altceva decît procesul de descompunere a rămăşiţe
lor evului mediu, proces pasiv care durează de secole, împins 
înainte mai cu seamă de lovituri primite din afară şi neîncheiat 
încă nici astăzi ; o societate rămasă în urmă din punct de vedere 
economic, în care iuncherul feudal şi meşterul breslaş rătăcesc ca 
nişte năluci, căutînd o nouă încarnare ; o ordine de drept în care, 
deşi justiţia secretă a principilor dispăruse din 1848, samavolnicia 
poliţienească făcea pe zi ce trecea altă breşă. Din această şcoală, 
cea mai proastă dintre toate şcolile proaste, au ieşit autorii noilor 
coduri de legi ale imperiului, şi cum sînt autorii aşa sint şi lucră
rile lor. Abstracţie făcînd de latura pur juridică, aceste coduri de 
legi au reuşit să ciuntească de-a binelea libertatea politică. Dacă 
Schoffengerichte 545 ofereau burgheziei şi micii burghezii posibili
tatea de a participa la înfrinarea clasei muncitoare, statul îşi lua 
pe cit posibil garanţii împotriva pericolului de renaştere a opozi
ţiei burgheze, limitînd competenţa curţilor cu juri. Paragrafele poli
tice ale codului penal sînt adesea atît de imprecise şi de elastice, 
de parcă ar fi croite pe măsura actualei Inalte Curţi de Casaţie a 
imperiului, şi viceversa. Este de la sine înţeles că noile coduri de 
legi reprezintă un progres faţă de dreptul prusian ; în ziua de azi, 
Stoecker însuşi chiar dacă s-ar lăsa circumcis nu ar fi în stare să 
întocmească ceva atît de monstruos cum este acest cod. Dar pro
vinciile, în care a fost pînă acum în vigoare dreptul francez, simt 
foarte bine deosebirea dintre copia spălăcită şi originalul clasic. 
Abdicarea naţional-liberalilor de la programul lor a făcut posibilă 
această întărire a puterii de stat pe seama libertăţilor cetăţeneşti, 
acest prim regres real. 

Trebuie să mai menţionăm şi legea imperiului cu privire la 
presă. Dreptul material, despre care e vorba aici, a şi fost regle
mentat în esenţă de codul penal : stabilirea unor norme formale 
identice pentru întregul imperiu şi desfiinţarea cauţiunilor şi a 
taxelor de timbru, care mai subzistau încă pe alocuri, constituiau, 
aşadar, conţinutul principal al acestei legi şi, totodată, singurul 
progres realizat în acest domeniu. 

Pentru ca Prusia să se afirme încă o dată ca stat model, a fost 
introdusă aşa-numita autoadministrare. Sarcina consta în a înlătura 
cele mai supărătoare rămăşiţe ale feudalismului şi totodată pe cit 
posibil, de a lăsa, în fond, totul aşa cum era mai înainte. La aceasta 
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a servit noua lege cu privire la administraţia districtuală (Kreis
ordnung) ua. Puterea poliţienească seniorială a domnilor iuncheri 
a devenit un anacronism. Ea a fost desfiinţată cu numele, ca pri
vilegiu feudal, dar a fost reinstaurată, de fapt, prin crearea unor 
circumscripţii rurale de sine stătătoare formate din mai multe moşii 
învecinate (Gutsbezirke), în cadrul cărora moşierul sau este el în
suşi şeful lor (Gutsvorsteher) , avînd atribuţiile unui primar de co
mună rurală (lăndlicher Gemeindevorsteher) , sau îl numeşte pe acest 
şef ; puterea iuncherilor era restaurată şi datorită transmiterii în
tregii puteri poliţieneşti şi a jurisdicţiei poliţieneşti, în cadrul unui 
district administrativ (Amtsbezirk) , unui şef de district (Amtsvor
steher) , care la ţară era, fireşte, aproape fără nici o excepţie, un 
mare proprietar funciar, astfel incit şi comunele rurale au ajuns 
la cheremul lui. Privilegiile feudale de care se bucurau unele per
soane le-au fost retrase, iar puterea deplină, legată de privilegiile 
respective, a fost transmisă întregii clase. Printr-o scamatorie ase
mănătoare, marii proprietari funciari englezi au devenit judecători 
de pace şi stăpîni în administraţia, poliţia şi instanţele inferioare 
de judecată de la ţară, asigurindu-şi, în felul acesta, menţinerea sub 
o titulatură nouă, modernizată, a tuturor posturilor-cheie, pe care 
nu le mai puteau păstra sub vechea formă feudală. Aceasta este 
însă şi unica asemănare dintre „autoadministrarea • engleză şi cea 
germană. Aş vrea să văd un ministru englez care ar îndrăzni să 
prezinte în parlament un proiect de lege privind confirmarea func
ţionarilor comunali aleşi sau înlocuirea lor, în cazul cînd au fost 
alese persoane neagreate de guvern, prin funcţionari impuşi de 
stat ; introducerea unor posturi de funcţionari de stat avînd împu
ternicirile unor consilieri comunali (Landrăte) , a unor membri ai 
consiliilor districtuale (Bezirksregierungen) şi a unor Oberprăsiden
len prusieni ; sau amestecul organelor administraţiei de stat în tre
burile interne ale comunelor, ale micilor unităţi administrative şi ale 
districtelor, prevăzut în noua lege cu privire la administraţia distric
tuală, şi chiar suprimarea dreptului de a face apel la justiţie, lucru 
nemaiauzit în ţările de limbă engleză şi în cele în care este în 
vigoare dreptul englez, cum întîlnim aproape la fiecare pagină în 
noua lege cu privire la administraţia districtuală. Şi în timp ce atît 
Kreistagurile cit şi Landtagurile provinciale mai sînt, potrivit siste
mului vechi feudal, alcătuite din reprezentanţi ai celor trei stări : 
mari proprietari funciari, oraşe şi comune rurale, în Anglia chiar 
un guvern ultraconservator prezintă un proiect de lege care pre
vede transmiterea întregii administraţii a comitatelor în mîinile 
unor organe alese aproape prin vot universal 547• 
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Proiectul de lege cu privire la administraţia districtuală pentru 
cele 6 provincii răsăritene (187 1) a fost primul indiciu că Bismarck 
nu a avut intenţia să lase Prusia să se dizolve în Germania, ci, 
dimpotrivă, a vrut să consolideze şi mai mult aceste 6 provincii ră
săritene, citadela vechiului prusacism. Iuncherii şi-au păstrat, sub 
denumiri schimbate, toate poziţiile-cheie, care le asigură dominaţia, 
iar iloţii Germaniei, muncitorii agricoli din aceste ţinuturi - argaţii 
şi zilerii -, au continuat în realitate să fie iobagi, fiind admişi nu
mai în două funcţii publice : să fie soldaţi şi să servească iuncheri
lor drept turmă care să voteze la alegerile pentru Reichstag. Servi
ciul pe care Bismarck l-a făcut prin aceasta partidului socialist re
voluţionar este incalculabil şi merită toată recunoştinţa. 

Ce să mai spunem despre stupiditatea domnilor iuncheri care, 
dind din miini şi din picioare, ca nişte copii răsfăţaţi, s-au opus 
acestei legi cu privire la administraţia districtuală, elaborată numai 
în interesul lor, în interesul menţinerii în continuare a privilegiilor 
lor feudale care aveau doar denumirea puţin modernizată ? La în
ceput Camera seniorilor din Prusia, sau, mai degrabă, Camera iun
cherilor, a respins proiectul amînat timp de un an întreg şi l-a 
adoptat abia după „reînnoirea Camerei pairilor" prin numirea a 24 
de noi „seniori" .  Iuncherii prusaci au dovedit astfel din nou că sînt 
nişte reacţionari meschini, îndărătnici, iremediabili, incapabili să 
formeze nucleul unui mare partid independent cu o misiune istorică 
în viaţa naţiunii, aşa cum e realmente cazul cu marii proprietari 
funciari englezi. Prin aceasta, ei au dovedit totala lor lipsă de dis
cernămînt ; lui Bismarck nu-i mai rămînea decît să demonstreze 
lumii întregi tot atît de totala lor lipsă de caracter, iar o presiune 
exercitată cu puţină iscusinţă i-a transformat într-un partid sans 
phrase * al lui Bismarck. 

La aceasta trebuia să servească Kulturkampful. 
Infăptuirea planului cu privire la crearea unui imperiu ger

mano-prusian trebuia să aibă drept ripostă unirea într-un partid 
a tuturor elementelor antiprusiene, care se sprij ineau pe vechea 
dezvoltare separată. Aceste elemente eterogene au găsit un stin
dard comun în ultramontanism 548• Revolta bunului-simţ - mani
festată chiar în rîndul unui mare număr de catolici ortodocşi -
împotriva noii dogme a infaibilităţii papale, pe de o parte, desfiin
ţarea statului papal şi aşa-zisa captivitate a papei la Roma 549, pe de 
altă parte, au dus la unirea şi mai strînsă a tuturor forţelor militante 
ale catolicismului. Astfel, încă în timpul războiului - în toamna 
anului 1870 - s-a constituit în Landtagul prusian un partid specific 
catolic al centrului ; în 187 1 ,  în primul Reichstag german, acest 

* - fără rezervă. - Nota lrad. 
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partid a avut numai 57 de reprezentanţi, număr care a sporit apoi 
cu ocazia fiecărei noi alegeri, ajungînd la peste 1 00. Acest partid 
era alcătuit din elemente foarte eterogene. In Prusia, principala lui 
forţă o constituiau micii ţărani renani , care tot se mai considerau 
„prusieni de nevoieu , apoi marii proprietari funciari şi ţăranii ca
tolici din episcopatele westfalice Miinster şi Paderborn, precum şi 
catolicii din Silezia. Al doilea mare contingent îl furnizau catolicii 
din sudul Germaniei, mai ales bavarezii. Puterea centrului însă 
rezida nu atît în religia catolică, cît în faptul că el reprezenta anti
patiile maselor populare faţă de prusacismul specific, care avea 
acum pretenţia să domine în Germania. Aceste antipatii erau de
osebit de vii în regiunile catolice ; totodată, se făceau simţite sim
patiile pentru Austria, care acum era exclusă din Germania. In con
cordanţă cu aceste două curente populare, centrul era net particu
larist şi federalist. 

Acest caracter esenţialmente antiprusian al centrului a fost 
sesizat imediat de celelalte fracţiuni mici din Reichstag, care, din 
considerente locale, iar nu din considerente naţionale şi generale, 
cum era cazul social-democraţilor, erau antiprusiene. Nu numai 
catolicii - polonezii şi alsacienii -, ci chiar şi protestanţii welfi 550 
s-au aliat cu partidul centrului. Şi, deşi fracţiunile burghezo-liberale 
nu au înţeles niciodată prea bine adevăratul caracter al aşa-numi
ţilor ultramontani, totuşi au dovedit că înţeleg adevărata stare de 
lucruri atunci cînd au denumit centrul „apatridu şi „ostil i.mpe
riuluiu . „  * 

• Aici manuscrisul se întrerupe. - Nota red. 
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[Ciorna prefe ţei pentru broşura 
„Rolul violen ţei în istorie" )  

Lucrarea de faţă este o reproducere a unei părţi din lucrarea 
mea „Domnul Eugen Diihring revoluţionează ştiinţaM şi cuprinde 
trei capitole care poartă acolo titlul „Teoria violenţeiM m. Ele au 
mai apărut separat în traducere rusă, şi anume ca anexă la ediţia 
rusă a lucrării mele „Dezvoltarea socialismului de la utopie la 
ştiinţă M 552• In ediţia de faţă au fost făcute numai modificările şi 
adăugirile cele mai necesare. Dar, pentru a fi publicată sub formă 
de broşură, este nevoie de o completare specială. 

Dacă public în limba germană o broşură cu privire la „rolul 
violenţei în istorieM ,  cititorul german are dreptul să-mi ceară să 
nu-mi ascund părerea asupra rolului foarte important pe care l-a 
jucat violenţa în ultimii triezeci de ani tocmai în istoria propriei 
sale ţări. De aceea am mai adăugat un capitol, al patrulea, care 
conţine, fireşte, numai momentele principale. Poate voi izbuti cindva 
să tratez această temă mai pe larg. 

Scris la sfîrşitul lunii 
decembrie 1887 - martie 1888 
Publicat pentru prima oară 
în revista „Dil' Neue Zeit", Bd. 1 ,  
nr .  22, 1895-1896 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
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[Planul capitolului al patrulea 
al broşurii „Rolul violenţei în istorie " ]  

l .  1 848. Postulatul [creării] * statelor naţionale. Italia, Germania, 
Polonia, Ungaria. 

2. Vădita politică de cuceriri a lui Bonaparte : revendicări naţionale 
în schimbul unei compensaţii. Italia. 

3. Drept răspuns - reorganizarea armatei [prusiene] . Conflictul. 
Bismarck. Politică neoriginală. 

4. Situaţia din Germania. Unificarea : 1) înfăptuită de revoluţie, 2) 
de Austria, 3) de Prusia (Uniunea vamală) . 

S. Războaiele din 1864 şi 1866. Mijloace revoluţionare. 
6. Cea mai bună perioadă a lui Bismarck - pînă în 1870. 
7. Războiul împotriva Franţei **. Imperiul. Anexarea Alsaciei şi 

Lorenei. Rusia - arbitru. 
8. Spre sfîrşit, Bismarck devine reacţionar, se prosteşte. Kultur

kampf (căsătoria civilă) . Protecţionismul şi alianţa dintre agra
rieni şi burghezie. Febra colonială. Ofensa adusă lui Bismarck. 
- Legea împotriva socialiştilor 553• - Reprimarea asociaţiilor. 
Reforme sociale. - Mil itarism, determinat de anexarea Alsaciei. 
- Iuncherul [din Bismarck] trece pe primul plan din lipsă de 
alte idei. 

Scris la sfirşitul lunii 
decembrie 1887 - martie 1888 

Publicat pentru prima oară 
ln limba rusă în 
„Arhiva Marx-Engels",  val. X, 1948 

Se tipăreşte după manuscria 

Tradus din limba germanii 

* Cuvintele explicative cuprinse ln paranteze drepte aparţin redacţiei. -
Nota red. 

** La acest punct se referă şi însemnările de mai jos, făcute pe aceeaşi pa
gină şi şterse de Engels (probabil după ce au fost folosite în lucrare) : „1 .  Metode 
de ducere a războiului. Contribuţii. Franctirori. [Furturi) de pendule. Bătaia cu 
băţul. Cruzimea răzbunării iuncherilor - de la sferele cele mai lnalte pină la 
cele de jos. - 2. Căderea [celm de-al doilea) Imperiu. - 3. Jos pălăria ln fata 
Parisului I - -'· Miliardele şi Alsacia şi Lorena•. - Nota rcd. 
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[Planul părţii finale 
a capitolului al patrulea al broşurii 

„Rolul violenţei în istorie"]  

I .  Trei clase : două păcătoase, din care una s e  află i n  declin, 
cealaltă - în ascens�une, şi muncitorii, care nu vor de la bur· 
ghezie decît fair play *. Trebuie, prin urmare, manevrat numai 
intre cele două din urmă - dar nu merge I Politica : trebuie în 
general întărită puterea de stat şi în special fă.cută indepen· 
dentă din punct de vedere financiar (etatizarea căilor ferate, 
monopolurile) . Statul poliţist şi principiile dreptului prusian în 
justiţie. 

Natura dublă, „liberală" şi „naţionalăM,  a anului 1848 se 
face simţită şi în Germania intre anii 1870 şi  1888. 

Bismarck trebuia să se sprijine pe Reichstag şi pe popor, iar 
pentru aceasta era nevoie - fie şi numai pentru orientare 
de deplina libertate a presei, a cuvîntului, de întrunire şi de 
asociere. 

II. 1. Organizarea 
[imperiului] . 

a) Din punct de vedere economic - o 
reformă monetară proastă este deja o 
realizare importantă. 

b) Din punct de vedere politic - re· 
staurarea statului poliţist şi legislaţia 
antiburgheză (1876) în materie de or
ganizare judecătorească, o copie 
proastă a celei franceze. Lipsă de 
precizie în codul civil. Inalta Curte 
de Casaţie a imperiului - instanţă 
supremă - 1879. 

• - un joc cinstit, pe fatli. - Nota trad. 
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2. Sărăcia de 
idei manifestată a
tit în politica de 
cochetare, cit şi 
[în procesele inten
tate] pentru ofensa 
adusă lui Bismarck. 

Partidul sans 
phrase al lui Bis
marck. 

a) Kulturkampf. Popa catolic nu este 
nici j andarm şi nici poliţist. Jubila
rea burgheziei - lipsa de perspec
tivă - drumul la Canossa 554• Singu
rul rezultat raţional : căsătoria civilă I 

3. Febra fondării de societăţi în scop de speculă şi crahul. 
Participarea lui la acestea. Păcătoşenia iuncherilor conserva
tori, care sint tot atit de necinstiţi ca şi burghezii. 

4. Transformarea definitivă [a lui Bismarck] în iuncher. 

5. Politica so
cială a la Bona
parte. 

a) Protecţionism etc. ; coaliţia dintre 
burghezie şi iuncheri, partea leului 
revine acestora din urmă. 

b) Incercările de a introduce în 1882 
monopolul tutunului au eşuat. 

c) Febra colonială. 

a) Legea împotriva socialiştilor ; aso
ciaţiile şi casele de ajutor ale mun
citorilor - călcate în picioare. 

b) Reformele sociale - spanac [Sozial
reformscheisse]. 

III. 6. Politica externă. Pericolul de război, rezultat al anexiu-
nilor. Mărirea efectivului armatei. Septennatul 555• După incor
porarea tuturor contingentelor în termen, reîntoarcerea la 
contingentele de dinainte de 1870, pentru a menţine superiori
tatea încă ciţiva ani. 

IV. Rezultatul : a) O situaţie internă care o dată cu moartea 
acestei perechi * se va nărui : nu există 
imperiu fără împărat I Proletariatul împins la 
revoluţie, extinderea fără precedent a social
democraţiei o dată cu abrogarea legii împo
triva socialiştilor, - haos. 

• Bismarck ,1 împăratul Wilhelm l. - Nota red. 
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b) Ca urmare a tuturor acestora, în cel mai bun 
caz o pace mai rea decît războiul sau un 
război mondial. 

Scris la sfirşitul lunii 
decembrie 1887 - martie 1888 
Publicat pentru prima oară 
ln revista „Die Neue Zeit", Bd. I, 
nr. 26, 1895--1896 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 
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[Din impresiile de călătorie din America ��0] 

De obicei ne imaginăm America ca pe o Lume nouă, - nouă 
nu numai dată fiind vremea cînd a fost descoperită, ci şi datorită 
tuturor instituţiilor ei care ne-au ludt-o mult înainte nouă, euro
penilor demodaţi şi adormiţi, o lume nouă datorită dispreţului faţă 
de tot ce e moştenit şi tradiţional, o lume nouă construită din te
melie pe pă.mînt virgin de oameni moderni, exclusiv după prin
cipii moderne, practice, raţionale. In ceea ce-i priveşte, şi ameri
canii fac totul pentru a ne întări aceâslă convingere. Ei ne privesc 
cu dispreţ, de sus, ca pe nişte oameni înceţi, înţepeniţi în diferite 
prejudecd.ţi învechite, oameni nepractici, care se tem de tot ce 
este nou, în timp ce ei, naţiunea care se dezvoltă cel mai impe
tuos (the mast go-ahead nation) , încearcă orice nou proiect de 
perfecţionare pur şi simplu din punctul de vedere al avantajului 
practic şi, de îndată ce este considerat bun, proiectul este pus în 
practică imediat, aproape a doua zi. ln America, totul trebuie să 
fie nou, raţional, practic, prin urmare totul este altfel decît 
la noi. 

Pe vaporul 1 1City of Berlin" m-am întîlnit pentru prima oară 
cu un grup mai numeros de americani. Cei mai mulţi dintre ei, 
domni şi doamne, erau oameni foarte simpatici, mai comunicativi 
decît englezii, cîteodată puţin prea sinceri în discuţie, de altfel 
în rest aproximativ la fel ca şi ceilalţi oameni mai mult sau mai 
puţin bine îmbrăcaţi. Ceea ce îi deosebea cel mai mult era o 
comportare specific mic-burgheză, dar nu aceea a micului burghez 
german timid şi nehotărît sau a confratelui său englez ; aceasta 
era o comportare care, datorită faptului că se împletea cu o mare 
încredere în sine, părea ceva de la sine înţeles, ceva înnăscut. 
Indeosebi doamnele mai tinere făceau impresia că au o anumită 
naivitate, care în Europa poate fi întîlnită numai în oraşe mici ; 
cînd păşeau energic şi aproape impetuos pe punte, de braţ cite 



Din impresiile de călătorie din America 467 

două sau la braţul unui bărbat, aveau exact acelaşi mers săltat 
şi aceeaşi manieră pudică de a-şi ţine fustele ameninţate de vînt 
ca şi fetele noastre de la ţară. Cel mai mult îmi aminteau de sue
deze - erau tot atît de înalte şi de robuste - şi în orice moment 
mă aşteptam să facă reverenţe cum fac suedezele. O anumită stîn
găcie fizică şi spirituală, trăsătura ereditară comună a rasei ger
manice au moştenit-o şi tovarăşele mele de drum americane fără 
s-o fi biruit cît de cît. Intr-un cuvînt, prima impresie pe care mi-au 
lăsat-o americanii nu a fost de loc aceea a unei superiorităţi na
ţionale faţă de europeni sau că aş avea în faţă un tip naţional 
tînăr şi cu totul nou ; dimpotrivă, am avut impresia că erau oa
meni ce ţineau încă la obiceiuri mic-burgheze moştenite, care în 
Europa erau considerate învechite, că în această privinţă noi, eu
ropenii, sîntem în comparaţie cu americanii la fel ca parizienii în 
comparaţie cu provincialii. 

La New York, în prima mea cameră de dormit am găsit o 
mobilă neînchipuit de veche, aproape antediluviană : comode cu 
inele de alamă sau arcuri în chip de mînere la sertare, cum erau 
la modă la începutul acestui secol, iar acum în Europa nu se mai 
găsesc decît la ţară, alături de obiecte mai noi ca formă, în stil 
englezesc sau franţuzesc, dar şi acestea străvechi şi de cele mai 
multe ori aşezate anapoda ; cel mai nou din toate era un uriaş 
balansoar, care descria un arc de 240 de grade, dar şi acesta 
demodat. Şi aşa era peste tot ; scaunele, mesele şi dulapurile 
arătau în cele mai multe cazuri de parcă erau moştenite de la 
generaţiile anterioare. Căruţele de pe străzile New Yorkului pă
reau atît de demodate, încît la prima vedere aveai impresia că 
în nici o curte ţărănească din Europa nu vei găsi un asemenea 
model. Este drept însă că, privindu-le mai de aproape, observai 
că erau mult îmbunătăţite, foarte comode, prevăzute cu arcuri ex
celente, foarte uşoare şi făcute dintr-un lemn extrem de durabil, 
dar cu toate aceste perfecţionări, învechitul model a rămas ne
atins. La Londra, încă la începutul deceniului al 5-lea, existau 
birje în care pasagerii urcau prin spate şi se aşezau faţă în faţă, 
ca în omnibuz, pe dreapta şi pe stînga ; după 1850 aceste birje 
au dispărut ; la Boston însă - după cîte ştiu singurul oraş ame
rican unde se folosesc într-adevăr birjele -, aceste hodoroage 
prosperă încă şi astăzi. Hotelurile americane moderne, luxos uti
late şi cu sutele lor de camere, arată în întregul lor american 
pl an * că îşi trag rădăcinile din curţi ţărăneşti izolate, aşezate în 
regiuni puţin populate, care oferă şi astăzi ocazional călătorilor 

* - profil american. - Nota trad. 
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adăpost şi hrană contra cost (voi mai reveni asupra acestui fapt) , 
şi de aceea prezintă caracteristici ce nouă ni se par nu numai 
ciudate, dar pur şi simplu antediluviene. Şi multe altele de 
acest fel. 

Cine vrea să se delecteze cu o călătorie asemănătoare ace
lora făcute în Europa în timpul războiului de 30 de ani să plece 
într-o regiune de munte din America, mai întîi cu trenul pînă la o 
staţie terminus şi apoi cu diligenţa, încotro vede cu ochi. Noi pa
tru am făcut o asemenea călătorie în Adirondack şi niciodată nu 
am rîs atît de mult ca atunci, pe acoperişul acelei diligenţe. O 
haraba veche, de o formă indescriptibilă, în comparaţie cu care 
faimoasele droşti prusiene antediluviene ar fi părut nişte trăsuri 
splendide, acelaşi tip de trăsură cu locuri pentru şase sau nouă 
persoane pe acoperiş şi pe capră, cam aşa arăta acest vehicul 
Şi apoi şoseaua. Să-mi fie cu iertare, dar aceasta numai şosea nu 
era, şi cu greu ar putea fi intitulată drum : două urme adînci, cu 
hîrtoape, lăsate de roţi în terenul argilos şi nisipos„. * 

Scris la sfîrşitul lunii 
septembrie 1888 

• Aici manuscrisul se lntrerupe. - Nora ted. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dintr-o scrisoare a lui G. A. Lopatin către M. N. Oşanina m 

Londra, 20 septembrie (1883) 

„ .Nu pot să nu vă împărtăşesc rezultatul primei mele întîlniri 
cu Engels, gîndindu-mă că unele din părerile lui vă vor face 
plăcere. 

Am vorbit mult despre diverse probleme privind viaţa Rusiei, 
despre felul cum se va produce, probabil, renaşterea noastră poli
tică şi socială. Cum era şi de aşteptat, comunitatea de idei a fost 
deplină ; fiecare din noi sfîrşea gîndurile şi frazele celuilalt. Şi 
el este de părere (la fel ca Marx şi ca mine) că, în momentul de 
faţă, în Rusia sarcina unui partid revoluţionar sau a unui partid 
de ac/iune nu este propagarea noului ideal socialist şi nici chiar 
tendinţa de a înfăptui acest ideal, încă departe de a fi elaborat, 
cu ajutorul unui guvern provizoriu format din tovarăşii noştri, ci 
orientarea tuturor forţelor în scopul 1) ori de a-l sili pe ţar să 
convoace Zemskii sobor, 2) ori de a provoca, intimidîndu-1 pe 
ţar etc., dezordini atît de serioase, încît să ducă în alt mod la 
convocarea acestui sobor sau a unui organ asemănător. Ca şi mine, 
el e convins că un asemenea sobor va duce în mod inevitabil la 
o transformare radicală nu numai politică, ci şi socială. El e con
vins de importanţa uriaşă pe care o are o perioadă electorală, în 
sensul că ea face posibilă o propagandă incomparabil mai eficientă 
decît toate cărţuliile şi declaraţiile verbale la un loc. El consideră 
imposibilă o constituţie pur liberală fără transformări economice 
profunde, şi de aceea nu se teme de acest pericol. El e convins 
că în condiţiile concrete ale vieţii poporului s-a acumulat sufi
cient material pentru transformarea societăţii pe baze noi. Fireşte, 
el nu crede în înfăptuirea momentană a comunismului sau a ceva 
similar, ci numai a ceea ce s-a copt deja în viaţa şi în spiritul 
poporului. El e convins că poporul îşi poate găsi exponenţi elocJ. 
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venţi ai nevoilor şi năzuinţelor sale etc. El e convins că, odată 
începută, această transformare, sau revoluţie, nu poate fi oprită 
de nici un fel de forţe. De aceea, important e un singur lucru : 
zdrobirea forţei fatale a lîncezelii, smulgerea imediată a poporu
lui şi a societăţii din starea de inerţie şi pasivitate, crearea unei 
dezordini care să silească guvernul şi poporul să se ocupe de o 
transformare internă, care să răscolească liniştita mare a poporu
lui şi să trezească interesul şi entuziasmul întregului popor pen
tru o transformare socială deplină. Iar rezultatele vor apărea de la 
sine, şi aniume acelea posibile, dorite şi realizabile pentru epooa 
respectivă. 

Toate acestea sînt afurisit de lapidare, dar în prezent nu pot 
scrie mai detaliat. In plus, s-ar putea ca ele să nu vă placă întru 
totul. De aceea mă grăbesc să vă redau textual alte păreri ale lui, 
foarte măgulitoare pentru partidul revoluţionar rus. Iată-le : 

„In momentul de faţă, totul depinde de ceea ce se va face în 
viitorul apropiat la Petersburg, asupra căruia sînt aţintite acum 
privirile tuturor oamenilor din Europa care cugetă şi sînt clar
văzători. " 

„Rusia este Franţa secolului nostru. Ei îi aparţine în mod le
gitim şi pe bună dreptate iniţiativa revoluţionară a noii trans
formări sodale. " 

„„.Pieirea ţarismului, nimicind ultimul reazem al monarhismu
lui în Europa, înlăturînd «agresivitatea» Rusiei, ura Poloniei şi a 
altora faţă de ea, va duce la o cu totul altă combinare a puterilor, 
va face ţăndări Austria şi va slîrni în toate ţările o puternică miş
care în vederea transformării interne. " 

„„.Germania cu greu se va hotărî să folosească dezordinile 
din Rusia pentru a trimite aici trupe să sprijine ţarismul. Dar 
acest lucru o dată făcut, va fi cu atît mai bine. Aceasta ar în
semna pieirea actualei ei forme de guvernămînt şi începutul 
unei noi ere. Aderarea provinciilor baltice la Germania este ab
surdă şi irealizabilă. Asemenea cotropiri ale unor fîşii înguste de 
pe litoral, opuse(?) sau alăturate, şi stupidele forme de state care 
rezultă de aici erau posibile numai în secolele al XVI-lea şi al 
XVII-lea, dar nu astăzi. In plus, nu e pentru nimeni un secret că 
germanii formează acolo o minoritate reacţionară infimă".  (Adaug 
acest punct pentru I.P., date fiind concepţiile ei ultrapatriotice în 
această problemă.) 

„Şi eu, şi Marx considerăm că, prin caracterul ei abil şi prin 
tonul ei reţinut, scrisoarea adresată de Comitet lui Alexandru al 
Iii-lea 658 este extraordinară. Ea dovedeşte că în rîndurile revolu-
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ţionarilor se află oameni care dau dovadă de înţelepciune 
de stat. " 

Nădăjduiesc că toate acestea vă vor bucura şi măguli şi că 
fmi veţi mulţumi pentru aceste rînduri. Vă amintiţi că v-am mai 
spus că însuşi Marx n-a fost niciodată marxist ? Engels povestea 
că în timpul luptei duse de Brousse, Malon & Co. împotriva altora, 
Marx a spus rîzînd : „Tot ce pot spune este că nu sînt 
marxist 1• „ .  559 

Publicat pentru prima oară 
in cartea „Osnovi teoreticeskogo 
soţializma I ih prilojenie lt Rossii", 
Geneva, martie 1893 

2 

Se tipăreşte după textul 
cărţii 

Tradus din limba rusa 

Insurecţia din mai 1 849 680 

Insurecţia din mai 1849, care a cuprins provinciile renane şi 
sudul Germaniei, a fost provocată de refuzul majorităţii guverne
lor statelor mici de a recunoaşte constituţia adoptată de Adunarea 
naţională de la Frankfurt. Această Adunare n-a avut niciodată 
forţă materială şi, ceea ce este şi mai rău, a neglijat să ia mă
surile necesare pentru a şi-o asigura ; cînd a terminat întocmirea 
constituţiei, constituţie rămasă numai pe hîrtie, această Adunare 
pierduse orice urmă de autoritate morală. Deşi avea o nuanţă ro
mantică, constituţia era singurul drapel în jurul căruia puteau fi 
strînse rîndurile pentru a se încerca o nouă mişcare, cu atît mai 
mult cu cit nimeni nu intenţiona s-o aplice după victorie. 

Insurecţia a început la Dresden la 3 mai ; după cîteva zile a 
cuprins Palatinatul bavarez şi marele ducat al Badenului. Marele 
duce * s-a grăbit să fugă văzînd că trupele fraternizează cu 
poporul. 

Guvernul prusian, care în noiembrie 1848 a înăbuşit mişcarea 
revoluţionară, a dezarmat Berlinul, a introdus în Prusia starea de 
asediu şi şi-a asumat rolul de protector al guvernelor tuturor ce
lorlalte state. El a trimis imediat la Dresden trupe, care, după o 
luptă de patru zile, au zdrobit rezistenţa eroică a insurgenţilor. 

* Leopold. - Nota red. 
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Pentru a supune însă Palatinatul şi ducatul Badenului, era ne
voie de armată ; pentru a o forma, Prusia a fost nevoită să cheme 
sub arme Landwehrul. La Iserlohn (Wesllalia) şi la Elberfeld (Pru
sia renană) , soldaţii Landwehrului au refuzat să se supună. Atunci 
au fost trimise trupe. Oraşele s-au baricadat şi au refuzat să lase 
trupele să intre. Iserlohn a fost luat abia după două zile de luptă. 
La Elberfeld, unde nu existau suficiente mijloace pentru a opune 
rezistenţă, insurgenţii, în număr de aproape o mie, au hotărit să-şi 
croiască drum printre trupele care îi înconjurau şi să ajungă în 
sud, unde răscoala era în toi. Ei au fost însă zdrobiţi, iar coman
dantul lor, Mirbach, a fost luat prizonier. Totuşi, un mare număr 
de insurgenţi, ajutaţi de localnici, au reuşit să ajungă în sud. 
Engels era aghiotantul lui Mirbach, dar acesta, încă înainte de 
a-şi pune în aplicare planul, l-a trimis cu o misiune la Koln, care 
so afla în mîinile armatei prusiene. Realitatea era că Mirbach nu 
voia să aibă în detaşamentul său un comunist renumit, pentru a 
nu băga în sperieţi burghezia din locurile prin care intenţiona 
să treacă. 

Intre timp, insurecţia a cuprins tot sudul Germaniei, însă re
voluţionarii au comis aceeaşi greşeală fatală ca şi la Paris în 1871 
- nu au trecut la ofensivă. Trupele micilor state vecine erau de
moralizate şi nu căutau decît un pretext pentru a se alătura insu
recţiei ; ele au hotărît să nu lupte împotriva poporului. Insurgen
ţii ar fi putut ridica şi atrage după sine populaţia acestor state 
dacă ar fi declarat că se duc să elibereze Adunarea de la Frank
furt, înconjurată de trupele prusiene şi austriece. După interzi
cerea lui „Neue Rheinische Zeitung" ,  Engels şi Marx au plecat la 
Mannheim pentru a le propune conducătorilor insurecţiei să se 
îndrepte spre Frankfurt. Dar ei n-au fost ascultaţi. S-a pretextat 
că trupele erau dezorganizate din cauza fugii vechilor ofiţeri, că 
le lipseau muniţiile etc. 

In timp ce insurgenţii stăteau în expectativă cu arma în mină, 
prusienii, care se uniseră cu bavarezii şi se întăriseră cu trupele 
micilor state, pe care insurgenţii ar fi putut să le atragă de partea 
lor dacă ar fi acţionat mai hotărît, înaintau în marş forţat spre 
regiunilo insurgente. Armata contrarevoluţionară, numărînd 
36 OOO de oameni, a curăţat în curs de o săptămînă Palatinatul de 
cei 8 000-9 OOO de insurgenţi care îl ocupaseră ; trebuie menţio
nat că cele două fortăreţe din Palatinat au rămas în continuare 
în mîinile reacţiunii. Acum, armata revoluţionară avea în rîndurile 
ei numai forţele armate badeneze, compuse din trupe de linie nu
mărînd aproximativ 10  OOO de oameni şi 1 2  OOO de voluntari. S-au 
dat patru bătălii mari, din care trupele contrarevoluţionare au 
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ieşit victorioase numai datorită superiorităţii lor numerice şi vio
lării teritoriului Wiirtembergului, ceea ce le-a permis să împre
soare în momentul hotărîtor armata revoluţionară. După şase săp
tămîni de lupte duse în cîmp deschis, rămăşiţele armatei insur
genţilor au fost nevoite să se retragă în Elveţia. 

ln timpul acestei ultime campanii, Engels a fost aghiotantul 
colonelului Willich, comandantul unuia dintre detaşamentele de 
voluntari comunişti. El a luat parte la trei bătălii şi la ultima luptă 
decisivă, cea de pe Murg. Colonelul Willich, care a emigrat în 
Statele Unite, a murit în grad de general, la care a fost avansat 
în timpul războiului de secesiune. 

Rezistenţa dîrză, opusă în cîmp deschis de cele cîteva mii de 
insurgenţi, prost organizaţi şi aproape lipsiţi de artilerie, armatei 
prusiene atît de disciplinate, arată de ce vor fi în stare prietenii 
noştri, socialiştii de pe celălalt mal al Rinului, în ziua în care în 
Europa va răsuna goarna revoluţiei. 

Scris Ia mijlocul lunii 
noiembrie 1BB5 
Publicat in „Le Socialiste• nr. 13 
din 21 noiembrie 1 885 
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Se tipăreşte după textul 
apărut in gazetă 

Tradus din limba franceză 

Concepţia despre lume a evului mediu era prin excelenţă teo
logică. Unitatea lumii europene, care pe plan intern era de fapt 
inexistentă, a fost înfăptuită pe plan extern de creştinism, în lupta 
împotriva duşmanului comun, sarasinii. Unitatea lumii vest-euro
pene, lume formată dintr-un grup de popoare care s-au dezvol
tat în condiţiile unor relaţii reciproce în permanentă schimbare, 
a fost înfăptuită de catolicism. Această unitate teologică nu era 
numai o unitate ideologică. Ea exista într-adevăr, şi nu numai în 
persoana papei, centrul monarhic al acestei unităţi, ci în primul 
rînd întruchipată de biserica organizată pe principii feudale şi 
ierarhice. Posedînd în fiecare ţară cam o treime din pămînturi, bi
serica avea în cadrul organizării feudale o foarte mare putere. 
Biserica, prin proprietatea ei funciară feudală, constituia o legă
tură reală între diferite ţări, iar prin organizarea ei feudală, bise
rica consfinţea sub raport religios orînduirea de stat laică, bazată 
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pe principii feudale. In plus, singura clasă cultă era clerul. Era 
deci de la sine înţeles că dogma bisericească constituia pllll.ctul 
de plecare şi baza oricărei gîndiri. Jurisprudenţa, ştiinţele naturii, 
filozofia - întregul conţinut al acestor ştiinţe era pus de acord cu 
învăţătura bisericească. 

Totuşi, în sinul feudalismului se dezvolta puterea biirgerimiL 
Noua clasă s-a ridicat împotriva marilor proprietari funciari. Biir
gerii erau, în primul rînd şi exclusiv, producători de mărfuri şi 
negustori, în timp ce modul de producţie feudal se baza în special 
pe consumul propriu al produselor produse în cadrul unui cerc 
restrîns - în parte pe consumul producătorilor înşişi, în parte pe 
cel al feudalilor, care impuneau pe ţărani la diferite servituţi. 
Concepţia catolică despre lume, croită pe măsura feudalismului, 
nu mai putea satisface această clasă nouă, întrucît nu mai cores
pundea noilor condiţii de producţie şi de schimb create de ea. Cu 
toate acestea, şi această clasă a continuat încă multă vreme să 
fie prizoniera atotputernicei teologii. Toate reformele şi luptele 
legate de ele, care au avut loc din secolul la XIIl-lea pînă în se
colul al XVII-lea sub firmă religioasă, prin conţinutul lor teoretic 
nu au fost altceva decît noi şi noi încercări ale biirgerilor, ale 
plebeilor de la oraşe şi ale ţărănimii - care, alături de acestea, 
devenise şi ea rebelă - de a adapta vechea concepţie teologică 
despre lume la condiţiile economice schimbate şi la modul de 
viaţă al noilor clase. Dar aceasta nu putea dura multă vreme. Ul
tima oară flamura religioasă a fluturat în secolul al XVIl-lea în 
Anglia, şi după mai puţin de 50 de ani în Franţa şi-a făcut apari
ţia, fără nici o înfrumuseţare, o nouă concepţie despre lume, care 
urma să devină concepţia clasică despre lume a burgheziei1 şi 
anume concepţia juridică despre lume. 

Aceasta era o laicizare a concepţiei teologice. Locul dogmei, 
al dreptului divin l-a luat dreptul omului, iar locul bisericii l-a 
luat statul. Relaţiile economice şi sociale, care înainte, fiind sanc
ţionate de biserică, erau considerate o creaţie a bisericii şi a dog
mei, apăreau acum ca avînd la bază dreptul şi fiind create de 
stat. Intrucît schimbul de mărfuri pe scara societăţii şi în forma sa 
cea mai dezvoltată generează, în special datorită sistemului de 
avansuri şi credite, relaţii contractuale complicate şi revendică im
plicit reguli unanim acceptate, care nu pot fi stabilite decît de 
societate - adică norme juridice stabilite de stat -, s-a creat 
impresia că aceste norme juridice nu ar izvorî din fenomene eco
nomice, ci din rînduielile formale introduse de stat. Şi deoarece 
concurenţa, această formă principală a relaţiilor dintre liberii pro
ducători de mărfuri, este marea egalizatoare, egalitatea tn faţa 



lnsemnări şi documente 477 

legii a devenit principala lozincă de luptă a burgheziei. Faptul că 
lupta acestei clase noi în ascensiune împotriva seniorilor feudali 
şi a monarhiei absolute, care îi ocrotea pe atunci, trebuia să de
vină, ca orice luptă de clasă, o luptă politică, o luptă pentru cu
cerirea puterii de stat şi trebuia dusă în numele unor revendicări 
de ordin juridic, acest fapt a contribuit la consolidarea concep
ţiei juridice despre lume. 

Burghezia însă a dat naştere antipodului său - proletaria
tul - şi o dată cu acesta şi unei noi lupte de clasă, care a început 
încă înainte ca burghezia să fi cucerit definitiv puterea politică. 
Şi după cum înainte burghezia, în lupta ei împotriva nobilimii, a 
mai păstrat un timp, în virtutea tradiţiei, concepţia teologică 
despre lume, tot aşa şi proletariatul a preluat la început de la ad
versarul său modul juridic de a concepe lucrurile, căutînd în el 
o armă împotriva burgheziei. Primele organizaţii proletare de 
partid, ca şi reprezentanţii lor teoretici, au rămas în întregime pe 
teren juridic, pe „terenul dreptului" ,  numai că şi-au creat un „te
ren al dreptului• diferit de cel al burgheziei. Pe de o parte, re
vendicarea egalităţii a fost extinsă în sensul că egalitatea juridică 
trebuia să fie completată cu cea socială ; pe de altă parte, pornin
du-se de la tezele lui Adam Smith că munca este izvorul oricărei 
avuţii, dar că muncitorul trebuie să împartă produsul muncii lui 
cu proprietarul funciar şi cu capitalistul, s-a tras concluzia că 
această împărţire este nedreaptă şi că ea trebuie sau complet în
lăturată, sau, cel puţin, modificată în favoarea muncitorului. Dar 
încă gînditorii cei mai remarcabili dintre socialiştii utopişti 
- Saint-Simon, Fourier şi Owen - şi-au dat seama că, rămînîndu-se 
î.n această problemă pe un teren pur juridic, pe „terenul dreptu
lui• ,  nu se va ajunge la înlăturarea neajunsurilor generate de 
modul de producţie burghez-capitalist şi, în special, de marea in
dustrie modernă, ceea ce i-a determinat să abandoneze definitiv 
domeniul juridic-politic şi să declare sterilă orice luptă politică. 

Ambele puncte de vedere erau deopotrivă de improprii pentru 
a exprima exact şi multilateral năzuinţele de eliberare ale clasei 
muncitoare, generate de situaţia ei economică. Revendicarea ega
lităţii, în aceeaşi măsură ca şi revendicarea venitului integral pro
venit din muncă, duceau, atunci cînd trebuia să li se dea o for
mulare juridică concretă, la contradicţii de nerezolvat, în timp ce 
esenţa problemei - transformarea modului de producţie - rămî
nea mai mult sau mai puţin neatinsă. Renunţarea la lupta politică, 
preconizată de marii utopişti, însemna, în acelaşi timp, o renun
ţare la lupta de clasă, adică la singura formă posibilă de manifes
tare a activităţii acelei clase în apărarea intereselor căreia se ri-
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dicau ei. Ambele puncte de vedere făceau abstracţie de condiţiile 
istorice cărora le datorau existenţa, ambele făceau apel la senti
ment : unul la sentimentul dreptăţii, celălalt la sentimentul ome
niei. Ambele îşi prezentau revendicările sub forma unor dezide
rate pioase, despre care nu se putea spune de ce trebuiau să fie 
înfăptuite tocmai acum, şi nu cu o mie de ani în urmă sau cu o 
mie de ani mai tîrziu. 

Clasa muncitoare, care prin transformarea modului de produc
ţie feudal în mod de producţie capitalist a fost deposedată de 
orice proprietate asupra mijloacelor de producţie şi pentru care, 
dat fiind mecanismul modului de producţie capitalist, această lipsă 
de proprietate a devenit o stare care se moşteneşte invariabil din 
generaţie în generaţie, nu poate găsi în iluzia juridică a burghe
ziei expresia completă a condiţiilor sale de viaţă. Ea poate deveni 
pe deplin conştientă de aceste condiţii numai atunci cînd va ve
dea lucrurile aşa cum sînt în realitate, şi nu prin ochelari cu len
tile juridice. Şi în această direcţie ea a fost ajutată de Marx, care, 
prin tratarea materialistă a istoriei, a dovedit că toate concepţiile 
- juridice, politice, filozofice, religioase etc. - ale oamenilor sînt 
determinate, în ultimă instanţă, de condiţiile economice ale vieţii 
lor, de modul lor de producţie şi de schimb al produselor. Astfel 
a fost promovată o concepţie despre lume care corespundea con
diţiilor de viaţă şi de luptă ale proletariatului ; lipsei de proprie· 
tate la muncitori nu-i putea corespunde decît o lipsă de iluzii în 
mintea lor. Iar această concepţie proletară despre lume face acum 
victorioasă ocolul lumii. 

Se înţelege de la sine că lupta dintre cele două concepţii 
despre lume continuă, şi nu numai între proletariat şi burghezie, 
ci şi între muncitorii care gîndesc liber şi cei care sînt încă stăpî
niţi de vechile tradiţii. In genere, vechea concepţie este apărată 
de politicieni obişnuiţi, cu argumente obişnuite. Dar mai există 
şi aşa-zişi jurişti savanţi, care fac din jurisprudenţă o vocaţie 
deosebită *. 

* Vezi în legătură cu aceasta articolul lui F. Engels despre „Ludwig Feuer
bach", publicat în „Neue Zeit" IV, p. 206 [vezi volumul de fată, p. 300. - Nota 
red.1 : „„.la politicienii de profesie, la teoreticienii dreptului public şi la juriştii 
dreptului civil, legătura cu faptele economice se pierde cu totul. Deoarece, în 
fiecare caz în parte, faptele economice, pentru a putea fi sancţionate ca legi, tre
buie să ia forma motivului juridic şi deoarece, bineînteles, în cazul acesta tre
buie să se ţină seama de întregul sistem juridic în vigoare, se crede că forma 
juridică ar fi totul, iar conţinutul economic nimic. Dreptul public şi dreptul civil 
sini tratate ca domenii de sine stătătoare, care îşi au propria lor dezvoltare isto
rică independentă, care sini susceptibile, ln sine, de o expunere sistematică şi 
care chiar necesită această expunere sistematică prin înlăturarea consecventă a 
tuturor contradicţiilor interne•. 
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Pînă în prezent, aceşti domni socoteau că nu este de demni
tatea lor să se ocupe de latura teoretică a mişcării muncitoreşti. 
Trebuia deci să fim foarte recunoscători cind, în sfîrşit, un auten
tic profesor de drept, d-l dr. Anton Menger, se coboară pînă în
tr-acolo incit „tratează mai amănunţit sub aspect dogmatic"  isto
ria socialismului din punctul de vedere al „filozofiei dreptului" *. 

Şi, într-adevăr, pînă acum socialiştii au mers pe un drum gre
şit. Ei ignorau tocmai ceea ce era mai important. 

„Numai atunci cind ideile socialiste vor fi purificate de nesfirşitele consi
deraţii economice şi filantropice ... şi vor fi transformate în noţiuni clare de drept• 
(p. III), numai atunci cind întreaga „garnitură politică-economică" va fi înlăturată 
(p. 37), numai atunci se va putea trece la „prelucrarea juridică a socialismului„. 
această principală sarcină a filozofiei dreptului din zilele noastre" (p. III). 

Totuşi, în „ideile socialiste" este vorba tocmai de relaţiile eco
nomice, şi în primul rînd de relaţiile dintre munca salariată şi ca
pital, iar aici raţionamentele economice reprezintă, pe cit se pare, 
ceva mai mult decit o simplă „garnitură" care trebuie înlăturată. 
In plus, economia politică este şi ea o aşa-numită ştiinţă, şi încă 
oarecum cu mai mult temei decit filozofia dreptului, deoarece ea 
se ocupă de fapte, şi nu, ca aceasta din urmă, numai de idei. Pen
tru juristul de profesie însă, acest lucru nu are absolut nici o im
portanţă. Cercetările economice au în ochii lui aceeaşi valoare ca 
şi declamaţiile filantropice. Fiat justitia, pereat mundus * *. 

Mai departe, la Marx „garnitura politică-economică• nu este 
o simplă cercetare economică - ceea ce îl supără în mod deose
bit pe juristul nostru. Ea are un caracter în esenţă istoric. Ea arată 
mersul dezvoltării sociale de la modul de producţie feudal al evu
lui mediu pînă la dezvoltatul mod de producţie capitalist modern, 
arată dispariţia vechilor clase şi opoziţii de clasă şi formarea unor 
clase noi cu noi interese opuse, care, printre altele, se exprimă 
şi în noi revendicări de drept. O vagă înţelegere a acestor lucruri 
pare că mijeşte şi la juristul nostru atunci cind, la p. 37, face 
descoperirea că actuala 

„filozofie a dreptului„. este ln esenţă numai o reflectare a ordinii de drept isto· 
riceşte moştenite" ,  că ea ar putea fi „intitulată filozofia burghezd a dreptului", 
alături de care „sub forma socialismului apare iilozofla dreptului claselor neavute 
ale poporului".  

Dar, dacă aşa stau lucrurile, care este explicaţia ? De unde au 
apărut oare aceşti „burghezi • şi aceste „clase neavute ale poporu-

* Dr. Anton Menger. „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschicht· 
licher Darstellung•,  Stuttgart, Cotta, 1886, X, S. 171. 

•• - Să se facă dreptate, chiar de-ar fi să piară lumea. - Nota trad. 
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lui" ,  care posedă o filozofie a dreptului deosebită, corespunzătoare 
situaţiei de clasă a fiecăreia din părţi ? Au apărut din drept sau 
din dezvoltarea economică ? Oare Marx spune altceva decît că 
concepţiile de drept ale diferitelor mari clase sociale sînt determi
nate în fiecare moment dat de situaţia de clasă a acestora din 
urmă ? Cum de a ajuns Menger în rîndul marxiştilor ? 

Aceasta nu este decît o inadvertenţă, o recunoaştere invo
luntară a forţei noii teorii, care i-a scăpat bătrînului jurist şi pe 
care, de aceea, noi nu facem decît s-o înregistrăm. Dimpotrivă, acolo 
unde corifeul nostru al dreptului se află pe propriul lui teren al 
dreptului, el nu manifestă decît dispreţ faţă de istoria economică. 
Imperiul roman în decădere este exemplul lui preferat. 

„lncă niciodată mijloacele de producţie nu au fost atit de centralizate - ne 
povesteşte el - ca atunci cind jumătate din provincia africană era proprietatea 
a şase persoane„„ niciodată suferinţele claselor muncitoare nu au fost atit de 
mari ca atunci cind aproape fiecare muncitor productiv era sclav. Nu lipseau -
mai ales la părinţii bisericii - nici criticile aspre Ia adresa orinduirii sociale res· 
pective, critici care pot fi asemuite cu cele mai bune scrieri socialiste contem· 
porane, şi totuşi căderea Imperiului roman de apus nu a fost urmată de socialism, 
ci do ordinea de drept a evului mediu" (p. 108). Dar de ce lucrurile s-au petrecut 
astfel ? Deoarece „naţiunea nu a avut in faţă un tablou limpede, liber de orice 
exagerare, al viitoarei orinduiri" .  

D-l Menger presupune ca m perioada de decădere a Imperiu
lui roman existau deja premisele economice ale socialismului mo
dern şi că nu lipsea decît formularea lui juridică. De aceea, în lo
cul socialismului a apărut feudalismul, şi interpretarea materialistă 
a istoriei a fost redusă astfel ad absurdum I * 

Ceea ce juriştii Imperiului roman din perioada decăderii au 
constituit cu atîta măiestrie într-un sistem nu era dreptul feudal, 
ci dreptul roman, dreptul unei societăţi formate din producători 
de mărfuri. Intrucît d-l Menger porneşte de la premisa că repre
zentările juridice constituie forţa motrice a istoriei, el formulează 
aici faţă de juriştii romani o pretenţie absurdă, potrivit căreia, în 
locul sistemului de drept al societăţii romane existente, ei ar fi 
trebuit să creeze exact opusul lui, şi anume „un tablou limpede, 
liber de orice exagerare " al unei orînduiri sociale fanteziste. Iată 
deci la ce se reduce filozofia dreptului a lui Menger aplicată la 
dreptul roman I Şi este cu totul absurdă afirmaţia lui Menger că 
încă niciodată condiţiile economice nu au fost atît de favorabile 
socialismului ca pe vremea împăraţilor romani. Socialiştii, pe care 
Mengell' vrea să-i combată, consideră că chezăşia succesului socia
lismului constă în dezvoltarea producţiei însăşi. Pe de o parte, da-

• - la absurd. - Nota !rad. 
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torită dezvoltării marilor întreprinderi mecanizate din industrie şi 
agricultură, procesul de producţie capătă din ce în ce mai mult un 
caracter social, iar productivitatea muncii creşte enorm ; aceasta 
face necesară desfiinţarea deosebirilor de clasă şi transformarea 
producţiei de mărfuri din întreprinderile particulare într-o pro
ducţie realizată nemijlocit de societate şi pentru societate. Pe de 
altă parte, modul de producţie modern generează o clasă care acu
mulează din ce în ce mai multe forţe pentru transpunerea în viaţă 
a acestei dezvoltări şi care este tot mai interesată s-o facă - un 
proletariat liber şi care munceşte. 

Compară acum cu aceasta condiţiile Imperiului roman, unde 
nici în industrie, nici în agricultură nu era măcar vorba de o mare 
producţie mecanizată. Fireşte, găsim acolo o concentrare a pro
prietăţii funciare, dar trebuie să fii jurist ca să identifici aceasta 
cu dezvoltarea formei sociale a muncii din marile întreprinderi. 
Dacă-i vom arăta d-lui Menger trei exemple de proprietate fun
ciară : un landlord irlandez care posedă 50 OOO de acri de pămînt 
cultivat de 5 OOO de arendaşi, avînd fiecare o gospodărie în me
die de 1 0  acri, un landlord scoţian care a transformat 50 OOO de 
acri de pămînt într-o rezervaţie pentru vînătoare şi o uriaşă ferma 
americană de 1 0  0€JO de acri, unde grîul este cultivat după meto
dele de producţie din marea industrie, atunci d-l Menger va de
clara că în primele două cazuri concentrarea mijloacelor de pro
ducţie este de cinci ori mai mare decît în cazul din urmă. 

Dezvoltarea agriculturii romane în timpul imperiului a dus, 
pe de o parte, la extinderea păşunalului pe suprafeţe uriaşe şi la 
depopularea ţării, iar pe de altă parte la fărîmiţarea proprietă
ţilor funciare în mici parcele date în arendă colonilor, adică la 
crearea unor gospodării pitice ale micilor ţărani dependenţi, 
precursorii iobagilor de mai tîrziu, prin urmare, la statornicirea 
unui mod de producţie care conţinea deja în germene modul de 
producţie dominant în evul mediu. Şi, lăsînd la o parte toate cele
lalte, chiar numai în virtutea acestui lucru, stimabile domn Men
ger, Imperiului roman i-a urmat „ordinea de drept a evului me
diu" .  Ce-i drept, în unele provincii puteau fi întîlnite uneori şi 
întreprinderi agricole mari, dar acestea nu erau gospodării înte
meiate pe producţia mecanizată şi pe muncitori liberi, ci plantaţii 
cu sclavi, barbari de cele mai diferite naţionalităţi, care adesea 
nu se înţelegeau unul cu altul. Acestora li se opuneau proletarii 
liberi, dar nu proletari care munceau, ci lumpenproletari, In zilele 
noastre, societatea se bazează tot mai mult pe munca proletarilor, 
ei devin tot mai necesari pentru existenţa societăţii. Lumpenpro-
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letarii romani erau nişte paraziţi, nu numai inutili, dar chiar dău· 
nători societăţii, şi de aceea nu reprezentau o forţă hotărîtoare. 

D-lui Menger i se pare însă că modul de producţie şi poporul 
nu au fost niciodată atît de maturizaţi pentru socialism ca în 
timpul imperiului I De aici se vede ce avantaje ai atunci cind te 
ţii cît mai departe de „garnitura" economică. 

Pe părinţii bisericii îi lăsăm lui, deoarece nu ne arată în ce 
privinţă anu�e „criticile la adresa orînduirii sociale respective pot 
fi asemuite cu cele mai bune scrieri socialiste contemporane" ,  Da
torăm părinţilor bisericii unele date interesante cu privire la so
cietatea romană din perioada decăderii, dar, de regulă, ei nu se 
ocupau de critica 1acestei societăţi, iei se mulţumearu doar să o 
înfiereze, şi încă în expresii atît de tari, încît, în comparaţie cu 
ele, limbajul cel mai dur al socialiştilor contemporani şi chiar stri
gătele mînioase ale anarhiştilor par cit se poate de blînde. Oare la 
această „superioritate" a lor se referă d-l Menger ? 

Cu acelaşi dispreţ pentru faptele istorice ca acela pe care l-am 
menţionat mai sus, d-l Menger afirmă la p. 2 că clasele privile
giate îşi încasează venitul fără să dea personal societăţii ceva 
în schimb. Faptul că clasele dominante, în perioada dezvoltării lor 
ascendente, îndeplinesc funcţii sociale foarte precise şi tocmai de 
aceea devin clase dominante, acest fapt îi este, prin urmare, ab
solut necunoscut. In timp ce socialiştii recunosc acestor clase drep
tul istoric la existenţă în cursul unei anumite perioade, Menger 
declară aici că însuşirea de către ele a plusprodusului este un 
furt. De aceea, pe el nu poate decit să-l mire că aceste clase, după 
cum constată la p. 122, 123, pierd pe zi ce trece puterea care le 
permite să-şi apere dreptul la acest venit. Lar faptul că această 
putere constă în exercitarea unor funcţii sociale şi că, o dată cu 
desfiinţarea acestor funcţii în cursul dezvoltării ulterioare ea dis
pare, rămîne pentru a{;est mare gînditor o adevărată enigmă. 

Destul. D-l profesor se apucă să trateze socialismul în spiritul 
filozofiei dreptului, adică să-l reducă la cîteva scurte formule ju
ridice, la „drepturi fundamentale" socialiste, la o nouă ediţie a 
drepturilor omului pentru secolul al XIX-lea. Asemenea drepturi 
fundamentale nu au, ce-i drept, deci t 

„o neînsemnată eficienţă practică•, însă „pentru ştiinţă ele nu sint nefolositoare• ,  
ele sint bune c a  „lozinci• (p. 5, 6). 

Aşadar, am ajuns atît de departe, incit acum avem de-a face 
numai cu lozinci. Mai întîi este înlăturată legătura istorică şi con
ţinutul istoric al unei mişcări uriaşe pentru a face loc exclusiv 
unei „filozofii a dreptului• ,  iar apoi şi această filozofie a dreptului 
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se reduce la nişte lozinci care, după cum recunoaşte chiar autorul, 
practic nu fac nici două parale I lntr-adevăr, merita osteneala. 

D-l profesor descoperă acum că întregul socialism poate fi 
redus din punct de vedere juridic la trei asemenea lozinci, la trei 
drepturi fundamentale, şi anume : 

1 .  dreptul la venitul integral provenit din muncă, 
2. dreptul la existenţă, 
3. dreptul la muncă. 
Dreptul la muncă nu este decît o revendicare provizorie, 

„prima formulă stîngace care rezumă revendicările revoluţionare 
ale proletariatului" (Marx) 562• Această revendicare nu se potri
veşte deci în cazul de faţă. ln schimb a fost uitată revendicarea 
egalităţii, care a dominat tot socialismul revoluţionar francez, de 
la Babeuf pînă la Cabet şi Proudhon. Este însă îndoielnic că 
d-l Menger va putea da acestei revendicări o formulare juridică, 
în pofida sau poate tocmai datorită faptului că ea este cea mai 
juridică dintre toate cele menţionate. Rămîn deci ca chintesenţă 
numai anemicele teze 1 şi 2, care, în plus, se şi contrazic una pe 
alta, lucru pe care Menger îl descoperă, în sfîrşit, la p. 27, ceea 
ce nu-l împiedică însă să afirme că orice sistem socialist trebuie 
să se învîrtească în cadrul acestor teze (p. 6). Este evident, totuşi, 
că înghesuirea celor mai felurite învăţături socialiste aparţinînd 
celor mai diferite ţări şi trepte de dezvoltare în aceste două „lo
zinci • trebuie să ducă la falsificarea întregului tablou. Particulari
tatea fiecărei învăţături, care constituie tocmai însemnătatea ei 
istorică, nu numai că este dată la o parte ca ceva secundar, dar 
este pur şi simplu respinsă ca ceva fals, întrucît se abate de la 
lozincă sau o contrazice. 

Lucrarea pe care o analizăm tratează numai lozinca nr. 1 ,  drep
tul la venitul integral provenit din muncă. 

Dreptul muncitorului la venitul integral provenit din muncă, 
adică dreptul fiecărui muncitor în parte la venitul său individual 
provenit din muncă, este o idee pe care o găsim într-o formă atît 
de precisă numai în doctrina lui Proudhon. Cu totul alta este re
vendicarea ca mijloacele de producţie şi produsele să aparţină to
talităţii oamenilor muncii. Această revendicare este o revendicare 
comunistă şi merge mult mai departe decît revendicarea nr. 1 ,  
după cum descoperă Menger l a  p. 48, fapt care î l  face să-şi piardă 
întrucîtva cumpătul. De aceea, el este nevoit cînd să-i încadreze 
pe comunişti la rubrica lozincii nr. 2, cînd să denatureze şi să răs
toarne dreptul fundamental nr. 1 ,  pentru a-i putea încadra cumva 
la această rubrică. Aceasta se petrece la p. 7. Aici se presupune 
că, după desfiinţarea producţiei de mărfuri, aceasta va continua 
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totuşi să existe. D-lui Menger i se pare foarte firesc ca şi în socie
tatea socialistă să se producă valori de schimb, adică mărfuri pen
tru vînzare, ca în continuare să existe un pret al muncii şi, prin 
urmare, forţa de muncă să se vîndă ca marfă. Singura întrebare 
pe care şi-o pune este dacă în orînduirea socialistă se vor men
tine, cu un anumit spor, preţurile muncii istoriceşte moştenite 
sau dacă va interveni „un principiu cu totul nou de stabilire a 
preţurilor munciiu .  După părerea lui, acest din urmă fapt ar zgu
dui societatea într-o măsură şi mai mare decît chiar instaurarea 
orînduirii sociale socialiste I Această confuzie de noţiuni este cit 
se poate de firească, deoarece savantul nostru vorbeşte la p. 94 
de o teorie socialistă a valorii, prin urmare îşi imaginează, potrivit 
tiparelor cunoscute, că teoria valorii a lui Marx trebuie să ser
vească ca etalon de repartiţie în viitoarea societate. Mai mult, la 
p. 56 se spune că venitul integral provenit din muncă nu este ceva 
precis, deoarece poate fi calculat pe baza a cel puţin trei etaloane 
diferite, şi, în sfîrşit, la p. 161 ,  162 aflăm că el formează „princi
piul firesc de repartiţieu şi este posibil numai într-o societate în 
care va exista proprietate comună, dar folosinţa va fi individuală, 
prin urmare într-o societate pe care nici unul din socialiştii mo
derni nu o propune ca scop final I Remarcabil drept fundamental ! 
Remarcabil filozof al dreptului clasei muncitoare I 

Cu aceasta Menger şi-a uşurat sarcina de a expune „în mod 
criticu istoria socialismului. Trei cuvinte cu miez vă spun, şi chiar 
dacă ele nu trec din gură în gură *, totuşi sînt absolut suficiente 
pentru examenul de maturitate la care sînt supuşi aici socialiştii. 
Prin urmare, veniţi aici, Saint-Simon, Proudhon, Marx şi cum vă 
mai cheamă pe toţi : juraţi pe nr. 1 ,  sau pe nr. 2, sau pe nr. 3 ? 
Veniţi aici, în patul meu procustian, şi tot ceea ce depăşeşte li
mitele lui eu retez ca fiind garnitură politică-economică şi filan
tropică I 

Aici este important un singur lucru : la cine întîlnim pentru 
prima oară aceste trei drepturi fundamentale acordate de Menger 
socialismului ; cine a lansat primul una dintre aceste formule, acela 
e un om mare. Se înţelege că, în asemenea împrejurări, lucrurile 
nu se petrec fără gafe amuzante, cu tot aparatul foarte savant. De 
pildă, el crede că la adepţii lui Saint-Simon termenul „oisifsu în
seamnă clasele avute, iar termenul „travailleursu - clasele mun
citoare (p. 67) , şi chiar titlul lucrării lui Saint-Simon „Les oisifs et 
Ies travailleurs. - Fermages, loyers, interets, salairesu („Trîntorii 

* Parafrazarea unui vers din poezia lui Schiller „Cuvintele credinţei" .  -

Nota red. 
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şi muncitorii. - Arendări, închirieri, dobînzi, salarii " )  583, unde în
suşi faptul că nu se pomeneşte nimic de profit, trebuia să-i arate 
că se înşală. Pe aceeaşi pagină, Menger citează el însuşi un pasaj 
caracteristic din „Globe" ,  organul de presă al saint-simonismului, 
unde, în opoziţie cu oisifs, alături de savanţi şi artişti sînt pro
slăviţi, ca binefăcători ai omenirii, industriels, adică fabricanţii, şi 
unde nu se cere decît desfiinţarea tributului în folosul oi.sifs-ilor, 
adi·că al rentierilor, al acelora care obţin venituri din arendă, chi
rii şi dobînzi. Proiitul lipseşte din nou din această înşiruire. Fabri
cantul ocupă în sistemul saint-simonist o poziţie de frunte ca îm
puternicit al societăţii influent şi bine plătit, iar d-l Menger ar tre
bui să studieze mai temeinic această teză înainte de a o prelucra, 
pe viitor, în spiritul filozofiei dreptului. 

La p. 73 aflăm că Proudhon a promis în lucrarea sa „Contra
dictions economiques" 561, "ce-i drept, destul de confuz, o nouă 
rezolvare a problemei sociale" în condiţiile menţinerii producţiei 
de mărfuri şi a concuren�ei. Ceea ce d-lui profesor i se pare des
tul de confuz în 1886, Marx a observat încă din 1847, arătînd 
că toate acestea sînt lucruri foarte vechi, şi i-a prezis lui Proudhon 
falimentul pe care acesta l-a suferit în 1849 565• 

Dar, destul. Tot ceea ce am analizat pînă acum este pentru d-l 
Menger şi pentru publicul lui doar o chestiune s;ecundară. Dacă 
Menger ar fi scris numai o istorie a dreptului nr. 1, lucrarea sa ar 
fi trecut neobservată. Pentru cartea lui, această istorie nu este 
decît un pretext, scopul ei este de a-l discredita pe Marx. Iar lu
crarea nu este citită decît pentru că în ea este vorba de Marx. 
lncă de multă vreme nu mai este atît de uşor să-l critici pe Marx, 
de atunci de cînd înţelegerea sistemului lui a pătruns în cercuri 
largi, iar criticul nu mai poate specula lipsa de competenţă a pu
blicului. Nu rămîne decît o singură posibilitate : pentru a-l discre
dita pe Marx, meritele lui să fie atribuite altor socialişti, de care 
acum nimeni nu se mai interesează, care au părăsit scena şi nu 
mai prezintă nici o importanţă politică sau ştiinţifică. In felul 
acesta există speranţa de a i se veni de hac întemeietorului con
cepţiei proletare despre lume şi chiar concepţiei ca atare. Tocmai 
aceasta a încercat d-l Menger. Nu degeaba este el profesor. Tre
buie să şi înfăptuiască ceva. 

Chestiunea se rezolvă foarte simplu. 
Actuala orînduire socială îi acordă proprietarului funciar şi 

capitalistului „dreptul" la o parte - cea mai mare - din produsul 
produs de muncitor. Dreptul fundamental nr. 1 spune că acest 
drept este o nedreptate şi că muncitorului i se cuvine venitul in
tegral provenit din muncă. Cu asta este epuizat întregul conţinut 

33 - Marx-Engels, Opere, voi. 21 
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al socialismului, dacă facem abstracţie de dreptul fundamental 
nr. 2. Aşadar, cine a spus primul că dreptul modern al proprie
tarilor de pămînt funciari şi al altor mijloace de producţie asupra 
unei părţi din venitul provenit din muncă este o nedreptate, acela 
este un om mare, este întemeietorul socialismului „ştiinţific• I 
Godwin, HaJI şi Thompson au fost aceştia. După ce a dat la o 
parte toate „nesfîrşitele garnituri economice" ,  Menger găseşte la 
Marx, sub formă de rămăşiţă juridică, numai această singură afir
maţie. Prin urmare, Marx i-a copiat pe vechii englezi, îndeosebi 
pe Thompson, şi a trecut cu grijă sub tăcere izvorul pe care l-a 
folosit. Probele există. 

Renunţăm la orice încercare de a explica juristului nostru, lip
sit de perspicacitate, că Marx nu a formulat nicăieri revendicarea 
„dreptului la venitul integral provenit din muncă•, că în lucrările 
sale teoretice el, în general, nu formulează rev€!Il.dicăiri cu caracter 
de drept. Pînă şi la juristul nostru se trezeşte o înţelegere vagă a 
acestui luc!ru atunci cind îi J"eproşează lui Marx că nu a dat nicăieri 
„o fundamentare temeinică a dreptului la venitul integral provenit 
din muncău (p. 98) . 

In cercetările teoretice ale lui Marx, dreptul juridic, care în
totdeauna nu este decît o reflectare a condiţiilor economice ale 
unei anumite societăţi, joacă doar un rol cu totul secundar. Dim
potrivă, primul loc în aceste cercetări îl ocupă elucidarea cau
zelor istorice ale existenţei, în anumite epoci, a unor anumite rîn
duieli, a modurilor de însuşire, a claselor sociale. Tocmai studie
rea acestor probleme îi interesează, în primul rînd, pe toţi cei care 
văd în istorie un proces de dezvoltare, deşi adesea contradictoriu, 
dar cu o legătură internă, şi nu cum se considera în secolul al 
XVIII-lea, doar o îngrămădire haotică de absurdităţi şi bestiali
tăţi. Marx recunoaşte inevitabilitatea istorică, prin urmare şi jus
tificarea existenţei proprietarilor de sclavi din antichitate, a feu
dalilor medievali etc. în anumite perioade istorice limitate, în 
cursul cărora au reprezentat pîrghii ale dezvoltării omenirii. Prin 
urmare, Marx recunoaşte pentru o anumită perioadă şi justificarea 
istorică a exploatării, a însuşirii produsului muncii de către alţii ; 
dar, în acelaşi timp, el demonstrează nu numai că acum această 
justificare istorică nu mai există, ci şi că menţinerea în continuare 
a exploatării sub orice formă, în loc să contribuie la dezvoltarea 
societăţii, o frînează pe zi ce trece mai mult şi duce la conflicte 
tot mai puternice. Iar încercarea lui Menger de a înghesui aceste 
cercetări istorice, care au făcut epocă, în îngustul său pat juridic 
procustian nu dovedeşte altceva decît totala sa incapacitate de a 
înţelege lucruri care depăşesc îngustul orizont juridic. Acest drept 
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fundamental nr. 1 nu există, în general, pentru Marx într-o aseme
nea formulare. 

Dar iată şi partea cea mai importantă. 
D-l Menger a descoperit la Thompson termenul plusvaloare, 

surplus value. Prin urmare, nu încape îndoială că Thompson esti:> 
acela care a descoperit plusvaloarea, iar Marx nu este decît un 
jalnic plagiator. 

,Jn aceste raţionamente ale lui Thompson recunoaştem imediat modul de a 
gîndi, chiar şi modul de a se exprima pe care le găsim mai tîrziu la foarte mulţi 
socialişti, în special la Marx şi Rodber!us• (p. 53). 

Prin urmare, Thompson este, incontestabil, „cel mai remarca
bil întemeietor al socialismului ştiinţific" (p. 49) . Şi în ce constă 
acest socialism ştiinţific ? 

Ideea „că renta funciară şi profitul la capital reprezintă scăzăminte făcute 
de proprietarii de pămint şi de capital din venitul integral provenit din muncă 
nu aparţine nicidecum exclusiv socialismului, deoarece unii reprezentanţi ai eco
nomiei politice burgheze, de pildă Adam Smith. pornesc de la acelaşi punct de 
vedere. Thompson şi urmaşii săi sini originali numai în măsura în care consideră 
renta funciară şi  profitul la  capital scăzăminte nedrepte, care vin în contradicţie 
<'U dreptul muncitorului la  venitul integrnl provenit dm muncă" (p. 53, 54). 

Socialismul ştiinţific nu constă deci în a descoperi vreun fapt 
economic, căci aceasta, după părerea lui Menger, au făcut-o de 
mult economiştii, ci pur şi simplu în a declara că acest fapt este 
nedrept. Aceasta este părerea d-lui Menger. Dacă într-adevăr so
cialiştii ar fi privit cu atîta uşurinţă sarcina lor, ei ar fi putut pune 
de mult capăt oricărei activităţi, iar d-l Menger ar fi fost scutit de 
ruşinea păţită în materie de filozofie a dreptului. Dar aceasta este 
soarta acelora care încearcă să reducă o mişcare de importanţă 
istorică mondială la lozinci juridice care încap într-un buzunar de 
la vestă. 

Dar cum rămîne cu plusvaloarea furată de la Thompson ? In 
această privinţă, lucrurile stau astfel : 

ln lucrarea sa „Inquiry into the Principles of Distribution of 
Wealth" 566 etc., cap. 1 ,  secţ. 15, Thompson analizează 

„ce parte relativă din produsul muncii lor trebuie să plătească muncitorii" {„ought" 
- textual „sint obligaţi", adică „trebuie să plătească de drept") „pentru articolul 
numit capital proprietarilor acestuia din urmă numiţi capitalişti" 1 Capitaliştii 
afirmi\ cd. „fără acest capital, fărd. m aşini, materii prime etc„ munca ca atare 
n-ar produce nimic şi că de aceea este cit se poate de just ca muncitorul să 
plătească ceva pentru folosirea capitalului". Şi Thompson continuă : „Fără indo· 
ială, muncitorul trebuie să plătească ceva pentru folosirea capitalului, dacă are 
nenorocul să nu-l posede ; se pune numai întrebarea cit trebuie (ought) să se 
reţină muncitorului din produsul muncii sale pentru această folosinţă• (p. 128, 
ediţia apărută sub îngrijirea lui Pare, 1850). 
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Toate astea nu mai seamănă de loc cu „dreptul la venitul in
tegral provenit din muncă" .  Dimpotrivă, Thompson consideră că 
este în firea lucrurilor ca muncitorul să cedeze o parte din veni
tul său provenit din muncă ca plată pentru folosirea capitalului 
împrumutat. El se întreabă numai cit trebuie să reprezinte această 
parte ? Şi pentru aceasta există „două etaloane, etalonul muncito
rului şi etalonul capitalistului" .  Dar care este etalonul munci
torului ? 

„Plata unei sume care să compenseze uzura capitalului, valoarea capitalu
lui, dacă acesta a fost consumat în întregime, şi, în plus, să cuprindă o retri
buire suplimentară a proprietarului de capital şi a administratorului (superinten
dent), care să asigure acestora condi/ii de via/ă identice acelora pe care le au 
muncitorii efectiv ocupaţi (more actively employed) cu munca productivă" .  

Aceasta este, după Thompson, revendicarea muncitorului, iar 
cine nu „recunoaşte" imediat aici „modul de a gindi şi chiar de 
a se exprima al lui Marx" ,  acela va cădea cu siguranţă la exame
nul de filozofie a dreptului la d-l Menger. 

Dar plusvaloarea - cum rămîne cu plusvaloarea ? Răbdare, 
iubite cititor, îndată îi vine şi ei rindul. 

„Etalonul capitalistului ar fi valoarea suplimentarii pe care o produce aceeaşi 
cantitate de muncă prin folosirea maşinilor sau a altui capital, astfel incit 
toată această plusvaloare ar fi obţinută de capitalist datorită superiorităţii sale 
intelectuale şi a iscusinţei cu ajutorul cărora şi-a acumulat capitalul şi l-a pus 
la dispoziţia muncitorilor sau l-a transmis lor spre folosinţă" (Thompson, p. 128). 

Acest pasaj, luat textual, este absolut neinteligibil. Nici o 
producţie nu e posibilă fără mijloace de producţie. Aici mijloacele 
de producţie însă sint presupuse sub formă de capital, adică 
aflîndu-se în proprietatea capitalistului. Prin urmare, dacă munci
torul produce fără „să folosească maşini sau alt capital" ,  el încearcă 
să facă imposibilul, respectiv nu produce nimic. Dacă însă produce 
folosind capitalul, întregul său produs va fi ceea ce este numit aici 
plusvaloare. Să mergem deci mai departe. Şi iată că, la p. 130, 
Thompson î l  pune pe acelaşi capitalist să spună următoarele : 

„lnainte de descoperirea maşinilor, înainte de construirea atelierelor şi a 
fabricilor, care era mărimea produsului produs de muncitor cu propriile lui forţe, 
fără mijloace auxiliare 1 Oricare ar fi ea, muncitorul trebuie să primească şi pe 
viilor produsul in întregime.„ Dar cel care a construit clădirea sau maşinile, 
sau şi le-a procurat prin schimb liber consimţit, aceluia trebuie să-i revină drept 
răsplata întreaga plusvaloare a mărfurilor produse• etc. 

Capitalistul lui Thompson enunţă aici numai ceea ce reprezintă 
iluzia obişnuită a fabricantului, şi anume că timpul de muncă al 
muncitorului care produce cu ajutorul maşinilor etc. ar crea 
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o valoare mai mare decit timpul de muncă al meşteşugarului sim
plu, care lucra manual înainte de inventarea maşinilor. Această 
iluzie este generată de „plusvaloarea" suplimentară, însuşită de 
capitalistul care, cu o maşină nou inventată şi monopolizată de el 
singur sau, poate, de încă ciţiva, pătrunde într-un domeniu în care 
pînă atunci domina munca manuală. In acest caz, preţul produsu
lui muncii manuale determină preţul de piaţă al întregului produs 
din această ramură industrială ; produsul produs cu maşina costă 
însă, poate, numai cit o pătrime din munca manuală şi aduce, prin 
urmare, fabricantului 110 plusvaloare" de 300°/o faţă de preţul de 
cost al produsului respectiv. 

Se înţelege că larga răspîndire a noii maşini pune repede capăt 
acestui fel de „plusvaloare" ; dar capitalistul vede atunci că, în 
măsura în care produsul muncii mecanizate începe să determine 
preţul de piaţă, iar acest preţ coboară din ce în ce mai mult spre 
nivelul adevăratei valori a produsului, în aceeaşi măsură scade şi 
preţul produsului muncii manuale, ajungînd sub valoarea sa ini
ţială, şi că, prin urmare, munca mecanizată continuă să producă 
si acum o anumită „plusvaloare" în comparaţie cu munca manuală. 
Thompson pune toată această autoamăgire cit se poate de obişnuită 
în gura fabricantului său. Dar cit de puţin împărtăşeşte el însuşi 
această autoamăgire se vede, şi cit se poate de clar, din ceea ce 
spune chiar înainte de cele relatate mai sus, la p. 1 27 : 

„Materiile prime, clădirile, salariile, toate acestea nu pot adăuga .n1m1c la 
propria lor valoare ; valoarea suplimentară apare exclusiv datorită muncii " .  

Totodată, cerem iertare cititorilor noştri dacă socotim necesar 
să subliniem aici în mod deosebit, exclusiv în favoarea şi pentru 
binele d-lui Menger, că şi această „valoare suplimentară" a lui 
Thompson nu corespunde în nici un caz plusvalorii lui Marx, ci 
cuprinde întreaga valoare, adăugată materiilor prime prin muncă, 
adică este egală cu suma valorii forţei de munca şi a plusvalorii 
în accepţia lui Marx. 

Abia acum, după aceste „garnituri economice" inevitabile, 
putem aprecia în întregime îndrăzneala cu care d-l Menger spune 
la p. 53 : 

„După părerea lui Thompson„. orice diferenţă dintre can!ilatea de produse 
strict n ecesare intretinerii muncitorului şi venitul real provenit din munca lui, 
devenită mai productivă datorită maşinilor şi  altor investiţii de capital, este con
siderată de capitalişti„. drept plusvaloare (surplus value, additional value), care 
trebuie să revină proprietarilor de pămint şi de capital• .  
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Aceasta este, chipurile, redarea „liber ă" în limba germană a 
citatului de mai sus din Thompson, p. 128. La capitalistul lui Thomp
son însă este vorba numai de diferenţa dintre produsul aceleiaşi 
cantităţi de muncă (the same quantity of labour) , în funcţie de 
faptul dacă această muncă este aplicată cu sau fără folosirea de 
capital, de diferenţa dintre produsele unei cantităţi egale de muncă 
manuală şi de muncă mecanizată. D-l Menger poate introduce „can
titatea de produse strict necesare întreţinerii muncitorului" numai 
prin ocmbDabarndă, pur şi simplu falsifiaîndu-1 pe Thompson. 

Prin urmare, constatăm că „plusvaloarea" capitalistului lui 
Thompson nu este „plusvaloarea" sau „valoarea suplimentară" a lui 
Thompson ; într-o măsură şi mai mică vreuna din ele este identică 
cu „plusvaloarea" d-lui Menger, şi cu atît mai puţin este vreuna 
din aceste trei identică cu „plusvaloarea" lui Marx. 

Dar aceasta nu-l deranjează cîtuşi de puţin pe d-l Menger. El 
continuă la p. 53 : 

„Renta funciară şi profitul la capital nu sint, de aceea, altceva decit scă
zăminte din venitul integral provenit din muncă, pe care, spre dezavantajul mun
citorului, le poate face proprietarul de pămint sau de capital, dată fiind situaţia 
lui dominantă stabilită prin lege" (idee pe care o găsim în întregime încă la 
Adam Smith). Iar după aceasta, d-l Menger exclamă triumfător : ,,In aceste ra
ţionamente ale lui Thompson recunoaştem imediat modul de a gindi, chiar şi 
modul de a se exprima pe care le găsim mai tirziu la foarte mulţi socialişti, în 
special la  Marx şi Rodbertus".  

Cu alte cuvinte, d-l Menger a descoperit la Thompson termenul 
surplus value (şi additional value) , „plusvaloare" ,  şi numai dena
turînd foarte mult lucrurile poate tăinui faptul că surplus value sau 
additional value apar la Thompson în două sensuri complet diferite, 
şi ambele aceste sensuri sînt total diferite de acela în care folo
seşte Marx termenul „plusvaloare" .  

Iată întregul conţinut a l  marii lui descoperiri I Ce rezultat jalnic 
în comparaţie cu pompoasa declaraţie din introducere : 

„In această lucrare voi demonstra că Marx şi Rodbertus şi-au împrumutat 
principalele lor teorii socialiste de la teoreticienii francezi şi englezi mai vechi, 
fără să indice sursa concepţiilor lor" . 

Ce tristă apare acum comparaţia care precede această frază : 

„Dacă după treizeci de ani de la apariţia lucrării lui Adam Smith cu privire 
la avuţia naţiunilor cineva ar •redescoperi» teoria diviziunii muncii sau dacă 
vreun autor ar încerca în zilele noastre să expună teoria evoluţiei a lui Darwin, 
dind-o drept proprietatea sa spirituală, el ar fi considerat un ignorant sau un 
şarlatan. Numai în domeniul ştiinţelor sociale, lipsite aproape în întregime de 
tradiţie istorică, este posibil ca asemenea încercări să fie încununate de succes•. 
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Facem a1c1 abstracţie de faptul că Menger continuă să creadă 
că Adam Smith „a descoperit" diviziunea muncii, în timp ce încă 
Petty, cu 80 de ani înaintea lui Smith, a tratat această problemă 
sub toate aspectele. Cele spuse de Menger în legătură cu Darwin 
se întorc întrucîtva în direcţie opusă. Incă în secolul al VI-lea 
î.e.n. , filozoful ionian Anaximandru şi-a exprimat părerea că omul 
s-a dezvoltat din peşte şi, după cum se ştie, acelaşi lucru îl susţine 
şi teoria evoluţionistă modernă. Dar, dacă cineva ar încerca să de
clare că în aceasta se poate recunoaşte modul de a gîndi şi chiar 
modul de a se exprima al lui Darwin şi că Darwin nu este altceva 
decît un plagiator al lui Anaximandru, plagiator care a tăinuit cu 
grijă sursa folosită, acela ar proceda cu Darwin şi cu Anaximandru 
exact aşa cum procedează de fapt d-l Menger cu Marx şi Thomp
son. D-l profesor are dreptate : „Numai în domeniul ştiinţelor so
ciale" se poate conta pe acea ignoranţă care face „ca asemenea 
încercări să fie încununate de succes" .  

Deoarece marele nostru cunoscător al literaturii socialiste şi 
economice acordă atîta importanţă cuvîntului „plusvaloare" ,  indi
ferent ce noţiune ar reda el, să-i dezvăluim secretul că termenul 
surplus produce * apare nu numai la Ricardo (în capitolul despre 
salarii 567} , ci că şi în Franţa, alături de termenul mieux-value **,  
folosit de Sismondi, în lumea cotidiană a afacerilor este folosită, 
din vremuri imemoriale, expresia plus-value pentru a indica orice 
creştere de valoare care nu-l costă nimic pe proprietarul mărfii. 
In concluzie poate părea îndoielnic faptul că descoperirea făcută 
de Menger cum că Thompson sau, mai bine zis, capitalistul lui 
Thompson ar fi descoperit plusvaloarea ar putea avea vreo însem
nătate chiar şi pentru filozofia dreptului. 

D-l Menger este însă departe de a fi terminat cu Marx. As
cultaţi : 

„Este caracteristic faptul că de 40 de ani Marx şi Engels citează eronat 
această lucrare fundamentală a socialismului englez" (adică pe Thompson) (p. 50}. 

Nu este destul că de 40 de ani Marx trece sub tăcere tainica 
sa Egerie, mai trebuie să o şi citeze eronat f Şi nu numai o dată, 
ci timp de 40 de ani. Şi nu numai Marx, ci şi Engels f Ce îngră
mădire de josnicii premeditate f Sărmane Lujo Brentano, tu, care 
de 20 de ani cauţi zadarnic la Marx măcar un singur citat eronat, 
care în această urmărire nu numai că ţi-ai fript tu însuţi degetele, 
dar l-ai nenorocit şi pe credulul tău prieten Sedley-Taylor din Cam
bridge 5G3, spînzură-te, Lujo, pentru că nu ţie ţi-a trecut prin cap 

" - plusprodus. - Nota trad. 
*" - plusvaloare. - Nota trad. 
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aşa ceva. Şi în ce constă această groaznică falsificare, care du
rează de 40 de ani şi mai e pe deasupra şi „caracteristică" ,  care, în 
virtutea colaborării răuvoitoare a lui Engels, care durează şi ea de 
40 de ani, capătă caracterul unui complot rău intenţionat ? 

„„.citeazll eronat, indicind drept an de apariJie a cărJii anul 1821 1"  

Iar cartea a apărut încă în 1824 I 
Intr-adevăr „caracteristic"  - pentru d-l Menger. Dar acesta, 

totuşi, nu este nici pe departe singurul - atenţie, Lujo I -, sin
gurul caz de falsificare a citatelor de către Marx şi Engels, care, 
pare-se, se îndeletnicesc cu această falsificare ca nişte meşteşugari 
rătăcitori. ln „Mizeria filozofiei" ,  apărută în 1847, Marx a confundat 
pe Hodgskin au Hopkins, iar 40 de ani mai tîrziu (40 de ani este 
un termen fatidic pentru aceşti oameni rău intenţionaţi) Engels co
mite aceeaşi crimă în prefaţa la traducerea în limba germană a 
„Mizerieiu 509• Cu un asemenea talent în a pescui greşeli de tipar 
şi omisiuni este realmente o pierdere pentru omenire că d-l pro
fesor nu a devenit corector într-o tipografie. Dar nu, trebuie să 
retragem acest compliment. D-l Menger nu este potrivit nici pentru 
a fi corector, deoarece nici el nu copiază corect, prin urmare ci
tează fals. Asta i se întîmplă nu numai la titlurile în limba engleză, 
ci şi la cele în limba germană. De pildă, el se referă la „traducerea 
acestei lucrări făcute de Engels" ,  adică la „Mizerie" .  Traducerea 
lucrării, după cum este menţionat pe copertă, nu aparţine lui Engels. 
Citatul din Marx în care era vorba de Hopkins, Engels îl reproduce 
textual în prefaţa respectivă, prin urmare el era dator să păstreze 
în citat şi această inexactitate dacă nu voia să-l citeze inexact pe 
Marx. Dar aceşti oameni nu vor reuşi niciodată să-l mulţumească 
pe d-l Menger. 

Dar destul despre aceste fleacuri, de care se ocupă cu atîta plă
cere specialistul nostru în filozofia dreptului. Pentru acest om, ca 
şi pentru toţi cei de acest fel, este „caracteristic " faptul că el,  care 
cunoaşte toată această literatură numai din lucrările lui Marx -
el nu citează nici un autor englez pe care să nu-l fi citat Marx, doar 
cu excepţia lui Hall şi a autorilor cu renume mondial, ca Godwin, 
socrul lui Shelley -, consideră de datoria lui să-şi demonstreze 
cunoştinţele citind în plus două, trei cărţi pe care nu le cunoştea 
Marx „cu 40 de ani în urmă" ,  în 1847. Acela care, avînd în buzunar 
numai titlurile lucrărilor citate de Marx şi folosind posibilităţile 
moderne de informare şi înlesnirile oferite de British Museum, nu 
a fost în stare să facă o descoperire mai importantă în acest do
meniu decît că lucrarea lui Thompson „Distribution" a apărut în 
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1 824, şi nu în 1827, acela într-adevăr nu are de ce să se laude cu 
erudiţia sa bibliografică. 

Pentru d-l Menger este caracteristic ceea ce este caracteristic 
şi pentru mulţi alţi social-reformatori din zilele noastre : vorbe mari 
şi fapte mici - dacă în general acestea există. Ei promit să de
monstreze că Marx este un plagiator, dar demonstrează că un ter
men, „plusvaloare", a fost folosit încă înaintea lui Mar:x:, deşi în 
alt . sens ! 

' Exact aşa stau lucrurile şi cu socialismul juridic al d-lui 
Menger. In prefaţă, d-l Menger declară c.ă el vede 

„în prelucrarea juridicd. a socialismului principala sarcină a filozofiei dreptului 
din timpurile noastre•. „Rezolvarea justă a acestei sarcini va contribui considP
rabil la infd.ptuirea pe calea unei reforme paşnice a schimbărilor inevitabile ale 
ordinii noastre de drept. Numai atunci cind ideile socialiste vor fi transformate 
în nopuni juridice rezonabile, oamenii de stat practici vor fi în stare să in\e
leagă cit de necesară este transf.lrmarea actualei ordini de drept în interesul 
maselor populare oprimate" "'· 

Şi el vrea să contribuie la realizarea acestei reforme prin pre
zentarea socialismului sub forma unui sistem de drept. 

Dar la ce se rezumă această prelucrare juridică a socialismu
lui ? In „observaţii finale"  se spune : 

„Nu încape îndoială că elaborarea unui sistem de drept care să se călăuzească 
în i:ntregime după aceste idei de drept funcla:nenlale" (dreptul fundamental nr. l 
şi nr. 2) „este o chestiune de viitor indepcirlal• (p. 1 63) . 

Ceea ce în prefaţă este prezentat ca principală sarcină a „tim
purilor noastre " ,  în încheiere este mulat în „viitorul îndepărtat" .  

„Schimbările necesare• (ale ordinii de drept existente) „se vor desfăşura 
pe calea unei dezvoltări istorice îndelungate, tot aşa cum orinduirea noastră so
ciald. actuală a destrămat şi a distrus �istemul feudal în decurs de secole în 
asemenea măsură, incit, în ul timă instantă, a fost suficient un singur impul.s 
pentru ca acesta să fie complet desfiinJat" (p. 164) . 

Foarte bine spus, dar la ce mai e nevoie de filozofia dreptului 
dacă „dezvoltarea istorică" a societăţii va duce de la sine la schim
bările necesare ? In prefaţă se spune că juriştii sînt cei chemaţi să 
arate drumul dezvoltării sociale ; acum însă, cînd juristul se apro
pie de înfăptuirea promisiunilor sale, îi piere curajul şi el bîiguie 
ceva despre dezvoltarea istorică, dezvoltare care va aranja sin
gură. totul. 

„Dezvoltarea noastră socială se îndreaptă lnsă spre lnfăptuirea dreptului la 
venitul integral provenit din muncă sau a dreptului la muncă 1•  
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D-l Menger declară că nu ştie. Intr-un mod atît de lipsit de 
scrupule îşi abandonează el acum „fundamentaleleu sale „drepturi • 

socialiste. Dar, dacă aceste drepturi fundamentale nu sînt în stare 
să ispitească pe nimeni, dacă nu determină şi nu înfăptuiesc dezvol
tarea socială, ci, dimpotrivă, ele sînt determinate şi înfăptuite de 
această dezvoltare, atunci la ce bun toate aceste strădanii de a 
reduce întregul socialism la drepturi fundamentale ? La ce bun 
osteneala de a lipsi socialismul de „garnitura" sa economică şi 
istorică dacă imediat trebuie să aflăm că această „garnitură" for
mează adevăratul său conţinut ? De ce abia la sfîrşit ni se declară 
că tot acest studiu nu are nici un sens, întrucît ţelul mişcării so
cialiste îl putem afla nu prin transformarea ideilor socialiste în 
noţiuni juridice rezonabile, ci numai prin studierea dezvoltării so
ciale şi a cauzelor ei determinante ? 

In ultimă instanţă, înţelepdunea d-lui Menger se reduce la 
declaraţia că el n-ar putea spune ce anume orientare va căpăta 
dezvoltarea socială, de un lucru este însă sigur - nu trebuie agra
vate în mod artificial „racilele orînduirii sociale moderne " (p. 1 66) , 
iar în scopul menţinerii în continuare a acestor „racile" ,  el reco
mandă respectarea liberului schimb şi evitarea pe viitor de către 
stat şi comunităţi a contractării de împrumuturi I 

Aceste sfaturi sînt singurul rezultat concret al filozofiei drep
tului a lui Menger, care s-a anunţat cu atîta zgomot şi autoelogiere! 
Păcat numai că d-l profesor nu ne dezvăluie secretul cum ar putea 
statele şi comunităţile moderne să facă faţă sarcinilor lor fără 
„împrumuturi de stat şi municipale " .  Dacă cunoaşte secretul, iar fi 
bine să nu-l ţină numai pentru el. Dezvăluirea acestui secret i-ar 
netezi drumul „în sus " ,  spre fotoliul ministerial, mai curînd decît 
realizările lui în domeniul „filozofiei dreptului " .  

Orice primire l i  s-ar face însă acestora din urmă în „sferele 
influente " ,  noi ne considerăm în orice caz în drept să afirmăm că 
toţi socialiştii prezenţi şi viitori îi vor lăsa d-lui Menger toate 
drepturile lui fundamentale sau vor renunţa la orice încercare de 
a-i disputa „venitulu lui „integral provenit din muncă". 

Cele spuse nu înseamnă, fireşte, că socialiştii renunţă să for
muleze anumite revendicări cu caracter de drept. Un partid sociialist 
activ, ca în general orice partid politic, nu este posibil fără ase
menea revendicări. Revendicările care decurg din interesele gene
rale ale unei anumite clase pot fi realizate numai prin cucerirea 
puterii politice de către această clasă, după care ea acordă preten
ţiilor sale o valabilitate generală sub formă de legi. Fiecare clasă 
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aflată în luptă trebuie, de aceea, să-şi formuleze pretenţiile ca 
revendicări cu caracter de drept, sub formă de program. Pretenţiile 
fiecărei clase însă se schimbă în cursul transformărilor sociale şi  
politice, ele diferă de la o ţară la alta în funcţie de particularităţile 
ei şi de nivelul dezvoltării ei sociale. De aceea şi revendicările cu 
caracter de drept pe care le formulează diferitele partide, deşi ţelu
rile lor finale concordă, nu sînt absolut identice în toate timpurile 
şi la toate popoarele. Ele reprezintă un element schimbător, şi din 
cînd în cînd sînt revizuite, după cum putem constata la partidele 
socialiste din diferite ţări. La asemenea revizuiri sînt luate în con
sideraţie relaţiile efective ; totodată, nici unui partid socialist exis
tent nu i-a trecut încă prin minte să facă din programul său o nouă 
filozofie a dreptului, şi aşa ceva nu se va întîmpla nici în viitor. 
Cel wţin ceea ce a făcut d-l Menger în acest domeniu nu poate 
decît să te facă să renunţi la asemenea încercări. 

Aceasta este singura latură folositoare a micii lui opere. 

Scris în noiembrie -
începutul lunii decembrie 1886 
Publicat în „Die Neue Zeit" 
nr. 2 din 1887 
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Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 

Corecturile făcute de F. Engels la programul 
Federaţiei socialiste din nordul Angliei 571 

Proletari din toate tările, uniţi-vă I 

Federaţia socialistă din nordul Angliei 
(lntemeiată în Northumberland în mai 1887) 

PRINCIPII * 

Federaţia socialistă din nordul Angliei a fost întemeiată cu 
scopul de a educa şi organiza masele populare în vederea eman
cipării economice a muncii. 

" Cuvintele şterse de Engels în program sint date în paranteze ascuţite ; 
textul adăugat de el e tipărit cu aldine. - Nota red. 
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Aprobînd întru totul şi sprijinind orice efort al muncitorilor 
salariaţi de a obţine condiţii mai bune de viaţă în actuala orînduire, 
Federaţia socialistă urmăreşte desfiinţarea clasei capitaliştilor şi a 
marilor proprietari funciari, precum şi a clasei muncitorilor salariaţi 

şi unirea <muncitorilor din întreaga societate> a tuturor membrilor 

societăţii într-o asociaţie bazată pe cooperare. 
Orînduirea în care clasa întreprinzătorilor monopolizează toate 

mijloacele care servesc la dobîndirea şi crearea avuţiilor, clasa 
muncitorilor salariaţi fiind nevoită să lucreze <în primul rînd> 
pentru profiturile acestor întreprinzători, este o orînduire a tiraniei 
şi sclaviei. 

Antagonismul dintre aceste două clase <duce la> se manifestă 

printr-o concurenţă feroce - concurenţa pentru locul de muncă în 
rîndurile muncitorilor şi concurenţa pentru pieţe în rîndurile capi
taliştilor. Aceasta <generează ura de clasă şi lupta de clasă> scin

dează însăşi naţiunea, o împarte în două tabere ostile, şi distruge 
adevărata independenţă, libertate şi fericire. 

In actuala orînduire, trîntorii se bucură de bunăstare şi de lux, 
muncitorii au parte numai de trudă şi de mizerie, iar lumea întreagă 
se află într-o decădere generală ; această orînduire este nedreaptă 
în esenţa ei şi trebuie să fie desfiinţată. Şi ea poate fi desfiinţată 

deoarece acum productivitatea muncii a crescut atît de mult, încît 

nici o lărgire a pieţelor nu poate înghiţi surplusul de produse ; în

săşi abundenţa de bunuri şi de mijloace de trai de.vine, în felul 

acesta, cauza stagnării industriei, a şomajului şi, prin urmare, a mi
zeriei milioanelor de muncitori. 

Ţelul nostru este instaurarea orînduirii socialiste, care va oferi 
tuturor posibilitatea unei munci sănătoase şi folositoare, bunăstare 
şi timp de odihnă şi o libertate reală şi deplină. 

Toată lumea e chemată să sprijine Federaţia socialistă în 
această acţiune măreaţă. Cei ce ni se alătură trebuie să recunoască 
drept bază a atitudÎIIlii dintre ei şi faţă de toţi ceilalţi oameni : 
adevănul, dreptatea şi moralitaitea. Ei trebuie să rncU1J1Joască 
că nu există drepturi fără obligaţii şi obligaţii fără drepturi. 

Scris intre 14 �i 23 iunie 1887 Se tipd.reşte clup'i textul 
programului cu corectările 
lui Engels 

Tradus în limba engleză 
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Interviu acordat de Friedrich Engels redacţiei 
lui „New Yorker Volkszeitung" m 
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1ntrebare : Se dezvoltă socialismul în Anglia, adică organiza
ţiile muncitoreşti engleze acceptă în măsură mai mare decît înainte 
critica socialistă a dezvoltării economice şi năzuiesc ele - cît de 
cit serios - la „ţelurile" socialiste „finale" ? 

Engels : Sînt cit se poate de satisfăcut de progresele făcute de 
socialism şi de mişcarea muncitorească în Anglia ; aceste progrese 
însă constau, în special, în creşterea conştiinţei proletare a maselor. 
Organizaţiile muncitoreşti oficiale, trade-unionurile, care ameninţau 
pe alocuri să devină reacţionare, sînt nevoite să se tîrască în coadă, 
ca Landsturmul austriac. 

intrebare : Cum stau lucrurile în această privinţă în Irlanda ? 
Există oare acolo ceva, în afara problemei naţionale, în care şi-ar 
putea pune speranţe socialiştii ? 

Engels : In Irlanda nu ne putem aştepta încă multă vreme la o 
mişcare socialistă pură. Acolo oamenii vor mai întîi să devină mici 
ţărani proprietari de pămînt, iar cînd vor ajunge la aceasta, va 
apărea ipoteca şi îi va ruina încă o dată. Asta nu înseamnă că nu 
trebuie să-i ajutăm să se elibereze de landlorzi, adică să treacă de 
la condiţiile semifeudale la capitalism. 

Intrebare : Care este atitudinea muncitorilor englezi faţă de 
mişcarea irlandeză ? 

Engels : Masele sînt pentru irlandezi. Organizaţiile, ca şi aris
tocraţia muncitorească în general, sînt alături de Gladstone şi de 
burghezia liberală şi nu merg mai departe decît ei. 

Intrebare : Ce credeţi despre Rusia ? In ce măsură v-aţi schim
bat punctul de vedere - pe care dv. şi Marx 1-ilţi exprimat cu şase 
ani în urmă, în timp ce mă aflam * la Londra - că, în urma succe
selor pe care le obţinuseră pe atunci teroriştii-nihilişti, impulsul 
pentru o mişcare revoluţionară în Europa ar putea porni, probabil, 
din Rusia ? 573 

Engels : Şi acum mai sînt în întregime de părere că o revoluţie 
în Rusia sau numai convocarea unei oarecare adunări naţionale 
acolo ar duce la o schimbare radicală a întregii situaţii politice din 
Europa. Dar în momentul de faţă aceasta nu mai este o posibilitate 
imediată I Doar avem acum un alt Wilhelm **. 

• T. Cuno, reprezentantul lui „New Yorker Volkszei tung• .  - Nola red. 
•• Wilhelm al II-iea. - Nola red. 
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La întrebarea cum ar caracteriza el actuala situaţie din Europa, 
Engels a răspuns : De şapte săptămîni nu am mai avut în mină un 
ziar din Europa şi de aceea nu sint în stare să fac o caracterizare a 
evenimentelor care au avut loc acolo. 

Cu aceasta, convorbirea a luat sfîrşit. 

Publicat ln 
„New Yorker Volkszeitung ' nr. 226 
din 20 septembrie 1888 

6 

Se tipăreşte după textul 
aparut în ziar 

Tradus din limba germană 

Congresul internaţional muncitoresc din 1 889 
Răspuns săptămînalului „ Justice " m 

In numărul său din 1 6  martie 1889, „Justice" ,  „organul de presă 
al social-democra/iei0 ,  atacă poziţia adoptată faţă de congresul sus
menţionat de cei pe care ziarul îi numeşte „social-democraţi ger
mani oficiali " (oricine ar fi ei) în general şi „organ oficial de presă 
al social-democraţilor germani" - este vorba de săptămînalul lon
donez „Sozialdemokrat" - în special. 

„Sozialdemokrat" a încetat de a mai fi un organ „oficial" de 
presă de cînd, printr-o hotărîre a Curţii supreme a Imperiului ger
man, prietenii noştri germani au fost lipsiţi de posibilitatea de a 
avea un asemenea organ oficial fărd. a fi învinuiţi că fac parte 
dintr-o „asociaţie secretă" :m. De atunci, ziarul, după cum arată şi 
denumirea, nu a avut pretenţia să fie chiar „organul de presă al 
social-democraţiei " ,  ci numai „un organ de presă al social-demo
craţilor de limbă germană• .  Cu toate acestea, „Sozialdemokrat" se 
mîndreşte cu faptul că se bucură de încrederea deplină a Partidului 
social-democrat german, un partid a cărui forţă nu este nici pe 
departe reflectată de cele 770 OOO de voturi pe care le-a întrunit în 
alegerile din 1887. 

După părerea săptămînalului „Justice " ,  

„social-democraţii germani îngreuiază nu numai î n  Marea Britanie, c i  ş1 in Ame
rica propaganda în favoarea cauzei noastre, tipărindu-şi ziarele într-o limbă pe 
care nici măcar unul la zece mii dintre cei care-i înconjură nu o înţeleg, deşi ei 
înşişi sînt obligaţi, în Statele Unite în orice caz, să înveţe engleza. Mai mult, ei 
îşi limitează activitatea strict la cluburile lor nationale" .  
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Acest reproş este fără precedent ! Potrivit săptămînalului „Jus
tice",  germanii care trăiesc într-o ţară străină trebuie să renunţe la 
limba lor maternă, singurul lor mijloc de propagandă în rîndurile 
concetăţenilor lor, şi să se transforme într-o simplă anexă a vreunei 
mişcări care ar putea lua na�tere în ţara în care trăiesc. 

„Sozialdemokratu este un săptămînal german care se adresează 
cititorilor de limbă germană. Nouă zecimi din tirajul lui se trimit 
direct în Germania. Publicaţia apare întîmplător în Anglia, deoarece 
o lege excepţională, mai infamă decît cea aplicată de Anglia Irlan
dei, a obligat redacţia să-şi mute activitatea în străinătate, iar gu
vernul elveţian, sub presiunea lui Bismarck, a expulzat din Elveţia 
pe toţi colaboratorii ziarului. 

„Londoner Freie Presse " 576 este un săptămînal local care apare 
în limba germană. El există de mai bine de trei ani, ceea ce consti
tuie o dovadă suficientă că răspunde unei necesităţi. De altfel, îl 
putem lăsa să se apere singur. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru germanii americani. Dar 
pentru a caracteriza acuzaţiile ce li se aduc de către „Justice" ,  
putem arăta că  Partidul muncitoresc socialist din America de 
Nord 577, deşi constituit iniţial, şi chiar şi astăzi, în special din ger
mani, are numeroase secţii negermane - anglo-americană, slavă, 
scandinavă etc. ; că, pe lingă numeroasele lui publicaţii germane, 
care toate îşi acoperă cheltuielile în întregime sau aproape în între
gime, el editează un organ englez de presă, „Workmen's Advoca
te" 578, şi acoperă deficitul considerabil care continuă să persiste 
(vezi „Socialist u din New York, din 2 martie 1889, darea de seamă 
a Comitetului executiv naţional) ; că ţine pe socoteala lui un agitator 
pentru muncitorii anglo-americani - pe profesorul Garside ; că în 
America i se face reproşul de a nu fi altceva decît o ceată de intruşi 
străini, care se amestecă în treburi americane ce nu-i privesc şi pe 
care nu le înţeleg. Şi aceasta li se spune în pofida faptului că ger
manii americani ori au devenit, ori intenţionează să devină cetăţeni 
americani şi să rămînă pentru totdeauna în America. Şi dacă ger
manii din Anglia, care aproape toţi se află acolo doar temporar, 
ar urma instrucţiunile pe care le dă „Justice" ,  dacă ar începe să 
scoată ziare englezeşti pentru cititorii englezi şi ar participa activ 
la agitaţia publică în rîndurile englezilor, dacă s-ar amesteca în 
viaţa politică a Angliei, şi-ar asuma toate obligaţiile englezilor şi 
ar pretinde să aibă toate drepturile lor, li s-ar arunca în faţă acelaşi 
reproş şi, printre alţii ,  s-ar putea ca acest lucru să-l facă şi „Justice• .  

In ceea ce priveşte afirmaţia că germanii americani ar  f i  „obli
gaţi să înveţe limba engleză" ,  pot doar să spun că aceasta este şi 
dorinţa mea. Din păcate însă, lucrurile nu stau nici pe departe aşa. 
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Oriunde s-ar afla, socialiştii germani participă activ şi eficient, 
pe măsura posibilităţilor lor, la agitaţia socialistă. Nici în America, 
nici în Elveţia, nici în Europa de est, nici în cea de nord, social
democraţia nu ar avea situaţia pe care o are dacă nu ar fi fost acti
vitatea germanilor din aceste ţări. Intotdeauna şi pretutindeni, ei 
au fost primii care au stabilit legături între socialiştii de diferite 
naţionalităţi, iar Asociaţia culturală a muncitorilor germani (în pre
zent cu sediul în 49, Tottenham Street, Tottenham Court Road) a 
fost încă în 1 840 prima organizaţie socialistă internaţională 579• 
Chiar dacă „Justice"  nu cunoaşte aceste fapte, poliţia internaţio
nală şi capitalul internaţional le cunosc perfect. Oriunde socialiştii 
străini erau urmăriţi, persecutaţi sau expulzaţi de poliţia continen
tală, în trei cazuri din patru aceştia erau germani ; iar proiectul de 
lege cu privire la interzicerea imigraţiei socialiştilor străini, înaintat 
acum Congresului american, este îndreptat în primul rînd împotriva 
germanilor. 

„Justice" continuă : 

„Acum despre viitorul congr-:!s. La Congresul din 1 086 de la Paris, unde ger
manii ş1-au avut reprezentanţii lor, şi Io. Congresul din 1 888 de la Londra, partidul 
posibiliştilor a fost însărcinat în unanimitate cu organizarea Congresului din 1 889. 
Atunci nu s-au făcut nici un fel de obiec�ii în această privinţă„. De aceea au 
existat motive să se spere că toate micile supărări personale din ultimii ani au 
trecut. Totuşi de atunci şi pină în momentul de faţă, organul oficial de presă al 
social-democraţilor germani ii ironizează şi-i ponegreşte fără încetare pe posibi
lişti, iar aceste atacuri s-au încheiat cu o adunare secretă care a avut loc la 28 
februarie la redacţia ziarului cRecht voor Allen» m şi care aminteşte intrigile 
mirşave care au destrămat vechea c!ntemaţională». Săptămina aceasta, cSozial
demokrat• s-a apucat din nou de-ale lui, - e! citează din ziarul newyorkez cDer 
Sozialist. atacurile îndreptate împotriva tovarăşilor noştri francezi. Dar asta este, 
într-adevăr, prea mult. Fără îndoială că tovarăşul nostru Rackow şi toţi social
democraţii germani independenţi ni se vor alătura în încercarea noastră cinstită 
de a pune capăt acestor certuri şi intrigi meschine şi duşmănoase" .  

Pentru a înţelege toate acestea, trebuie să cunoaştem anumite 
fapte din istoria mişcării socialiste franceze de după 187 1 .  Socialiştii 
francezi, zdrobiţi în zilele Comunei din 187 1 ,  şi-au revenit treptat 
şi au apărut din nou pe scenă la Congresul de la Marsilia din 1879, 
unde s-au constituit într-un partid muncitoresc ; dar în 1882, la 
Congresul de la St. I'!tienne, s-a produs o sciziune. Fiecare fracţiune 
îşi dădea denumirea de Partid muncitoresc francez (Parti ouvrier) , 
dar cel mai potrivit este să-i numim aşa cum şi-au spus ele între 
ele, şi anume : posibilişti şi marxişti. ln afară de aceste două gru
pări mai exista grupul blanquiştilor, care avea organizaţia lui se
parată, deşi în general acest grup colabora la început cu partidul 
muncitoresc, iar după sciziune cu aşa-numiţii marxişti. Fiecare din 



lnsemnări •i documente 501 

aceste fracţiuni avea în sfera ei de influenţă o serie întreagă de 
sindicate (chambres syndicales) şi alte asociaţii muncitoreşti. In 
general, posibiliştii se bucurau de cea mai mare influenţă la Paris, 
în timp ce în provincie dominau aproape exclusiv aşa-numiţii mar
xişti. N-am să intru acum în fondul divergenţelor dintre aceste 
grupări. Destul de regretabil că asemenea divergenţe există. Dar 
nici socialiştii englezi, de asemenea scindaţi în cîteva grupări de
osebite, nici socialiştii germani, unificaţi abia în 1 875, nu au dreptul 
să le reproşeze francezilor această lipsă de unitate. 

Posibiliştii, pentru a fi recunoscuţi în Franţa drept singurul 
partid cu adevărat muncitoresc, au început să convoace conferinţe 
şi congrese internaţionale, prima conferinţă în 1 883 la Paris, a doua 
în 1 884 (la care au participat de peste hotare în primul rînd trade
unionişti englezi) şi o a treia în 1 886, la care au participat şi cîţiva 
delegaţi din alte ţări. La această conferinţă s-a hotărît ca în 1 889 
să se convoace un congres internaţional la Paris, a cărui organizare 
a fost încredinţată posibiliştilor. Dar nici delegatul german Grimpe 
şi nici delegatul austriac nu au votat pentru această rezoluţie. Ori
cum, această hotărîre a conferinţei, la care, în afară de posibilişti 
şi trade-unionişti englezi, au participat şi cîţiva belgieni, un austra
lian, un german, un delegat din partea unei asociaţii germane din 
Londra, un suedez şi un austriac, nu are decît valoarea unui dezi
derat. Că cei reprezentaţi la această conferinţă nu au considerat 
rezoluţiile adoptate obligatorii pentru ei au dovedit-o trade-unio
niştii englezi, care la Congresul lor de la Hull au respins categoric 
multe din ele. 

In septembrie 1 887 a avut loc la St. Gallen, în Elveţia, un con
gres al reprezentanţilor Partidului social-democrat german. La acest 
congres s-a adoptat, printre altele, hotărîrea de a se convoca în 
1B8B un congres internaţional muncitoresc. Cînd aproximativ în 
acelaşi timp trade-unionurile au anunţat convocarea unui congres 
la Londra, Partidul muncitoresc german s-a arătat gata să renunţe 
la propriul lui congres dacă membrii lui vor fi admişi - numai 
admişi I - la congresul ce urma să aibă loc la Londra. 

Cînd şi-au convocat congresul, trade-unionurile au declarat că 
vor fi admişi numai delegaţii bona fide * ai organizaţiilor munci
toreşti bona fide. Dar în Germania, în condiţiile actualelor legi ex
cepţionale, guvernul ar dizolva imediat orice organizaţie sindicală 
care ar îndrăzni să aleagă şi să trimită un delegat la Londra şi 
i-ar confisca fondurile. Condiţia pusă de Consiliul trade-unionurilor 
echivala cu interzicerea participării delegaţilor germani la congres. 
Atunci, Partidul muncitoresc german l-a trimis în delegaţie la Lon-

* - mandatari, oficiali. - Nota trad. 
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dra pe A. Bebel, binecunoscutul membru al Reichstagului, însoţit 
de subsemnatul. El l-a vizitat pe secretarul Comitetului parlamen
tar 581 şi pe cel al Consiliului trade-unionurilor şi a stat de vorbă 
cu reprezentanţii Federaţiei social-democrate şi ai Ligii socialiste 582• 
A urmat apoi o corespondenţă îndelungată, prin care germanii au 
încercat să obţină o modificare a condiţiilor de participare la con
gres. Dar hotărîrea Comitetului parlamentar al Consiliului trade
unionurilor a rămas în vigoare, iar accesul la congres ne-a fost oprit 
în mod deliberat. După aceasta, conducerea partidului nostru a 
publicat un protest împotriva unui asemenea congres. 

Congresul s-a ţinut. Niciodată în întreaga istorie a mişcării 
muncitoreşti, un congres al muncitorilor nu s-a întrunit în condiţii 
atît de umilitoare. Toate congresele anterioare ale muncitorilor s-au 
considerat suverane. Organizatorii lor puteau elabora un regula
ment preliminar, dar oricare delegat putea să nu fie de acord cu 
el, şi atunci hotărîrea definitivă o lua chiar congresul. De data 
aceasta însă, condiţiile de participare, regulamentul, regulile de 
procedură şi sistemul de vot, ordinea de zi , - pe scurt, totul a fost 
dictat dinainte de Comitetul parlamentar, acest organ antisocialist 
al Consiliului antisocialist de la Londra al trade-unionurilor. Şi 
totuşi, delegaţii socialişti la congres au răbdat această înjosire 
pentru că altminteri Consiliul trade-unionurilor, care închiriase sala, 
i-ar fi dat afară şi pentru că au considerat - şi pe bună dreptate -
că mai important este să arate lumii întregi că în rîndurile organi
zaţiilor sindicale engleze există o puternică minoritate socialistă. 
Ei însă ar fi trebuit să-şi exprime protestul, ceea ce n-uu făcut. 

Este îndoielnic că hotărîrile unui asemenea congres pot fi con
siderate obligatorii chiar şi pentru cei care au trimis reprezentanţi, 
şi pînă şi iniţiatorii lui - Comitetul parlamentar - s-au dezis de 
ele atunci cînd au refuzat să le aplice (raportul din noiembrie 1888, 
p. 2) 588, A le considera obligatorii pentru cei care nu numai că nu 
au fost reprezentaţi la congres, dar au fost în mod deliberat excluşi 
şi au protestat împotriva acestui fapt ar fi pur şi simplu absurd. 
Oricum ar sta lucrurile, congresul a hotărît ca în 1889 să se ţină la 
Paris un congres internaţional şi i-a însărcinat pe posibiliştii de la 
Paris cu organizarea lui. 

Concomitent cu Congresul de la Londra, sindicatele franceze 
împreună cu aşa-numiţii marxişti francezi, au ţinut la Bordeaux 
congresul lor, care a hotărît şi el ca în 1889 să se ţină la Paris un 
congres internaţional muncitoresc. La Congresul de la Londra 
a fost trimis un delegat din Bordeaux, dar el a ajuns la Londra toc
mai la sfîrşitul lucrărilor congresului. 
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Apoi, posibiliştii francezi au convocat un congres naţional al 
muncitorilor la Troyes în decembrie anul trecut. Dar organizatorii 
din Troyes - membrii propriului lor partid - au declarat că soco
tesc de datoria lor să invite la un asemenea congres delegaţi din 
partea tuturor organizaţiilor socialiste şi muncitoreşti din Franţa. 
Atunci, posibiliştii s-au dezis de propriul lor congres, şi acesta a 
fost organizat fără participarea lor de aşa-numiţii marxişti şi de 
blanquişti, care au confirmat rezoluţia adoptată la Bordeaux cu pri
vire la convocarea unui congres internaţional la Paris în 1889. 
Acest lucru a fost făcut pur şi simplu în scopul unei autoapărări, 
întrucît ei ştiau prea bine că, încredinţînd organizarea congresului 
lor de la Paris posibiliştilor, Congresul de la Londra a pregătit de 
fapt, deşi fără să-şi dea seama, excluderea de la participare a tu
turor muncitorilor francezi care nu se aflau sub influenţa posibi
liştilor. 

Astfel, în 1889 urmau să se întrunească la Paris două congrese 
rivale. Şi, cu toate că „Justice" şi-a ţinut cititorii într-o necunoaş
tere totală a faptului că grupuri mari de muncitori francezi s-au în
trunit în toamna anului 1888 la Bordeaux şi la Troyes (la Bordeaux, 
63 de delegaţi din partea a 250 de uniuni locale, printre altele din 
Marsilia, Lille, Lyon, Roubaix ; la Troyes, 36 de delegaţi din partea 
a 327 de organizaţii diferite, uniuni sindicale locale şi cercuri so
cialiste) şi au hotărît să convoace un congres la care să fie şi ei 
reprezentaţi, aceste lucruri au ajuns totuşi la cunoştinţa Partidului 
social-democrat german. Atunci, germanii au considerat de datoria 
lor să facă tot ce le stă în putinţă pentru a împiedica ţinerea aces
tor două congrese rivale, ştiind că ele ar fi ostile unul altuia şi că 
ambele s-ar solda cu un eşec, şi să încerce să facă din aceste două 
congrese ciuntite un congres adevărat. 

In acest scop, germanii - membri ai Reichstagului, din cadrul 
cărora este constituită conducerea partidului nostru - au propus 
convocarea unei conferinţe internaţionale la care au invitat atît 
cele două fracţiuni ale socialiştilor francezi, cit şi celelalte organi
zaţii socialiste negermane cu care întreţineau legături şi corespon
denţă. Această conferinţă a avut loc la Haga (Olanda) la 28 februa
rie, iar eu am luat parte la ea nu ca delegat, ci doar ca observator. 
Ambele partide franceze au fost invitate, posibiliştii însă n-au ve
nit. Marxiştii l-au trimis pe Lafargue. Dintre delegaţi au făcut parte 
doi germani (Bebel şi Liebknecht) , doi olandezi (Domela Nieuwen
huis şi Croll) , doi belgieni (Anseele şi Volders) şi doi elveţieni 
(Reichel şi Scherrer) . 

Trebuiau rezolvate trei probleme principale : în primul rînd, 
măsurile necesare în vederea convocării unui congres comun ; 



504 Anexe 

în al doilea rind, elaborarea unor astfel de condiţii de partici
pare care să împiedice excluderea vreunui grup din acelea care ar 
dori să fie reprezentate la congres ; în al treilea rînd, suverani
tatea congresului în ceea ce priveşte treburile lui interne. Trebuie 
spus că posibiliştii, călcînd pe urmele Comitetului parlamentar al 
trade-unionurilor, au publicat dinainte instrucţiunile şi regulamen
Lul cu care intenţionau să încătuşeze congresul. Nu numai că ordi
nea de zi era pregătită în întregime, dar mai era prevăzut şi ca 
mandatele delegaţilor să fie verificate şi validate nu de congres în 
ansamblu, ci de fiecare grupare naţională în parte. Ulterior, con
gresul putea să adopte sau să respingă atît această ordine de zi 
cit şi acest sistem de verificare a mandatelor, dar, în orice caz, 
trebuia menţinut dreptul congresului de a-şi da sau nu consimţă
mîntul, cu atit mai mult cu cit acest sistem de verificare a manda
telor, prescris de posibilişti, le dădea de fapt posibilitatea să admită 
la congres numai pe delegaţii francezi care le erau pe plac. Să ne 
amintim că unii socialişti englezi - delegaţi la Congresul de la 
Londra - erau cit pe ce să fie excluşi de comisia de elaborare a 
regulamentului, în care trade-unionurile engleze nu aveau decît o 
majoritate neînsemnată în comparaţie cu străinii. Iar Parisul este 
bastionul posibiliştilor, care mai intenţionează să se adreseze con
siliului municipal al Parisului cu rugămintea de a li se pune la dis
poziţie pentru nevoile congresului 50 OOO de franci (2 OOO de lire 
sterline) , de care să poată dispune ei. 

Aşadar, Conferinţa de la Haga a adoptat în unanimitate urmă
toarea rezoluţie : 

„Noi, subsemnatii, propunem Federatiei muncitorilor socialişti din Franta• 
(adică federatiei posibiliştilor) „ca, în virtutea mandatului acordat lor de Congre
sul de la Londra din 1888, să convoace la Paris un congres international, de comun 
acord cu organizatiile muncitoreşti şi socialiste dm Franta şi din alte tări. 

Apelul de convocare, semnat de toti reprezentantii organizatiilor muncito
reşti şi socialiste, trebuie adus la cunoştintă cit mai repede posibil clasei mun
citonre şi socialiştilor din Europa şi din America. 

In acest apel trebuie să se declare : 

1) Congresul international de la Paris va avea loc intre 14 şi 21 
iulie 1889 ; 

2) La el pot participa muncitorii şi socialiştii din diferite tări în conditir 
care să tină seama de legile politice ale fiecăruia din aceste ţări ; 

3) Congresul va fi suveran în validarea mandatelor şi stabilirea ordinii de zi. 
Se fixează în mod provizoriu următoarele probleme care urmează s!I 
fie discutate : 

a) Legislatia muncitorească internatională - reglementarea prin lege a zilei 
de muncă (munca de zi, munca de noapte, respectarea sărbătorilor, munca 
adultilor, a femeilor şi a copiilorl : 
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b) In•pectarea fabricilor şi a atelierelor, precum •i a industriei casnice ; 

c) Căile •i mijloacele care sli garanteze lnfăptuirea acestor revendicări. 

Haga, 28 lebruarie 188g 

Delegaţii din partea Germaniei : A. Bebe!, W. Liebknechl 
Elveţiei : A. Reichel, H. Scherrer 
Olandei : F. D. Nieuwenhui11, L. Croii 
Belgiei : Ed. Anseele, J. Volders 

Franţei : Paul Lalargue•. 

505 

Astfel, conferinţa a făcut în toate privinţele concesii posibiliş
tilor. Conform hotărîrii Congresului de la Londra, pregătirea şi 
organizarea congresului era încredinţată lor, iar rivalii lor francezi 
au fost înlăturaţi de la această muncă. Tot ce li s-a cerut a fost să 
semneze un apel comun de convocare a congresului, care să fie 
semnat şi de toate celelalte partide interesate şi în care să se 
arate : 1) data convocării congresului ; 2) condiţiile fundamentale 
de participare şi 3) suveranitatea congresului în ceea ce priveşte 
regulamentul şi ordinea de zi. Această formă de apel comun impunea 
anumite obligaţii tuturor organizaţiilor care l-ar fi semnat şi era 
cel mai bun mijloc sau, mai bine zis, singurul de a asigura congre
sului un caracter cu adevărat general şi internaţional. Condiţiile 
fundamentale de participare propuse în acest apel împiedicau repe
tarea unor fapte scandaloase ca, de pildă, neadmiterea la congres 
a delegaţilor germani, austrieci şi ruşi, fapte din pricina cărora la 
Congresul de la Londra mişcarea proletară din zilele noastre a fost 
reprezentată atît de incomplet. Cererea de a fi menţionată în mod 
expres suveranitatea congresului în ceea ce priveşte toate trebu
rile lui interne a devenit necesară după ce Comitetul parlamentar 
a încercat să creeze un precedent, iar posibiliştii i-au urmat exem
plul. Ea se referea exclusiv la ceea ce era de la sine înţeles şi nu 
Ie răpea posibiliştilor nimic din împuternicirile acordate lor de Con
gresul de la Londra, deoarece Congresul de la Londra nu a împuter
nicit şi nici nu putea să împuternicească pe cineva să stabilească 
norme obligatorii pentru viitoarele congrese. 

Că rezoluţia de la Haga nu a fost nicidecum adoptată din spirit 
de contradicţie faţă de Congresul de la Londra o dovedeşte faptul 
că doi dintre delegaţii care au fost de acord cu ea şi au sem�at-o 
- Anseele din Gand şi Croll din Haga - au fost şi delegaţi la 
Congresul de la Londra din noiembrie 1888, şi nu numai delegaţi, ci 
şi membri ai prezidiului pentru străinătate. Acest lucru îl dovedeşte 
şi faptul că atît cei doi germani care nu au fost admişi la Congre
sul de la Londra, cit şi francezii care nu au fost reprezentaţi la el 
sînt de acord ca posibiliştli să păstreze toate împuternicirile pe care 
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putea să le dea şi le-a dat Congresul de la Londra. Ei cer un singur 
lucru : să li se asigure posibilitatea de a participa la Congresul de 
la Paris în aceleaşi condiţii ca şi celorlalţi delegaţi, iar Congresul 
de la Paris odată întrunit să aibă posibilitatea de a-şi rezolva singur 
treburile sale interne. Şi pentru că Conferinţa de la Haga a îndrăz
nit să acţioneze în spirit atît de conciliator, „Justice" o numeşte 
„o adunătură secretă" ! 

Posibiliştii au respins colaborarea care li se propunea. Ei sînt 
de acord ca apelul de convocare oa congreS!lllui să fie 5emnat de 
reprezentanţii socialiştilor din străinătate, dar nici unul dintre socia
liştii fra!Ilcezi oare nu face parte dirntre posibilişti nu itrebuie să-şi 
pună semnătura. In felul acesta, ei pretind să fie unica organizaţie 
socialistă din Franţa şi contează că noi, cei din străinătate, îi vom 
recunoaşte ca atare. In plus, ei nu sînt de acord ca congresul în 
ansamblu să stabilească modul de verificare a mandatelor : există 
instrucţiuni şi regulamente prescrise dinainte de posibilişti şi con
gresul trebuie să le accepte fără murmur. 

Aceste împrejurări pun capăt oricărei speranţe că congresul, 
a cărui convocare a fost hotărîtă în noiembrie anul trecut la Lon
dra şi a cărui organizare a fost încredinţată posibiliştilor, va fi 
altceva decît o parodie. Rămîne de văzut cum vor acţiona grupările 
reprezentate la Haga ; în orice caz, ele sînt ferm hotărîte să acţio
neze în comun. 

In ceea ce priveşte „Sozialdemokrat" ,  „Justice" susţine că de 
la Congresul de la Londra acest săptămînal „îi ironizează şi î i  
ponegreşte fără încetare pe posibilişti " .  „Justice " cheamă pe toţi 
social-democraţii germani independenţi „să ni se alăture în încerca
rea noastră cinstită de a pune capăt acestor certuri şi intrigi mes
chine şi duşmănoase " .  

„Justice"  critică de  ani de  zile, pe un ton care-i este propriu, 
cuvintele şi faptele social-democraţilor germani, dar „Sozialdemo
krat" nu s-a plîns niciodată de „ironii sau calomnii" şi nici de 
„certuri şi intrigi meschine şi duşmănoase" . Noi, germanii, sîntem 
obişnuiţi cu o critică foarte sinceră atît în cadrul partidului nostru, 
cit şi în ceea ce priveşte alte grupări naţionale ale mişcării pro
letare. Ştim prea bine că a transforma această mişcare într-o aso
ciaţie de tămîiere reciprocă sau într-o corporaţie de asigurare 
reciprocă a agitatorilor ar însemna să facem în modul cel mai reu
şit jocul duşmanilor noştri. De aceea avem obrazul destul de 
gros ca să ne păstrăm cumpătul în faţa atacurilor săptămîna
lului „Justice" .  Doar noi nu am venit în Anglia pentru a renunţa 
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la dreptul criticii libere, pe care l-am păstrat în faţa lui Bismarck 
şi pe care englezii l-au cucerit în glorioasele lupte revoluţionare 
ale trecutului, fapt cu care se mîndresc pe bună dreptate ; şi, ori 
de cite ori vom c,onsidera necesar, ne vom permite să ne spunem 
părerea asupra „certurilor şi intrigiloru socialiştilor francezi, iar 
dacă va fi cazul, şi asupra celor ale socialiştilor englezi. 

Linia politică pe care o aplică în ultimul timp posibiliştii nu 
este nici pe departe întotdeauna aprobată de social-democraţii altor 
naţiuni, iar poziţia pe care au adoptat-o la ultimele alegeri de la 
Paris nu are, într-adevăr, nici o justificare. Sub pretextul că vor 
să salveze republica de Boulanger, ei s-au raliat elementelor celor 
mai c01ITUpte a1e republioaJnismului burghez, oportuniştilor lui 584, 
care de zece ani se îmbogăţesc sugînd sîngele Franţei ; ei au luptat 
şi au votat pentru un candidat al guvernului, un capitalist fabri
cant de spirt, „un candidat infam - John J amesonul Franţei " 
(„Justice" din 19  ianuarie 1889) , şi atunci cind, atît împotriva lui 
Boulanger, cit şi a lui Jacques, a fost propusă candidatura unui 
muncitor socialist cu numele de Boule, acela care a organizat nu 
de mult marea grevă a săpătorilor, ei s-au alăturat corului burghe
ziei : „nu semănaţi discordie în rîndurile marelui partid republi
can I" Marele partid liberal şi-a exprimat cu aceleaşi cuvinte şi nu 
o dată aici, în Anglia, protestul lui împotriva candidaţilor propuşi 
de 11Justice" .  Oare lupta împotriva lui Boulanger nu ar fi mai efi
cientă dacă li s-ar da muncitorilor posibilitatea de a vota pentru 
unul din propriii lor reprezentanţi, în loc să-i punem în situaţia de 
a vota fie pentru Boulanger, fie pentru unul din capitaliştii a căror 
străduinţă nesăţioasă de a vîrî avuţia Franţei în propriile lor buzu
nare (cum a observat foarte bine d-l Hyndman în „Justiceu din 2 
februarie 1889) a putut face din Boulanger ceea ce este acum ? 

Trebuie să dăm dreptate săptămînalului „Justiceu *, el nu a 
apărat nici aceste acţiuni ale posibiliştilor, nici „legătura lor, într-o 
anumită măsură compromiţătoare, cu partidul burghez " („Justice"  
din 28 ianuarie) ; dar nici nu le-a spus cititorilor săi că „Parti 
Ouvrieru 585, organul de presă al posibiliştilor, în înverşunarea sa 
împotriva lui Boulanger, a cerut măsuri excepţionale împotriva 
„monstruoasei libertăţi a preseiu ** şi a libertăţii de asociere. „Jus
tice" a luat toate măsurile pentru a ascunde cititorilor săi atît 

* Joc de cuvinte : „Justice• - „dreptate• ; „Justice• - titlul săptămîna
lului. - Nota trad. 

** „Trebuie să repetăm necontenit că, în perioada critică în care ne aflăm, 
această libertate a presei trebuie suprimată". „Parii Ouvrier• din 18 martie (ziua 
cea mai indicată I )  1 889. 
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acest lucru, cit şi lupta care se dădea în jurul candidatului munci
torilor, precum şi faptul că el a întrunit, cu toate acestea, 17 OOO 
de voturi. Şi pentru că noi vorbim deschis despre aceste acţiuni 
ruşinoase ale posibiliştilor, acelaşi săptămînal, care nu îndrăzneşte 
să apere acţiunile prietenilor săi posibilişti, ne învinuieşte că nu 
facem decît să ironizăm şi să ponegrim, să ne ocupăm de certuri şi 
de intrigi meschine şi duşmănoase. 

Fapt e că posibiliştii sînt acum un partid de guvernămînt în 
adevăratul înţeles al cuvîntului - socialişti ministeriali - şi bene
ficiază de toate avantajele acestei situaţii. In timp ce Congresul de 
la Bordeaux a fost interzis de autorităţi, împrăştiat de poliţie şi s-a 
putut întruni numai pentru că a găsit adăpost în localul primăriei 
unui orăşel din apropiere al cărui primar avea idei revoluţionare, 
in timp ce Congresul de la Troyes a fost atacat de cîteva ori de 
poliţie, care voia să împiedice arborarea steagului roşu - fapte 
care nu numai că nu au fost înfierate, dar nici măcar menţionate 
în publicaţiile posibiliştilor -, aceşti socialişti „profund onorabili " 
s-au înţeles perfect cu Charles Warrenii parizieni. Iar atunci cînd 
autorităţile pariziene au interzis demonstraţia pentru ziua de muncă. 
de opt ore, demonstraţie pregătită de socialiştii independenţi şi de 
sindicate, ei nu numai că nu au protestat, dar au şi salutat făţiş 
această măsură. 

Prin urmare, dacă anul acesta se vor ţine la Paris două con
grese, unul dintre ele are asigurată nu numai apărarea, dar şi pro
tecţia poliţiei. El va fi privit cu bunăvoinţă de guvern, de autori
tăţile departamentale, de consiliul municipal din Paris. El va fi 
sărbătorit şi alintat în fel şi chip şi va beneficia de toate foloasele 
şi avantajele de care se bucură într-o republică burgheză oaspeţii 
oficiali de peste hotare. 

Celălalt congres va fi evitat de republicanii conformişti, va fi 
urmărit cu vigilenţă de autorităţi şi în cel mai fericit caz va fi lăsat 
în pace. Şi dacă la el vor participa şi delegaţi englezi, într-o bună 
zi aiceştia vor avea toate şansele să se pomenească, fără să ipăiră
seaS'Că Parisul, în Tmfalgar Square. 

Scris în martie 1889 

Publicat în  martie 1 889 sub formă 
de broşură la Londra şi în  
„Der Sozialdemokrat• nr .  13 
şi 14  din 30 mdrlie şi 6 aprilie 1 889 

s� tipărnşte după textul 
broşurii 

Tradus din limba engleză 
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Scrisoare către redacţia săptămînalului 
„The L abour Elector " 

581 

509 

Observînd interesul permanent pe care îl manifestaţi pentru 
problemele ridicate în legătură cu viitorul congres internaţional 
muncitoresc, sper că veţi permite unui francez membru al aşa
numitei Organizaţii a marxiştilor francezi (Agglomeration Pari
sienne) să spună cîteva cuvinte ca răspuns la o circulară publicată 
în buletinul Bursei muncii din Paris şi reprodusă în limia engleză 
în săptămînalul „Justice" din 27 aprilie. 

In prezent, Bursa muncii din Paris este o instituţie care se află 
în întregime în mîinile posibiliştilor. Ei au acaparat-o cu ajutorul 
oportuniştilor şi al radicalilor 587 membri ai consiliului municipal 
din Paris, şi fiecare sindicat care îndrăzneşte să ia deschis atitudine 
împotriva principiilor şi tacticii posibiliştilor este imediat exclus. 
Circulara sus-menţionată, deşi publicată în numele a 78 de orga
nizaţii sindicale din Paris, este în asemenea măsură o operă a posi
biliştilor, de parcă ar fi fost elaborată chiar de comitetul posibilist. 

Această circulară cheamă „toate organizaţiile clasei munci
toare din Franţa, indiferent de concepţiile lor - republicane sau 
socialiste" -, să se unească în cadrul congresului convocat de 
posibilişti. S-ar părea că totul este în regulă. Şi, întrucît fracţiunea 
noastră a socialiştilor francezi i-a alungat complet pe posibilişti din 
provincie, astfel incit ei nu au îndrăznit să participe la propriul lor 
congres de la Troyes de îndată ce au auzit de admiterea noastră 
la acest congres, întrucît organizaţiile noastre din provincie sînt 
mult mai numeroase decît toate organizaţiile posibiliste din Franţa 
luate la un loc, noi am fi avut, fără doar şi poate, majoritatea dele
gaţilor francezi chiar şi la un congres posibilist dacă ar fi fost 
asigurată o bază de reprezentare justă. Dar tocmai aici e greutatea. 
Deşi comitetul posibilist a elaborat o grămadă de prescripţii pentru 
congresul său, această problemă importantă nu a fost nici măcar 
amintită. Nimeni nu ştie cîţi delegaţi trebuie să trimită fiecare grupă 
- unul, doi sau mai mulţi - şi dacă numărul delegaţilor este în 
funcţie de numărul membrilor. Şi iată că, întrucît posibiliştii sînt, 
după cum se ştie, cea mai puternică organizaţie din Paris, ei pot 
trimite doi sau trei delegaţi din partea fiecărei grupe, în timp ce 
noi, în simplitatea noastră, trimitem doar unul. Ei pot fabrica 
atîţia delegaţi cîţi vor. Ei îi au la îndemînă la Paris şi nu 
trebuie decît să-i numească. Prin urmare, cu toată dreptatea apa-
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rentă, secţia franceză a congresului s-ar putea transforma într-o 
clică de posibilişti care ar avea posibilitatea să ne trateze cum le-ar 
veni la îndemînă, iar noi, pentru a evita această situaţie, ar trebui 
să facem apel la congres. 

Chiar şi numai din aceste considerente, noi nu am putut renunţa 
la suveranitatea congresului în ceea ce priveşte toate treburile lui 
interne, dacă în general se poate renunţa la acest principiu funda
mental şi de primă importanţă. Cred că la Londra nu s-a uitat încă 
cum, în noiembrie trecut, Comitetul parlamentar a dat clar să înţe
leagă congresului de atunci că localul a fost închiriat de el şi, în 
concluzie, congresul s-a întrunit acolo datorită bunăvoinţei lui. Nu 
vrem să s1e repete acest lucru la Paris. 

Scris la sfirşitul lunii aprilie 1889 

Publicat în „The Labour Elector" ,  voi. l, 
nr. 18 din 4 mai 1889 

8 

Se tipăreşte după textul 
apărut în gazetă 

Tradus din limba engleză 

Congresul internaţional muncitoresc so cialist 
1 4-21 iulie 1 889 

Apel către muncitorii şi socialiştii din Europa 
şi din America 588 

In octombrie 1888, la Bordeaux a avut loc un congres naţional, 
la care au fost reprezentate mai mult de 200 de sindicate - camere 
sindicale muncitoreşti şi grupe de ramură. La acest congres s-a 
hotărît ca în timpul expoziţiei universale să se ţină un congres 
internaţional la Paris. 

O hotărîre similară a fost adoptată la Congresul naţional din 
decembrie 1888 de la Troyes, la care au fost reprezentate toate 
fracţiunile Partidului socialist din Franţa. 

Consiliul naţional, desemnat de Congresul de la Bordeaux, şi 
Comisia executivă, desemnată de Congresul de la Troyes, trebuiau 
să se înţeleagă cu privire la organizarea în comun a unui congres 
internaţional şi să invite la acest congres, fără deosebire de frac
ţiune, pe toţi muncitorii şi socialiştii din Europa şi din America, 
care năzuiesc la eliberarea muncii. Aşa s-a şi făcut. 

La 28 februarie 1889 s-a ţinut la Haga o conferinţă internaţio
nală la care au participat delegaţi ai partidelor socialiste din Ger-
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mania, Elveţia, Belgia, Olanda şi Franţa. Liga socialistă din Anglia 
şi socialiştii danezi s-au scuzat că nu pot veni şi au declarat dina
inte că vor accepta toate hotărîrile care vor fi luate. 

Conferirn�a de la Haga •a hotărît că : 
1 .  Congresul internaţional de la Paris urmează să aibă loc 

între 14 şi 21 iulie 1889 ; 
2. La el pot participa muncitorii şi socialiştii din diferite ţări 

în condiţii care să ţină seama de legile politice ale fiecăreia din 
aceste ţări ; 

3. Congresul va fi suveran în validarea mandatelor şi stabili
rea ordinii de zi. 

Se stabileşte următoarea ordine de zi preliminară : 
a) Legislaţia muncitorească internaţională ; reglementarea prin 

lege a zilei de muncă (munca de zi, munca de noapte, respectarea 
sărbătorilor, munca adulţilor, a femeilor şi a copiilor) . 

b) Inspectarea fabricilor şi a atelierelor, precum şi a indus
triei casnice. 

c) Căile şi mijloacele care garantează înfăptuirea acestor 
revendicări. 

Ca atare, în virtutea împuternicirilor care ne-au fost date 
de congresele de la Troyes şi Bordeaux şi, respectiv, a hotărîrilor 
Conferinţei de la Haga, 

1. Convocăm la Paris congresul intemaţional, care urmează să 
se ţină între 14  şi 21 iulie 1889. 

2. Ordinea de zi a congresului este cea stabilită de Conferinţa 
de la Haga. 

3. La acQst congres, care urmează să pună bazele unirii tuturor 
muncitorilor şi socialiştilor din Lumea Veche şi Lumea Nouă, invi
tăm organizaţiile socialiste şi muncitoreşti din Europa şi din 
America. 

Am instituit la Paris o Comisie executivă, care a fost însărci
nată cu organizarea definitivă a congresului internaţional şi cu 
pregătirea primirii delegaţilor străini. 

Trimitem salutul nostru frăţesc muncitorilor şi socialiştilor din 
lumea întreagă. 

Trăiască eliberarea muncitorilor din lumea întreagă I 

Din partea Consiliului naţional 
din Bordeaux : 

Secretar general, R. Lavigne, 
16, Rue Sullivan. 

Din partea Comisiei executive 
din Troyes : 

Secretar general, G. Batisse 
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Comisia executivă din Paris : 

Din partea Federaţiei camerelor sindicale din Paris : 
Boule, Besset, Feline, Monceau, Roussel. 

Din partea organizaţiilor socialiste din Paris : 
Vaillant, Guesde, Deville, Jaclard, Crepin, Lafargue. 

Din partea grupului socialist din consiliul municipal al Parisului : 
Daumas, Longuet, Chauviere, Vaillant, consilieri municipali. 

Din partea grupului socialist din Camera deputaţilor : 
Ferroul, Planteau, deputaţi. 

Adrese : 

Besset, secretar pentru Franţa, Bureau de la Cordonnerie, Bourse 
du Travail, Paris, rue J. J. Rousseau. 

Paul Lafargue, secretar pentru străinătate, Le Perreux, Paris, 
Banlieue. 

Publicat sub formă de manifest 
la Londra, în „Berliner Volksblatt• 
nr. 109 din 10 mai 1889, 
„Der Sozialdemokrat• nr. 19 din 11 mai 1 889, 
„The Labour Elector", voi. I, nr. 20 
din 18 mai 1 889 şi în rt!vista 
„The Commonweal" nr. 176 
din 25 mai 1 889 

9 

Se tipăreşte după. textul 
apărut în 
„Der Sozialdemokrat• 

Tradus din limba germană 

Congresul internaţional muncitoresc din 1 889 

II. Răspuns la 
„Manifestul Federaţiei social-democrate• 589 

Acest manifest, publicat în „Justice" din 25 mai 1889, pretinde 
că aduce la cunoştinţa lumii întregi „adevăruri evidente" cu pri
vire la congresul sus-menţionat. Răspunderea acestor „adevăruri 
evidente" şi-au asumat-o „Comitetul internaţional al Federaţiei 
social-democrate " şi „Consiliul general al Federaţiei social-demo
crate" .  Nu am aflat cine intră în componenţa acestor două organe. 
Nu s-a dat nici un nume. Şi acest fapt pare curios dacă avem în 
vedere că autorii lui nu contenesc să se plîngă de „adunătura 
secretă" de la Haga, ai cărei participanţi, în orice caz, nu şi-au 
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ascuns numele. Dar un consiliu sau un comitet al Federaţiei social
democrate este în general un fenomen cu totul de neînţeles. Sînt, 
poate, unii care îşi amintesc că la 23 octombrie 1888 Consiliul gene
ral al Federaţiei social-democrate a dat, cu o majoritate de şapte 
voturi contra două, vot de blam d-lui Hyndman pentru că 1 1a  pro
stituat" săptămînalul 11Justice" ; d-l Hyndman a tratat acest vot 
cu un dispreţ suveran ("Justice" din 27 octombrie 1888) , l-a numit 
„întîmplător" şi curind a obţinut anularea votului cu o majoritate 
similară, dacă nu chiar mai mare. După cele întîmplate, nu e de 
mirare că acest Consiliu general nu dă nici un nume, chiar şi cu 
riscul de a fi numit el însuşi o 1 1adunătură secretă" ; şi, într-adevăr, 
după aceasta nici nu mai e atît de important dacă au fost date nume 
sau nu. 

Manifestul începe astfel : 

„Hotărirea unei secţii a tovarăşilor noştri socialişti din Franţa, care acţio
neazd. în înţelegere cu alţii care nu sint socialişti, de a convoca la Paris un con
gres opus celui pe care l-au convocat şi ii  organizează tovarăşii noştri din parti
dul posibiliştilor, cere o clarificare a adevăratei stări de lucruri din partea Fede
raţiei social-democrate, organizaţia socialistă cea mai numeroasă şi cea mai puter
nică din Marea Britanie",  

Cine sînt aceia 11care nu sînt socialişti 1 1  amintiţi a1c1, acest 
lucru este ascuns cu aceeaşi grijă ca şi numele acelora care fac 
această afirmaţie ; de aceea este imposibil să stabilim în ce măsură 
constituie ea sau nu un 1 1adevăr evident 11 • Dar o asemenea afir
maţie sau este o calomnie, sau nu are absolut nici un sens şi sună 
destul de straniu în gura reprezentanţilor unei organizaţii aflate în 
strînsă alianţă defensivă şi ofensivă cu aceiaşi posibilişti care nu 
au reuşit niciodată să convoace un congres ftlră ajutorul 1 1altora 
care nu sînt socialişti • .  La prima lor conferinţă de la Paris din 1883, 
dintre străini n-au participat decît liderii trade-unioniştilor englezi, 
in frunte cu d-l Broadhurst personal, iar d-l Broadhurst a fost încîn
tat de cuvîntările rostite şi de rezoluţiile adoptate. Cea de-a doua 
conferinţă a lor a avut în mare măsură aceeaşi componenţă, iar 
Congresul din 1888 de la Londra a fost convocat chiar de Comite
tul parlamentar al congresului trade-unionurilor, ai cărui membri, 
după cum se ştie, 11nu sînt socialişti • ,  ba chiar dimpotrivă. 

Dar să lăsăm asta. Autorii manifestului profită de această oca
-zie pentru a ne aminti că Federaţia social-democrată este 1 1orga
nizaţia socialistă cea mai numeroasă şi cea mai puternică din Marea 
Britanie• .  Această noutate este repetată de aproape şase ani în 
fiecare număr al lui 11Justice" , şi totuşi există oameni destul de 
decăzuţi pentru a se îndoi de măreţia şi puterea Federaţiei social
democrate ; ei se încumetă chiar să afirme că aceste asigurări de 
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măreţie şi putere devin deosebit de frecvente, de vehemente şi de 
supărătoare exact în momentele cînd adevărata măreţie şi putere 
ale  Federaţiei social-democrate sînt în declin. Ei se referă la faptul 
că la sfîrşitul anului trecut „Justice" şi-a redus volumul la jumă
tate „numai pentru perioada sărbătorilor " ,  dar aceste sărbători se 
mai prelungesc pînă în ziua de astăzi, şi există oameni care cunosc 
situaţia publicaţiei şi care susţin că tirajul acesteia a scăzut de la 
4 OOO de exemplare la numai o treime din această cifră ; că există 
secţii ale Federaţiei care nu ţin adunări nici măcar de formă, iar 
în unele din marile oraşe industriale, acest săptămînal în general 
nu este citit. Şi trebuie spus că rapoarte ca cel al secţiei din Bolton 
(„Labour Elector" din 28 mai 1888) - un raport care nu este ano
nim, ca manifestul nostru, ci semnat de opt membri ai Federaţiei -
contribuie în foarte mare măsură la confirmarea acestor declaraţii. 
Se poate spune orice în apărarea stratagemei militare de a i se 
comunica inamicului date exagerate cu privire la propriile forţe, 
dar nu pot exista două păreri în aprecierea acestei stratageme 
atunci cînd ea e folosită pentru a arunca praf în ochii aliaţilor şi 
tovarăşilor tăi. Şi, fără exagerare, numai cu lampa lui Diogene 
poate fi găsit în Regatul Unit măcar un om care să poată fi indus 
în eroare de aceste lăudăroşenii obişnuite ale Federaţiei social
democrate. 

Îmi pare rău că trebuie să vorbesc pe acest ton despre o orga
nizaţie care a făcut mult bine, care ar putea face şi mai mult bine 
şi în componenţa căreia intră elemente excelente. Dar atîta timp 
cit va îngădui să fie atît de prost tratată ca în momentul de faţă, 
ea nu poate spera să ocupe locul pe care-l pretinde. 

In continuare, autorii manifestului declară că, în ceea ce-i pri
veşte, ei nu au precupeţit nici un efort pentru a ajunge la o înţe
legere, dar, întrucît acestea s-au dovedit inutile, ei au hotărît acum 
să se mărginească la „expunerea unor fapte evidente care nu au 
fost niciodată disputate• .  Aceste fapte evidente sînt patrusprezece 
la număr. 

1. „Partidul posibilist francez... a fost împuternicit de Congresul intematio
nal al sindicatelor din 1886 de la Paris să convoace„. în 1 889 la Paris un congres 
inlernaţional muncitoresc. Reprezentantul germanilor la acest congres din 1 886 
de Ia Paris a fost Grimpe". 

Acest „fapt evident" nu este, într-adevăr, disputat de nimeni, 
numai că adunarea din 1886 a fost numită în acel timp pur şi simplu 
„conferinţă" ; acum însă, pentru a i se da mai multă greutate, au 
transformat-o într-un adevărat „congres" .  Apoi s-a făcut o omisiune 
importantă : Grimpe nu a votat pentru această rezoluţie, şi de aceea 
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prezenţa lui la conferinţă nu poate fi în nici un caz identificată 
cu consimţămîntul „germaniloru la mandatul dat posibiliştilor. 

2. „Comitetul parlamentar al trade-unionurilor engleze nu i-a admis, absolut 
pe nedrept şi neloial, pe reprezentanţii germani şi austrieci la  Congresul internd
ţional al sindicatelor din 1 888 de la Londra. După aceea germanii au declarat con
gresul «Ciuntit», iar Bebe!, Liebknecht şi alţii, care organizează in prezent con
gresul rival la Paris, au început să cheme toate celelalte naţionalităţi să nu parti
cipe la Congresul de la Londra pentru că ei nu au fost admişi Ia el" .  

Pînă aici sîntem d e  acord. 

3. Congresul internaţional al sindicatelor din 1 888 de la Londra s-a ţinut to
tuşi şi încă cu mult succes. Aliaţii foarte apropiaţi din Franţa ai socialiştilor 
germani parlamentari, aşa-numiţii marxişti sau guesdişti, au fost reprezentaţi de 
Farjat. Acest congres i-a împuternicit în unanimitate pe posibilişti să convoace şi, 
respectiv, să pregătească un congres internaţional muncitoresc care să se ţină 
la Paris în 1 889. Farjat a votat împreună cu ce1lalţi pentru această rezoluţie. 
Anseele, reprezentantul belgienilor, şi olandezul • au fost de acord cu ea. Ca 
toate acestea, atit Anseele, cit şi Croll au luat parte la adunătura de la Haga•.  

Afirmaţia că Farjat i-a reprezentat pe „aşa-numiţii marxişti sau 
guesdiştiu este eronată. Farj at a fost trimis la Londra de Congresul 
sindicatelor franceze, care începuse la Bordeaux cu cîteva zile îna
inte de Congresul de la Londra. Cele 250 de sindicate locale, repre
zentate la Bordeaux de 63 de delegaţi, pot fi numite „marxiste 
sau guesdiste" numai în cazul că sub această denumire se înţeleg 
toţi muncitorii francezi care nu sînt posibilişti. Congresul de la 
Bordeaux a hotărît, de asemenea, în unanimitate „să convoace şi, 
respectiv, să pregătească un congres internaţional muncitoresc care 
să aibă loc la Paris în 1889 " ,  şi a făcut aceasta cu cîteva zile îna
inte de adoptarea rezoluţiei Congresului de la Londra. Dar, întrucît 
oamenii reprezentaţi la Bordeaux au fost respinşi toţi pînă la unul 
de posibilişti, care i-au tratat ca pe nişte duşmani, lor nici prin 
minte nu le-a putut trece să-i împuternicească cu convocarea con
gresului pe aceiaşi posibilişti ; de aceea, afirmaţia că 11Farjat a 
votat pentru această rezoluţie" este pur şi simplu absurdă, tot atît 
de absurdă ca şi pretenţia că „marxiştii "  trebuie să se considere 
obligaţi prin această votare a lui Farj at, care nici măcar nu a votat, 
şi, chiar dacă ar fi făcut-o, ar fi fost numai din greşeală, şi, prin 
urmare, acest lucru nu l-ar fi obligat cu nimic nici măcar pe el. 

Faptul că Anseele şi Croll, care votaseră pentru rezoluţia de la 
Londra amintită mai sus, totuşi „au luat parte la adunătura de la 
Haga" poate părea într-adevăr de necrezut pentru oricine se mul
ţumeşte cu „adevărurile evidente" şi „faptele indiscutabile" din 

• C. Croii. - Nota red. 
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manifestul pe care-l analizăm. Dar din anexa la acest răspuns "* 
reiese că Anseele şi Croll au considerat necesar nu numai să plece 
la Haga, da.r şi să se ţină 00mplet deopairte de congresul posibi
liştilor şi să sprijime convocarea 1Unui .contiracongres ; a�a au pro
cedat nu numai Anseele şi Croll, ci şi alţi delegaţi de la Londra 
şi, împreună cu ei, uriaşa majoritate a reprezentanţilor socialismu
lui european. „Adevărurile evidente" ale manifestului le erau 
cunoscute de mult tuturor, şi totuşi - aşa e omul, păcătos din naş
tere I - ei au tras concluzii exact opuse celor impuse lor cu atîta 
zel de organele Federaţiei social-democrate. 

4. „Primind unul după altul aceste două mandate, posibiliştii, care reprezintă, 
fără îndoială, cel mai puternic partid socialist din Franţa, atit la Paris (unde au 
primit 50 OOO de voturi). cit şi in provincie, au procedat - considerind că este de 
datoria lor - la convocarea şi organizarea unui congres internaţional muncitoresc 
care să se ţină Ia sfîrşitul lunii iulie 1889".  

La alegerile municipale, posibiliştii au primit într-adevăr apro
ximativ 50 OOO de voturi, dintre care multe au fost date de adver
sarii lor, colectiviştii (aşa-numiţii marxişti ) ,  aceştia din urmă fiind 
destul de nobili pentru a renunţa, ori de cite ori era posibil, la 
divergenţe fracţioniste. Dar afirmaţia că posibiliştii ar fi, „fără 
îndoială, cel mai puternic partid socialist din Franţa atît la Paris 
cit şi în provincie " este o minciună sfruntată. Chiar şi la Paris, 
care, după cum prea bine se ştie, reprezintă bastionul lor, situaţia 
posibiliştilor s-a înrăutăţit simţitor din momentul în care s-au aliat 
în mod făţiş nu numai cu radicalii burghezi, ci şi cu oportuniştii, 
acest partid al speculanţilor de bursd, care întruchipează întreaga 
corupţie a actualelor cercuri oficiale din Franţa. Faptul că, sub pre
textul lui=tei împotriva lui Boulanger, posibiliştii au fraternizat cu 
aceiaşi oâ"Il.eni ale căror delicte oficiale i-au creat popularitate lui 
Boulanger şi au făcut sute de mii de oameni, aparţinînd tuturor 
claselor, să declare în gura mare : „Mai bine Boulanger, mai bine 
dracul în persoană decit acest sistem corupt, care ne suge tot sîn
gele ! " ,  - acest fapt i-a băgat în sperieţi pe mulţi dintre foştii 
lor adepţi sinceri ; iar atunci cind, la alegerile din ianuarie, ei l-au 
sprijinit pe burghezul Jacques (care în cadrul Consiliului municipal 
a votat întotdeauna împotriva tuturor rezoluţiilor favorabile clasei 
muncitoare) şi de fapt s-au ridicat împotriva candidatului clasei 
muncitoare, Boule, semnele de nemulţumire în rîndurile lor au 
început să se înmulţească. Pe unul dintre oratorii lor, Reties, care 
la o şedinţă i-a luat apărarea lui Jacques, muncitorii, adepţii lui 
Boule, l-au întrerupt cu intervenţii violente ; el a părăsit înfuriat 
tribuna, spunînd : „Da I Voi vota pentru Jacques, dar mă voi răz-

* Vezi volumul de faţă, p. 530--532. - Nota red. 
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buna pe toţi aceia care m-au forţat să comit această infamie I "  
Iar Boule, în pofida opoziţiei înverşunate a posibiliştilor, a obţinut 
totuşi voturile a 18 OOO de muncitori. 

După toate acestea, nu trebuie să ne mire faptul că în partidul 
posibiliştilor din Paris au apărut simptome de descompunere. La 
16 aprilie, grupa circumscripţiei a 14-a din Paris a fost exclusă de 
consiliul delegaţilor, dintre care numai doi s-au pronunţat împo
triva excluderii. Cînd însă la 23 aprilie Allemane a cerut ca doi 
membri ai partidului să fie obligaţi să predea anumite scrisori, care 
în caz contrar ar fi putut fi folosite împotriva unora dintre lideri, 
propunerea a fost pusă la vot în 26 de grupe. Dar 15 grupe au 
votat împotrivă, iar 3 s-au abţinut, şi, ca urmare, principalele orga
nizaţii din circumscripţia a 13-a au ieşit din federaţie, declarînd : 

„Aliaţii lui Ferry, Clemenceau şi Ranc nu mai au dreptul să pretindă un loc 
într-un partid care îşi întemeiazd activitatea pe lupta de clasă. Ei au dezertat din 
acest partid, trădind angajamentele pe care şi le luaseră fată de clasa muncitoare . 

in prezent, ei nu mai sint altceva decit reazemul stăpînirii burgheze•. 
' 

Şi cu toate că acesta nu e decît un început, putem fi siguri că 
pînă şi la Paris dominaţia liderilor posibilişti a fost zdruncinată 
serios. 

In ceea ce priveşte afirmaţia că posibiliştii sînt „fără îndoială 
cei mai puternici" în provincie, aceasta nu numai că nu este „un 
adevăr evident" sau „un fapt incontestabil" ,  dar e pur şi simplu 
o absurditate. In toate oraşele mari şi în centrele industriale din 
Franţa, organizaţiile socialiste nu intră în federaţia posibiliştilor şi 
îi sînt ostile. Să luăm, de exemplu, oraşele Lyon (5 membri ai con
siliului municipal sînt socialişti), Marsilia (1 membru al consiliului 
departamental este socialist) , Roubaix (2 membri ai consiliului 
municipal), Armentieres (5 membri ai consiliului municipal), Mont
luc;on (2 membri ai consiliului municipal) , Commentry (toţi membrii 
consiliului municipal şi primarul sînt socialişti) , Calais (2 membri 
ai consiliului municipal) , Lille (4 OOO de voturi pentru socialiştii 
neposibilişti la ultimele alegeri municipale), Bourges, Vierzon, 
Roanne, Bordeaux, Narbonne, Alais etc., etc. - nici unul din mem
brii acestor consilii municipale şi departamentale nu este posibilist. 
In toate aceste oraşe, organizaţiile socidliste şi muncitoreşti sînt 
incontestabil în mîinile oponenţilor posibiliştilor. 

Intr-adevăr, în ultimii ani posibiliştii nici nu au îndrăznit să 
se arate în provincie. In 1887, cînd au ales locul unde să-şi poată 
ţine cît de cît cu une1e şanse de succes congresul lor naţional, ei 
s-au fixat la un orăşel retras din Ardeni, pe care e greu de pre
supus că cineva l-ar putea găsi pe hartă. Iar iarna trecută, cînd 

35 - Marx-Engela, Opere, voi. 21 
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au declarat că-şi convoacă congresul la Troyes, unde li se părea că 
se pot baza pe reprezentanţii muncitorilor de acolo, comitetul local 
a declarat că de data aceasta la congres vor avea acces efectiv, 
şi nu numai aparent, toate organizaţiile socialiste şi muncitoreşti 
din Franţa. Cînd căpeteniile posibiliştilor şi-au dat seama la Paris 
că aceasta nu e o glumă, ei au preferat să renunţe la propriul lor 
congres decît să-i înfrunte pe colectivişti şi pe blanquişti, care s-au 
adunat la Troyes şi au ţinut congresul convocat, dar părăsit de posi
bilişti, de fapt congresul cucerit de la posibilişti. 

Prin urmare, „adevărul evident" că posibiliştii sînt incontes
tabil cei mai puternici trebuie apreciat la fel ca declaraţiile zgomo
toase din manifest cu privire la măreţia şi puterea Federaţiei 
social-democrate. 

Totuşi, puternici sau nu, ei „au considerat că este de datoria 
lor să convoace un congres la Paris". 

Aceasta ridică în faţa noastră problema valabilităţii împuter
nicirilor primite de ei în acest scop. 

La Conferinţa de la Paris din 1886 au participat atît de puţini 
delegaţi din alte ţări - în general e greu să o numim o adunare 
reprezentativă -, incit rezoluţia ei nu are valoare decît ca dezi
derat ; ea putea fi obligatorie în cel mai bun caz pentru aceia care 
au votat-o, adică pentru posibilişti şi pentru trade-unioniştii englezi. 
Aceştia din urmă s-au descotorosit de rezoluţiile de la Paris încă la 
Congresul de la Hull, care a avut loc la scurtă vreme după aceea 
Prin urmare, rămîne doar faptul că în 1886 la Paris posibiliştii s-au 
împuternicit cu de la sine putere să convoace un congres la Paris 
în 1889. 

Să trecem acum la Congresul de la Londra. 
Congresul de la Londra n-a fost un congres general al mun

citorilor, ci un congres al trade-unionurilor, convocat de trade
unionuri şi care în principiu n-a inclus pe nimeni afară de trade
unionişti. Cum pot hotărîrile unui asemenea congres să fie obliga
torii pentru muncitorii care nu sînt trade-unionişti sau pentru toţi 
socialiştii, rămîne pentru mine un mister. Un congres al trade-unio
nurilor poate convoca un alt congres al trade-unionurilor, dar nimic 
mai mult. Convocînd un congres al muncitorilor, el şi-a depăşit 
împuternicirile ; acţiunea aceasta în sine nu putea decît să ne atragă 
simpatia, întrucît marca o victorie asupra învechitelor prejudecăţi 
trade-unioniste, faptul însă rămîne fapt : convocarea congresului 
nu era de competenţa delegaţilor de la Londra şi, de aceea, nu are 
decît importanţa unui deziderat. 

Fără îndoială că şi Congresul de la Bordeaux nu a fost decît 
un congres al sindicatelor, şi, prin urmare, şi hotărîrea lui de a 
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convoca un congres internaţional muncitoresc este tot atît de 
puţin valabilă. Dar în luna decembrie a aceluiaşi an, această hotă
rîre a fost confirmată de Congresul socialist de la Troyes, împo· 
triva rezoluţiilor căruia nu pot spune nimic întemeiat nici chiar 
posibiliştii, deoarece ei înşişi l-au convocat, şi, dacă nu au luat 
parte la el, vina e tot a lor. 

Că din cauza neadmiterii deliberate la Congresul de la Londra 
a delegaţilor din Germania şi Austria - ţări în care există aproape 
tot atîţia socialişti ca în tot restul Europei -, congresul a ajuns să 
fie ciuntit, acesta este un „adevăr evident" ,  pe drept cuvînt „un 
fapt incontestabil• ; nici chiar manifestul nu-l contestă, ci se plînge 
doar că germanii l-au intitulat astfel, că au spus lucrurilor pe nume. 

In plus, acest congres ciuntit (a cărui minoritate, de altfel, a 
adus mari servicii cauzei socialismului în Anglia) nu a fost liber in 
acţiunile sale. La prima divergenţă serioasă dintre trade-unionurile 
engleze shiptoniste şi socialişti, shiptoniştii au declarat, chiar prin 
Shipton în persoană, că, dacă lucrurile vor continua să meargă aşa, 
ei vor închide congresul ; acest lucru le stă lor în putere, deoarece 
localul a fost închiriat de ei. Prin urmare, socialiştilor li s-a dat de 
la bun început să înţeleagă că ei se află în situaţia arendaşilor 
irlandezi şi că landlordul lor, Shipton, este hotărît ca, în caz de 
nevoie, să-şi exercite dreptul de evacuare cu ajutorul forţelor 
armate ale maiestăţii-sale. 

Socialiştii s-au supus şi în împrejurările respective au proce
dat just ; dar ei nu au exprimat un protest formal, şi aceasta a fost 
o greşeală. Totuşi, ei nu au uitat cum au fost trataţi drept recom
pensă pentru încrederea manifestată şi, aşa cum reiese din anexa 
la această broşurii, sînt ferm hotărîţi să nu admită ca lucrurile să 
se mai repete. 

In afară de aceasta, comitetul parlamentar a întocmit, în vede
rea congresului, o serie de reguli şi instrucţiuni, cu ajutorul cărora 
spera să le închidă gura socialiştilor şi să-i stăpînească. Verifi
carea mandatelor, ordinea de zi, sistemul de vot, efectiv întregul 
regulament fusese elaborat dinainte de shiptonişti şi impus par
ticipanţilor la congres sub ameninţarea excluderii lor imediate. 
Congresul de la Londra nu a fost mai liber decît un muncitor care 
se angajează la un capitalist, sau decît un ţăran irlandez care aren
dează trei-patru acri de pămînt de la un landlord hrăpăreţ şi are 
de ales între a accepta condiţiile acestuia sau a muri de foame. E 
destul de ruşinos că un congres, ţinut în asemenea condiţii, va 
[igura în analele mişcării muncitoreşti ; dar ca încă un congres să 
mai fie convocat în aceleaşi condiţii sau în condiţii asemănătoare 
- asta pentru nimic în lume I 
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Cu toate acestea, minoritatea socialistă a congresului a ocărit 
în aşa hal majoritatea shiptonistă, incit Comitetul parlamentar s-a 
potolit repede în privinţa acestui plan. El a tratat în mod public 
rezoluţiile congresului, şi în primul rînd rezoluţia cu privire la 
convocarea congresului la Paris, drept maculatură. 

In concluzie, mandatul acordat posibiliştilor de Congresul de 
la Londra n-a mai fost valabil, în primul rînd, pentru că el fusese 
dat de un congres al trade-unionurilor, care nu are căderea de a 
impune obligaţii muncitorilor care nu fac parte din trade-unionuri 
sau socialiştilor în general ; în al doilea rînd, pentru că Congresul 
de la Londra, neadmiţîndu-i pe germani şi pe alţii, a devenit un con
gres ciuntit ; în al treilea rînd, pentru că nu a fost liber în acţiunile 
sale şi, în al patrulea rînd, pentru că persoanele care au convocat 
congresul şi au format majoritatea lui au fost primele care au anulat 
acest mandat. 

Nu m-aş fi angajat de loc în această discuţie dacă posibiliştii 
şi aliaţii lor din Federaţia social-democrată nu ne-ar fi vorbit mereu 
despre mandatul dat de Congresul de la Londra ca despre ceva sacru 
şi desăvîrşit. Acest mandat este pus mai presus de orice ; el anulează, 
bineînţeles, hotărîrea luată mai înainte de Congresul de la Bor
deaux, confirmată după aceea de Congresul de la Troyes ; el este 
obligatoriu nu numai pentru cei care au votat pentru el la Congresul 
de la Londra, ci şi pentru cei care nu au luat parte la congres şi 
chiar şi pentru cei care nu au fost admişi în mod deliberat. Iar 
atunci cînd sînt lansate asemenea pretenţii, stabilirea adevăratei 
valori a acestui mandat se impune de la sine. 

Şi, cu toate că mandatul de la Londra nu era de fapt valabil, 
cu toate că a fost efectiv o palmă dată celorlalţi socialişti francezi 
şi Congresului de la Bordeaux - ce-i drept, o palmă nepremeditată 
din partea majorităţii acelora care au votat pentru el -, totuşi, 
după cum vom vedea, acest mandat a fost tratat cu cea mai mare 
consideraţie de către aceia care nu au luat parte la acordarea lui, 
şi, în cele din urmă, ar fi fost acceptat de toţi dacă nu ar fi fost 
atitudinea neprincipială a posibiliştilor înşişi. 

Chiar prima circulară, prin care posibiliştii anunţau convocarea 
congresului, arăta nu numai că ei nu condamnau modul în care 
Comitetul parlamentar a încătuşat Congresul de la Londra, dar că 
acordau acestei samavolnicii semnificaţia unui precedent şi reven
dicau aceleaşi drepturi pe care le uzurpase Comitetul parlamentar. 
Ei stabileau dinainte ordinea de zi, sistemul de vot şi de verificare 
a mandatelor, urmînd ca verificarea mandatelor să fie făcută de 
fiecare grupă naţională în parte. Nu se spunea nici un cuvînt des-
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pre faptul că toate acestea erau provizorii şi urmau să fie confir
mate de congres. 

Congresul de la Londra însă nu putea da posibiliştilor împuter
niciri pe care nu le avea nici el. Nici un congres nu poate q.dopta 
rezoluţii pe care un viitor congres să nu le poată anula. Prin 
urmare, Congresul de la Londra nu a avut dreptul să dea posibilişti
lor împuternicirea de a elabora reguli şi instrucţiuni obligatorii 
pentru Congresul de la Paris ; şi nici nu a făcut-o. Posibiliştii re
vendicau însă asemenea împuterniciri. Tocmai aceste pretenţii ne
ruşinate ale posibiliştilor au provocat toate divergenţele şi disputele 
care au urmat, iar faptul că ei nu au vrut să renunţe în termeni 
clari şi precişi la aceste pretenţii a dus la sciziune şi la convocarea 
celui de-al doilea congres. Majoritatea socialiştilor din Europa nu 
doresc să cadă pentru a doua oară - şi de data aceasta cu ochii 
deschişi - în cursă. 

Prin urmare, obiectul disputei nu este atît mandatul de la 
Londra - în această privinţă nu ar fi fost greu să se ajungă la o 
înţelegere -, cit felul în care l-au folosit posibiliştii, pretenţiile 
lor de a dicta legi obligatorii pentru congres şi, în felul acesta, de 
a ridica samavolnicia comitetului parlamentar faţă de Congresul 
de la Londra la rangul de precedent pentru toate congresele 
viitoare. 

5. „Marxiştii, deşi legaţi prin votul lui Farjat, au protestat şi i-au determinat 
şi pe germani să protesteze, deoarece, după cum spun ei, posibiliştii aveau inten
ţia să nu-i admită la congres pe adversarii lor şi să folosească congresul ln pro
priile lor scopuri. Ei au formulat această acuzaţie, deşi pină acum posibiliştii nu 
au împiedicat niciodată un grup de socialişti să participe la vreun congres, şi nu 
există nici cea mai mică dovadă că ei ar intenţiona s-o facă in cazul de faţă. Au 
fost trimise invitaţii tuturor organizaţiilor socialiste•, 

Principala parte a acestui „adevăr evident" am şi infirmat-o. 
Dar afirmaţia că „pînă acum posibiliştii nu au împiedicat niciodată 
un grup de socialişti să participe la vreun congres, şi nu există nici 
cea mai mică dovadă că ei ar intenţiona s-o facă în cazul de 
faţă" ,  este ori o colosală minciună conştientă, ori o dovadă că au
torii manifestului se află într-o fericită necunoştinţă de cauză cu 
privire la lucrurile despre care scriu. La cel de-al treilea Congres 
regional al Uniunii federale a centrului (Franţei) din mai 1882, 
posibiliştii au declarat că accesul la congres este liber pentru toţi 
socialiştii. Dar atunci cînd 30 de colectivişti (aşa-numiţii marxişti) , 
luînd de bună această declaraţie, au venit la congres, ei au fost 
alungaţi fără milă sub pretextul ridicol că ei, intitulîndu-se „Fede
ration du Centre" ,  au făcut o concurenţă neloială organizaţiei posi
biliste „Union Federative" .  Cînd la al optulea congres regional al 
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aceleiaşi Uniuni, în 1 1387, în conformitate cu declaraţiile repetate că 
sînt invitaţi toţi socialiştii, au venit 12  delegaţi ai colectiviştilor, 
ei au fost întimpinaţi cu apostrofări şi ironii şi au fost nevoiţi să 
părăsească congresul, totodată adoptîndu-se o hotărîre ca „mar· 
xiştii să nu fie niciodată admişi la vreun congres al nostru u. Mai 
mult, în 1 888, cînd comitetul local, care fusese însărcinat cu orga
nizarea Congresului naţional al posibili1?tilor de la Troyes, a ame
ninţat că de data aceasta va pune în aplicare afirmaţia mereu repe
tată c.l la congres sînt admişi toţi socialiştii, posibiliştii au preferat, 
după cum am văzut, să părăsească propriul lor congres decît să-şi 
îndeplinească lăudăroasele lor promisiuni. 

După toate acestea, convingerea colectiviştilor că „posibiliştii 
aveau intenţia să nu-i admită la congres şi să folosească congresul 
în propriile lor scopuri M nu mai miră pe nimeni. 

6. „In orice caz, Lafargue, Guesde şi alţi marxişti, acţionind de acord cu 
germanii din Reichstag Party * şi cu prietenii lor, au convocat o conferinţă la 
Nancy. La această conferinţă, posibiliştii au fost invitaţi ultimii, numai cu o săp
tămind. lnainte de data cind trebuia să se ţină conferinţa'. 

Conferinţa de la Nancy a fost convocată de germani, şi nu de 
Lafargue, care, dimpotrivă, a obiectat împotriva datei şi a locului 
unde urma să fie convocată şi a făcut tot posibilul pentru a obţine 
contramandarea ei, ceea ce i-a şi reuşit. Posibiliştii nu au fost in
vitaţi „ultimii" ,  ci o dată cu toţi ceilalţi. Prin urmare, adevărul 
evident nr. 6 este o minciună de la început pînă la sfîrşit, şi, chiar 
dacă toate acestea ar fi adevărate, ce ar dovedi aceasta ? 

7. „Conferinţa proiectată să aibă loc la Nancy nu s-a ţinut, dar in locul el 
a fost convocată o conferinţă la Haga. Şi la această conferinţă posibiliştii au fost 
invitaţi ultimii. Ca răspuns la invitaţie, ei au trimis citeva scrisori care cuprin
deau o serie de probleme foarte importante. La aceste scrisori nu s-a mai primit 
nici un răspuns, iar conferinţa s-a ţinut neintirziat şi fără participarea lor•. 

Din nou afirmaţia că posibiliştii au fost invitaţi ultimii este o 
minciună. Ei au fost invitaţi o dată cu toţi ceilalţi ; cu toate că 
problema în sine nu are mare importanţă, ne-am ocupat în mod 
special de lămurirea ei. Conferinţa a fost convocată pentru 28 fe
bruarie, iar la şedinţa din 17 februarie a comitetului lor naţional 
posibiliştii aveau deja nu numai invitaţia, ci şi răspunsul lui 
Liebknecht la scrisorile lor „care cuprindeau o serie de probleme 
foarte importanteu ,  adică la acele scrisori la care, după cum se 
spune în manifest, „nu s-a mai primit nici un răspuns". Chiar ei 
susţin că Liebknecht „nu a dat răspuns la întrebările lor cu privire 

* In originalul englez : „Reichstag Party• („cei care reprezintă partidul în 
Reichstag"). - Nota trad. 
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la ordinea de zi a conferinţei • *. După cum sînt informat, el le-a 
comunicat că vor primi răspunsul la aceste întrebări chiar la con
ferinţă. Posibiliştii ar fi vrut, probabil, să înceapă o corespondenţă 
fără de sfîrşit cu privire la condiţiile preliminare şi în felul acesta 
să amine conferinţa pînă după congres, ceea ce nu surîdea de loc 
celor ce căutau în mod serios să se ajungă la o înţelegere ono
rabilă pentru toate părţile interesate. Oricum, după aceasta, posi
biliştii nu s-au prezentat la conferinţă şi, ca urmare, ea a trebuit 
într-adevăr să se ţină fără participarea lor. 

8. „Această conferinţă s-a ţinut fără participarea reprezentanţilor din Marea 
Britanie, Italia, Spania şi alte citeva ţări. Federaţia social-democrată nici măcar 
nu a fost înştiinţată de convocarea ei. Au primit invitaţii numai persoanele cu
noscute ca ostile posibiliştilor. Singurul reprezentant al Franţei a fost însuşi La
fargue, deşi intre el şi posibilişti exista o duşmănie înverşunată de ani de zile 
cu caracter personal I Lucrările complete ale conferinţei nu au fost publicate nici 
atunci, nici mai t!rziu". 

9. „O asemenea conferinţă nu este altceva decit o adunătură secretă, care, 
după părerea noastră, nu urmăreşte scopuri cinstite. Nobilul nostru tovarăş Do
mela Nieuwenhuis declară, şi regretăm profund că trebuie s-o spunem, în scri
soarea sa către Federaţia social-democrată, că această conferinţă a fost conceputa 
ca secretil". 

Intrucît Conferinţa de la Haga a fost convocată de germani, 
ei i-au invitat pe acei socialişti cu care întreţineau corespondenţă, 
adică pe olandezi, belgieni, danezi şi elveţieni, precum şi ambele 
partide franceze, între care ei urmau să joace un rol de mediator. 
Liga socialistă a fost invitată în persoana lui W. Morris de către 
Lafargue, şi exact în acelaşi mod posibiliştii puteau invita Fede
raţia social-democrată : în orice caz, aici, la Londra, nimeni nu 
ştia cine a fost şi cine n-a fost invitat şi cine anume era împuter
nicit să invite pe cineva. Că au fost invitate numai persoane cu
noscute ca ostile posibiliştilor este un neadevăr. Belgienii au între
ţinut ani de zile relaţii de prietenie cu ei, iar la congresul lor naţio
nnl, care a avut loc anul acesta de paşti, au demonstrat că lucrul pe 
care-l. doresc cel mai puţin este să-i nemulţumească 591• Olandezii, 
danezii şi elveţienii de asemenea nu au o atitudine ostilă faţă de 
ei şi în orice caz nu sînt „cunoscuţi" ca fiindu-le ostili. Dacă s-a 
intîmplat ca Lnfargue să fie unicul reprezentant al Franţei, de vină 
sînt numai posibiliştii care nu au binevoit să accepte invitaţiile. 
Nu este adevărat că „duşmănia înverşunată de ani de zile" dintre 
Lafargue şi posibilişti avea un caracter personal. Lafargue, Guesde, 
Deville şi un mare grup de socialişti şi organizaţii sindicale s-au 
separat de majoritatea partidului, deoarece acesta s-a dezis de pro-

* Vezi organul lor oficial de presă, „Proletariat' 111 din 23 februarie. -
Nota red. 
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gramul său şi a preferat să întemeieze un partid complet lipsit de 
program. 

Singurul lucru adevărat din paragrafele 8 şi 9 este acela că 
conferinţa a fost 11secretă M, întrucit nu a fost publică. Bineînţeles 
că publicul şi presa nu au fost invitaţi. Dacă a fost 1 1secretăM pentru 
posibilişti, este numai pentru că ei nu au socotit necesar să vină. 
Rezoluţiile conferinţei însă au fost adoptate special ca posibiliştii 
să afle de ele, şi le-au fost aduse neîntîrziu.c la cunoştinţă de către 
Volders. Atunci, ce sens mai au aceste bombăne1i  cu privire la 
conferinţa 11secretă M. Ea a fost în orice cnz rr111lt mai pu�in 11secretă M 
decit şedinţele celor două organe misterioase care şi-au asumat 
răspunderea manifestului. Lumea întreagă cunoaşte nu numai rezo
luţiile ei, în măsura în care acestea pol interesa publicul, ci şi 
numele delegaţilor. Ar fi fost, fără îndoială, absurd să fie invitaţi 
reprezentanţii presei la o conferinţd care urmărea să Joace rolul da 
mediator între două grupe socialiste în divergenţă. 

10. „Această adunătură secretă, care şi-a tinut, prin urmare, şedintele cu 
uşile închise, a adoptat o serie de rezolutii care nu suscită obiectii serioase. To
tuşi, Volders a fost trimis la Paris pentru a impune aceste hotărîri posibiliştilor, 
ca şi cind acestea ar fi fost cel putin canoanele unui conciliu egumenie, iar Bern
stein scria în acelaşi spint la Londra. Scrisorile liderilor germani, pe care sperăm 
că nu vom fi nevoiti să le publicăm, sînt scrise şi ele pe un ton foarte răutăcios 
�i autoritar şi amenintă cu convocarea unui congres rival în caz că ordinele lor 
nu vor fi imediat îndeplinite•. 

După toate aceste insinuări răutăcioase cu privire la o compo
nenţă dinainte aranjată a conferinţei şi la adunătura secretă, citi
torul are toate temeiurile să se aştepte la nişte demascări zgudui
toare cu privire la ruşinoasele crime şi oribilele nelegiuiri ale aces
tei adunări de conspiratori, 1 1care, după părerea noastră, nu urmă
reşte scopuri cinstite M .  Dar care a fost deznodămîntul ? La Haga au 
fost adoptate 110 serie de rezoluţii care nu suscită obiecţii serioaseM I 
Oare Comitetul internaţional şi Consiliul general al Federaţiei so
cial-democrate au pierdut complet simţul umorului ? 

Autorii noştri încearcă să treacă cit mai repede posibil peste 
aceste rezoluţii. Pentru că ele conţin mult mai multe concesii decit 
se puteau aştepta posibiliştii. Atît germanii, care nu au fost admişi 
la Congresul de la Londra, cit şi colectiviştii francezi, care au fost 
ignoraţi, s-au arătat hotărîţi să recunoască mandatul de la Londra, 
să admită ca, în virtutea acestui mandat, să fie anulate hotărîrile 
adoptate la Bordeaux şi Troyes, şi să menţină împuternicirile posi
biliştilor de a convoca şi organiza congresul cu condiţia ca aceştia 
să renunţe în termeni clari şi precişi la orice pretenţie de a prescrie 
reguli obligatorii pentru acest congres şi de 1 1a-l folosi în propriile 
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lor intereseu .  Trebuie, totuşi, să remarcăm că nici chiar manifestul 
nu s-a putut agăţa de rezoluţiile de la Haga. 

Dar principalul rău nu stă în rezoluţiile propriu-zise, ci în felul 
în care posibiliştii au fost presaţi să le adopte. Şi aici încep din 
nou născocirile. Volders a fost trimis pentru „a impune aceste 
hotărîri posibiliştiloru.  Volders, care a fost trimis pentru că, dintre 
toţi delegaţii Conferinţei de la Haga, el a fost acela care i-a apărat 
cel mai energic I Ceea ce „a scris Bernsteinu nu e obligatoriu pen
tru nimeni în afară de el, şi e timpul ca autorii manifestului s-o ştie. 
Şi, deşi nu am dreptul să vorbesc în numele „liderilor germani• ,  
sînt convins c ă  e i  nu m-ar renega dacă aş cere Federaţiei social
democrate şi aliaţilor ei de la Paris să publice oricare dintre scri
sorile primite de la ei. 

Rezoluţiile de la Haga au fost date publicităţii, iar posibiliştii 
au fost avertizaţi că, în caz că nu le vor accepta, organizaţiile 
reprezentate la conferinţă vor convoca un alt congres, adică acela 
despre care se vorbeşte în rezoluţiile adoptate la Bordeaux şi la 
Troyes. Probabil că acest fapt le-a părut posibiliştilor „foarte răută
cios şi autoritaru , dar era singurul mijloc de a le băga minţile în 
cap, dacă în genere aşa ceva mai era posibil. 

Şi acum partea cea mai frumoasă, adevărata perlă a mani
festului. 

1 1 .  „Cu toate acestea, posibiliştii au acceptat efectiv toate rezoluţiile care 
au fost adoptate şi le-au fost propuse ln felul ar.!!.tat mal sus•. 

12. „Cu toate că rezoluţiile au fost acceptate, iar congresul convocat de po
sibilişti este şi va fi în orice împrejurări suveran in ceea ce priveşte treburile 
lui interne, cu toate că fiecare parte poate prezenta spre rezolvare întregului con
gres orice caz litigios, adepţii adunăturii secrete de la Haga convoacă acum la 
Paris un al doilea congres•. 

Delegaţii la Conferinţa de la Haga au declarat că sînt gata să 
se alăture adunăturii secrete a posibiliştilor cu două condiţii. In 
primul rînd, posibiliştii trebuie să convoace congresul cu asenti
mentul organizaţiilor muncitoreşti şi socialiste din Franţa şi din 
alte ţări, ai căror delegaţi trebuie să semneze împreună cu posibi- · 

liştii înştiinţarea de convocare a congresului. Posibiliştii au refuzat 
categoric să îndeplinească această condiţie ; să semneze oricine, 
numai reprezentanţii grupării franceze rivale nu. Dacă autorii ma
nifestului nu ştiu acest lucru, să se adreseze pentru lămuriri redac
torului săptămînalului „Justiceu *, care este foarte bine informat. 

Ce-a de-a doua condiţie prevedea ca acest congres să fie su
veran în ceea ce priveşte verificarea mandatelor şi stabilirea or-

'* Hyndman. - Nota red. 
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dinii de zi. Posibiliştii nu au acceptat această condiţie nici„în fapt",  
nici altfel. Iniţial, ei au stabilit că mandatel e vor fi verificate de 
fiecare grupă naţională în parte. La declaraţia părţii adverse că 
hotărîrea în această problemă este de competenţa congresului în 
ansamblu, posibiliştii au răspuns că unele cazuri, cazurile excep
ţionale, vor putea fi transmise spre rezolvare congresului, dar nu 
au pomenit nici un cuvînt din care să reiasă care cazuri anume 
vor fi considerate excepţionale. Nu, ei continuă să se certe cu 
privire la drepturile care trebuie să fie atribuite congresului şi care 
nu, şi, numai după ce au primit circulara cu privire la convocarea 
„congresului rival" s-au văzut, în sfîrşit, nevoiţi să declare clar şi 
fără rezerve că congresul va rezolva toate cazurile în care grupele 
naţionale vor infirma mandatele. Dacă ar fi declarat acest lucru la 
timp, principala dificultate ar fi fost rezolvată ; acum, fireşte, e prea 
tîrziu. 

La aceleaşi tertipuri au recurs şi în ceea ce priveşte ordinea 
de zi. Ei nu s-au considerat persoane împuternicite să indice anu
mite măsuri provizorii sau să formuleze propuneri pentru a uşura 
lucrările congresului, măsuri pe care acesta va fi liber să le aprobe 
sau să le respingă ; dimpotrivă, ei au acţionat ca purtători ai unor 
puteri mistice şi practic nelimitate asupra viitorului congres, pur
tători care, dacă binevoiesc, pot renunţa la o parte din dreptu
rile lor din amabilitate faţă de organizaţiile din străinătate, iar 
acestea din urmă vor trebui în schimb să recunoască celelalte pre
tenţii ale lor de a-şi impune voinţa congresului. Luaţi spre exem
plificare ultimele lor rezoluţii din 13 mai, cind primiseră deja cir
culara cu privire la convocarea contracongresului (vezi „Justice•  
din 25 mai). Ei  continuă să se tocmească cu danezii în legătură cu 
ordinea de zi, ca şi cind lor sau danezilor le-ar fi fost dat dreptul 
de a rezolva probleme care sînt exclusiv de competenţa congresu
lui. Apoi sînt destul de binevoitori ca să accepte o propunere a 
comitetului de protest al trade-unionurilor engleze cu privire la in
cluderea pe ordinea de zi a regulamentului de convocare şi de 
organizare a viitoarelor congrese. La aceasta, „Justice" adaugă cu 
naivitate că, chiar dacă mai sînt motive de nemulţumire, „tovarăşii 
noştri germani şi ceilalţi tovarăşi, ar putea de data aceasta să le 
treacă cu vederea" .  Faceţi-ne pe plac „numai de data aceasta" ,  iar 
data viitoare veţi proceda cum veţi dori, - propunere, într-adevăr, 
ademenitoare, din păcate însă jocul acesta a fost încercat şi anul 
trecut la Londra, iar „de data aceasta• s-a dovedit a fi mult prea 
mult. 

Ar fi fost de ajuns ca posibiliştii să spună un singur cuvînt, 
şi s-ar fi ajuns la o înţelegere ; ei ar fi trebuit să însereze în regu-
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!amentul şi instrucţiunile lor cuvîntul 1 1provizoriu• ,  „urmează să 
fie confirmat de congresM.  Dar, în pofida tuturor eforturilor, tocmai 
acest lucru nu a putut fi obţinut de la ei, şi, în felul acesta, cel de-al 
doilea congres a devenit o necesitate pentru toţi aceia care nu 
doreau să fie shiptonizaţi pentru a doua oară. 

Intrucît cea mai mare parte din aceste discuţii s-a purtat în 
coloanele săptămînalului 11JusticeM ,  este absolut evident că oamenii, 
care au declarat în numele Federaţiei social-democrate ceea ce este 
cuprins în paragraful 12, fie că nu citesc propriul lor organ oficial 
de presă, fie că afirmă în mod deliberat ceea ce contravine faptelor. 

1 3. ,,El au fixat pentru congresul lor aceeaşi dată ca şi posibiliştil pentru al 
lor, deşi la Haqa ei au adoptat ln unanimitate o rezoluţie ln care se spune că 
slîrşitul lunii iulie este timpul cel mai nepotrivit şi mai incomod pentru orqani
zarea unui congres al muncitorilor la Paris, şi deşi Anseele, într-o scrisoare 
către Federatia social-democrată, a declarat că, dacă se va convoca un al doilea 
conrires, acesta se va ţine ln septembrie, iar Liebknecht a spus că congresul se 
va ţine fie anul acesta, fie anul viitor", 

Reiese, prin urmare, că delegaţii Conferinţei de la Haga le-ar 
fi promis solemn posibiliştilor că-şi vor convoca congresul nu în 
iulie, ci , ,în septembrieu sau ,,fie anul acesta, fie anul viitor• .  A 
treia săptămînă din iulie este, fără îndoială, 1 1anul acesta• ,  astfel că 
lui Liebknecht, în orice caz, nu i se poate reproşa nimic. Din respect 
pentru cititorii noştri nu vom porni o discuţie pe marginea unor 
pretenţii atît de puerile. De altfel, pot spune că perioada dintre 1 4  
ş i  21  iulie a fost aleasă, în primul rînd, pentru a satisface cererea 
unanimă a francezilor, iar în al doilea rînd pentru că singurul mij
loc, încă neîncercat, de a se ajunge Ja fuziunea celor două con· 
grese, dacă în general aşa ceva e posibil, este de a le face să fie 
ţinute concomitent. 

14 .  „Principalii initiatori ai adunăturii secrete de la Haga şi al Congresului 
rival de la Paris sînt Lafargue, Guesde, d-na Eleanor Marx-Aveling (cu a cărei 
soră, o fiică a lui Karl Marx, este căsătorit Lafarque), Bernstein (redactorul zia
rului «Sozialdemokrab), Bebel şi Liebknecht. Friedrich Engels aprobă Intru totul 
acţiunile lor•. 

In acest ultim 11adevăr evident• există într-adevăr, în sfîrşit, o 
părticică de adevăr. Nimeni nu contestă faptul că sora d-nei Eleanor 
Marx-AvP.ling este fiica lui Karl Marx şi soţia lui Lafargue, deşi, 
după felul în care se exprimă autorii manifestului, s-ar putea în
ţelege că d-na Lafargue este fiica lui Karl Marx, iar sora ei nu este. 
Şi, deşi este cu totul eronat faptul că Bernstein sau altcineva din 
Londra a fost, într-o măsură oarecare, 1 1iniţiator al Conferinţei de 
la HagaM sau că ar fi avut cea mai mică legătură cu convocarea 
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sau stabilirea componenţei ei, cred că nici una din persoanele enu
merate mai sus nu va nega faptul că a contribuit la convocarea 
„congresului rival de la Paris" ; ei au procedat însă astfel numai 
după ce atitudinea posibiliştilor a făcut ca acest lucru să fie ine
vitabil. Autorii manifestului trebuie să ştie că d-na E. Marx-A veling 
şi Bernstein l-au vizitat pe d-l Hyndman la începutul lunii aprilie, 
de îndată ce tonul săptămînalului „Justice" a devenit mai puţin 
„ostil" şi „personal" ,  pentru a solicita sprijinul lui în aplanarea 
divergenţelor existente, şi că d-l Hyndman le-a promis acest sprijin. 

La sfîrşitul manifestului există o mică notă : 

„Textul de mai sus va fi tradus în citeva limbi europene şi trimis în 
toate ţările". 

Semnăturile de pe documentul anexat dovedesc că de fapt pro
blema a fost rezolvată în aproape toate ţările din Europa. Marea 
majoritate a socialiştilor de pe continent s-a pronunţat pentru con
gresul convocat de colectivişti şi blanquişti şi împotriva celui con
vocat de posibilişti. Anglia este singura ţară în care printre socia
lişti şi printre muncitori în general mai există divergenţe de păreri. 
De aceea răspunsul de faţă nu va fi tradus în nici o altă limbă. 

Pe scurt : 
1 .  In 1889 urmează să se ţină la Paris două congrese : primul 

- în urma hotărîrii Congresului sindicatelor franceze ţinut la Bor
deaux în octombrie-noiembrie 1 888, hotărîre confirmată de crăciun 
de Congresul socialiştilor francezi de la Troyes ; al doilea - în 
urma hotărîrii adoptate o săptămînă mai tîrziu de Congresul inter
naţional de la Londra al trade-unionurilor, organizarea lui fiind în
credinţată posibiliştilor. 

2. Fuziunea acestor două congrese s-ar fi înfăptuit aproape 
fără nici o dificultate dacă posibiliştii, încă din primele înştiinţări 
cu privire la convocarea congresului, n-ar fi pretins împuterniciri 
pe care nici Congresul de la Londra nu le-a avut şi, prin urmare, 
nici nu le putea da, şi anume : dreptul de a reglementa treburile 
interne ale congresului, de a fixa dinainte modul de verificare a 
mandatelor, ordinea de zi şi întregul regulament, cu alte cuvinte 
aceleaşi drepturi pe care le-a pretins şi le-a exercitat Comitetul 
parlamentar la Congresul de la Londra. 

3. Intrucît în trecut şi în prezent acţiunile posibiliştilor au lipsit 
complet celelalte grupe de socialişti francezi de posibilitatea de a 
participa la congresul convocat de posibilişti, socialiştii germani -
deputaţi în Reichstag - au încercat să j oace rolul de mediatori 
între cele două partide cu ajutorul conducătorilor acelor partide 
muncitoreşti naţionale cu care întreţineau legături. Rezultatul a fost 
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Conferinţa de la Haga (28 februarie) , faţă de ale cărei rezoluţii, chiar 
după părerea manifestului pe care-l analizăm, 11în principiu nu pot 
exista obiecţii serioaseu .  

4 .  l n  aceste rezoluţii, mandatul dat posibiliştilor d e  Congresul 
de la Londra a fost recunoscut şi confirmat întru totul, dar cu con
diţia ca ei să renunţe la pretenţia de a-şi impune voinţa viitorului 
congres. Belgienii, olandezii, germanii, elveţienii şi chiar şi francezii 
neposibilişti şi-au exprimat hotărîrea de a participa la congresul 
convocat de posibilişti, cu condiţia ca acesta să fie un congres 
liber, prin urmare ei au pus o singură condiţie al cărei caracter 
judicios era evident şi de necontestat. 

5. Cu toate acestea, posibiliştii refuză să recunoască aceste re
zoluţii şi, în circularele care urmează, propun numai concesii for
male, care în realitate se reduc la zero. In problema principală -
suveranitatea congresului în treburile sale interne -, ei nu ce
dează ; tratativele se duc pînă la sfîrşitul lunii aprilie, dar fără 
nici un rezultat. 

6. In sfîrşit, deoarece posibiliştii nu vor să dea un răspuns clar, 
care să-i oblige şi să garanteze că atitudinea scandaloasă a iniţia
torilor Congresului de la Londra faţă de participanţi nu se va 
repeta, colectiviştii francezi, cu aprobarea cîtorva organizaţii naţio
nale, fixează pentru data de 14 iulie congresul votat la Bordeaux 
şi Troyes. 

7. Marea majoritate a organizaţiilor socialiste şi reprezentanţii 
socialiştilor din Europa s-au pronunţat, după cum reiese din anexă, 
pentru acest congres, nedorind să ofere lumii pentru a doua oară 
j alnicul spectacol al unui congres al muncitorilor care are loc nu
mai pentru că e tolerat şi care este încătuşat de regulamentul impus 
de organizatorii lui. 

Mandatul dat la Londra, recunoscut de Conferinţa de la Haga, 
a fost făcut bucăţi de posibiliştii înşişi, care au pretins nu numai 
să organizeze ei viitorul congres, ci şi să-l controleze şi să-l 
conducă. 

Şi acum îngăduiţi-mi să închei cu cuvintele manifestului : 

„Tovarăşi şi concetăţeni, faptele vă slnt cunoscute. Voi înşivă trebuie să 
vă îngrijiţi ca acei oameni care ar trebui primii să-şi sacrifice interesele per
sonale cauzei socialismului să nu aducă ln mod deliberat prejudicii cauzei voas
tre, cauzei muncitorilor din lumea întreagă•. 

1 iunie 1889 

Publicat sub formă de broşură 
la Londra în iunie 1889 

Se tipăreşte după textul 
broşurii 

Tradus din limba engleză 
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lO 

Comunicatul comisiei de organizare 
cu privire la convocarea 

Congresului internaţional muncitoresc socialist 68ll 

Muncitori şi socialişti din Europa şi America I 

Congresul muncitorilor de la Bordeaux, la care au participat 
delegaţi din partea a peste 200 de camere sindicale din toate cen· 
trele industriale ale Franţei, şi Congresul de la Troyes, la care au 
participat delegaţi din partea a 300 de grupări muncitoreşti şi socia· 
liste, reprezentînd forţele unite ale clasei muncitoare franceze şi 
ale socialismului revoluţionar, au hotărît să convoace la Paris, în 
timpul expoziţiei internaţionale, un congres muncitoresc la care 
vor putea lua parte proletari din întreaga lume. 

Această hotărîre a fost salutată cu bucurie de socialiştii din 
Europa şi America, fericiţi că au posibilitatea să se întîlnească şi 
să formuleze cu claritate revendicările clasei muncitoare în dome· 
niul legislaţiei internaţionale a muncii, problemă care urmează să 
fie dezbătută la Conferinţa de la Berna, convocată de reprezen· 
tanţii guvernelor europene în septembrie anul acesta. 

Capitaliştii îi invită pe cei bogaţi şi puternici la expoziţia in· 
ternaţională pentru a contempla şi admira real izările muncitorilor, 
condamnaţi la mizerie în mijlocul celei mai mari avuţii de care a 
dispus vreodată o societate omenească. Noi, socialiştii, care năzuim 
la emanciparea muncii, la desfiinţarea sistemului sclaviei salariate 
şi la crearea unei orînduiri sociale în care toţi muncitorii, fără de
osebire de sex sau naţionalitate, vor avea dreptul la avuţiile create 
prin munca lor comună, noi îi invităm pe adevăraţii producători ai 
acestor avuţii să se întîlnească cu noi la 14 iulie la Paris. 

Ii chemăm să întărească legăturile de prietenie, care, unind 
eforturile proletarilor din toate ţările, vor grăbi începutul lumii noi. 

„Proletari din toate ţările, uniţi-vă l u  
Semnăturile delegaţilor americani, precum şi alte cîteva care 

ne-au fost promise, dar pe oare nu le-am primit încă, vor fi publi· 
cate într-o circulară ulterioară. 

Delegaţii sînt rugaţi să-şi anunţe sosirea cel puţin cu o săptă
mînă înainte de deschiderea congresului, pentru ca comitetul de 
organizare să poată da dispoziţiile necesare în vederea găzduirii lor 
(casă şi masă) , precum şi a primirii lor la gară. 
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Austria. Din partea Partidului muncitoresc socialist : J. Popp, 
V. Adler, E. Kralik, A. Zinnram, N. Hoffmann, A. Kreutzer, J. 
Winzig, G.  Popper (Viena) , J. Mackart, H. Flockinger, K. Sams 
(Innsbruck) , A. Weiguny, J. Siegl (Linz) , A. Friemel, V. Wiener, 
T. Heinz, A. Bocek (Steyr) , K. Schneeweiss, A. Sabotka, A. Klofac, 
J. Hybes (Briinn) , V. Sturc, F. Dosek, T. Nemecek (Praga) , T. Zed
nicek, R. Zahalka (Prossnitz) , A. Gerin, C. Ucekar, J. Lax (Triest), 
J. Daniluk (Lemberg), T. Adenau (Klagenfurt) , E. Rieger (Bratzan), 
J. Zimmermann (Jăgerndorf) . 

Belgia. Din partea Partidului muncitoresc socialist din Gand : 
E. Anseele, E. V an Beveren. 

Elveţia. Brandt, vicepreşedinte al Uniunii Griitli. Din partea 
Partidului social-democrat elveţian : A. Reichel, A. Steck. 

Franţa. Din partea Federaţiei camerelor sindicale şi a Asociaţii
lor muncitorilor din Franţa : R. Lavigne. Din partea Federaţiei so
cialiste din Franţa : G.  Batisse. 

Germania. Din partea Partidului muncitoresc social-democrat 
din Germania : Bebel, Frohme, Grillenberger, Harm, Kiihn, Lieb
knecht, Meister, Sabor, Singer, Schumacher, membri ai Reichsta
gului. 

Marea Britanie. R. B. Cunnirnghame Graham, membru în parla
ment. Din partea Ligii socialiste : William Morris, F. Kitz. Din 
partea Asociaţiei electorale a muncitorilor : W. Parnell (secretar), 
G. Bateman, H. Champion, Tom Mann. Din partea Uniunii minerilor 
din Ayrshire : J. Keir-Hurdie. 

Italia. Din partea organizaţiilor socialiste revoluţionare : Amil
care Cipriani. 

Olanda. Din partea Partidului muncitoresc social-democrat din 
Ţările de Jos : Domela Nieuwenhuis, Croll. 

Polonia. S. Mendelsohn din partea grupării „Walka Klas• 
(„Lupta de clasă")  ; W. Anielewski din partea Comitetului munci
toresc din Varşovia. 

Portugalia. Din partea uniunilor muncitoreşti socialiste : Car
valho. 

Rusia. Stepneak. 
Spania. Din partea Partidului muncitoresc socialist spaniol : 

Pablo Iglesias, F. Diego. 
Comisia de organizare a congresului : 
Din partea Federaţiei camerelor sindicale din Paris : Boule, 

Besset, Manceau, Roussel şi Feline. 
Din partea organizaţiilor socialiste din Paris : Vaillant, Guesde, 

Deville, J aclard, Crepin şi Lafargue. 
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Din partea grupului socialist al Consiliului municipal din Paris: 
Daumas, Longuet, Vaillant şi Chauviere, consilieri municipali. 

Din partea grupului socialist din Camera deputaţilor : Ferroul 
şi Planteau, deputaţi. 

Secretar pentru Franţa : Besset, Bourse du Travail, Rue J. J. 
Rousseau, Paris. 

Secretar pentru străinătate : Paul Lafargue, Le Perreux, Paris 
- Banlieue ; lui i se va face orice comunicare. 

Publicat la începutul lunii iunie 1889 
sub formă de foaie volantă 
in limbile franceză şi engleză, 
în „Der Sozialdemokrat• nr. 22 
din 1 iunie 1889 şi în alte ziare 
socialiste din diferite ţări, 
precum şi în broşura : 
„Congres lntemational Ouvrier 
Socialiste de Paris", Paris, 1889 

Se tipăreşte după textul apărut 
fn „Der Sozialdemokrat•, 
confruntat cu textul foii vol11I1te 
apărute în limba engleză 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 
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Adnotări 

1 Ediţia din „Manifestul Partidului Comunist• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 461-500), pentru care a 
fost scrisă această prefaţă, reprezintă a treia ediţie germană autorizată, prima 
ediţie revăzută de Engels după moartea lui Marx. - 3. 

1 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. 
a II-a, p. 239-532. - 4. 
Acest articol al lui Engels a fost scris la sfîrşitul lunii mai 1883 şi publicat tn 
, ,Sozialdemokrat• la 7 iunie 1883 sub titlul „cCîntecul calfei» de Georg Weerth 
(1846) " .  Incă în 1856, curind după moartea lui Weerth, Marx intenţiona sil 
scrie un necrolog ln memoria acestuia. El nu şi-a tradus în fapt această inten· 
ţie, pentru că publicarea unui astfel de necrolog în condiţiile reacţiunii care 
domnea în Germania în deceniul al 6·lea nu era cu putinţă. Unul din motivele 
care l·au determinat pe Engels să scrie acest articol a fost dorinţa lui de a 
trezi interesul muncitorilor şi social-democraţilor germani pentru trecutul re
voluţionar al mişcării muncitoreşti germane. Titlul articolului a fost schimbat 
de Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. potrivit cu 
conţinutul lui. 

„Der Sozialdemokrat• -- săptămînal german, organul central de presil al 
Partidului social-democrat din Germania 1 a apărut în perioada în care a fost 
în vigoare legea excepţională împotriva socialiştilor, la Ziirich din septembrie 
1879 pină în septembrie 1888 şi la Londra din octombrie 1888 plnă la 27 sep· 
tembrie 1890. In anii 1879-1880 a apărut sub îngrijirea lui Georg Vollmar, iar 
din 1881 pinii în 1 890 sub îngrijirea lui Eduard Bernstein. Marx şi Engels au 
colaborat la această gazetă în tot timpul apariţiei ei, au ajutat în mod activ 
redacţia gazetei să promoveze în coloanele acesteia o linie proletară, marxist& 
şi au criticat şi îndreptat diferitele ei greşeli şi şovăieli. - 5. 

• Georg Weerth. „Leben und Thaten des berilhmten Ritters Schnapphahnski", 
Hamburg, 1 849 („Viaţa şi faptele renumitului cavaler Schnapphahnski") 1 
această lucrare a lui G. Weerth a fost publicată în „Neue Rheinische Zeitung• 
în august-septembrie, decembrie 1848 şi ianuarie 1849, sub forma unei serii de 
foiletoane fără semnătură. 

„Neue Rheinische Zeitung. Organ der DemokratJe• a apărut zilnic la Koln, 
sub conducerea lui Marx, de la l iunie 1 848 pină la 19 mai 1849. Din redaclie 
făceau parte F. Engels, precum şi W. Wolff, G. Wcerth, F. Wolff, E. Dronke, 
F. Freiligrath şi H. Bfirgers. Ca organ de presă combativ al aripii proletare 
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a democraţiei, „Neue Rheinische Zeitung• a avut rolul de educator al maselor 
populare, pe care le ridica la luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de 
fond, care precizau poziţia ziarului în problemele fundamentale ale revoluţiei 
din Germania şi din Europa, erau scrise, de regulă, de Marx şi de Engels. 

In pofida prigoanei şi a şicanelor politleneşti, „Neue Rhelnlsche Zeitung• 
a apărat cu curaj interesele democraţiei revoluţionare, interesele proletariaLU· 
lui. In mai 1849, în condiţiile ofensivei generale a contrarevoluţiei, guvernul 
prusian, profitînd de faptul că Marx nu fusese repus ln drepturile de cetăţean 
prusian, a emis un ordin de expulzare a lui din Prusia. In urma expulzării lui 
Marx şi a persecuţiilor împotriva celorlalţi redactori, ziarul şi-a încetat apariţia. 
Ultimul număr, numărul 301, a apărut la 19 mai 1 849, imprimat cu cerneală 
roşie. - 6. 

1 Soulouque, preşedinte al republicii Haiti, care la 26 august 1849 s-a procla· 
mat împărat ; a devenit cunoscut prin cruzimea şi îngîmfarea sa. Presa anti· 
bonapartistă folosea acest nume pentru a-l desemna pe Napoleon al III-iea. - 6. 

1 In articolul „Apocalipsul" (este vorba de „Apocalipsul sf. Ioan Teologul",  în 
greceşte „apocalypsis" ,  una din cărţile Bibliei), Engels tratează unele pro· 
bleme ale istoriei creştinismului timpuriu, pentru care, după cum afirmă el 
însuşi, a manifestat interes încă din 1841 şi care au mai fost în parte abor· 
date în articolul său „Bruno Bauer şi creştinismul primitiv• (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 316-325). 
ln 1894, Engels a făcut o expunere mai amd.nuntită a acestor probleme în 
lucrarea sa „Cu privire la istoria creştinismului primitiv• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 22, ediţia de fată). Articolul a apărut în revista 
"Progress•. 

„Progress• - revistă lunară engleză pentru problemele de ştiinţă, po· 
litică şi literatură ; a apărut la Londra din 1883 pînă în 1887. Un timp re· 
vista a avut legături cu cercurile socialiste. La revistă au colaborat Eleanor 
Marx şi Edward Aveling. - 9. 

7 Este vorba de Şcoala leologiclf de la Tublngen - şcoală de cercetători şi 
critici ai Bibliei, întemeiată de Ferdinand Christian Baur în prima jumătate 
a secolului al XIX-iea. Adepţii acestei şcoli au criticat contradicţiile şi o 
seamă de nepotriviri cu istoria din cărtile Noulm testament, dar au căutat 
să menţină unele dogme ale Bibliei, pretinzînd că sînt veridice din punct de 
vedere al istonei. Fără să vrea, aceşti cercetători au contribuit la subminarea 
autorităţii Bibliei. - 9. 

8 Este vorba de capitolele al doilea şi al treilea din „Apocalipsul sf. Ioan•. - 10. 

' Stoicii - reprezentanţi ai unei şcoli filozofice care a apărut în Grecia an· 
tică la sfirşitul secolului al IV-iea i.e.n. şi a dăinuit pînă în secolul al VI-Iea 
al erei noastre. Reprezentanţii acestei şcoli oscilau între materialism şi idea
lism. In timpul Imperiului roman, filozofia stoicilor s-a transformat într-o 
teorie idealistă-religioasă reacţionară. Stoicii manifestau un interes deosebit 
pentru problemele de morală, pe care le tratau în spiritul misticismului şi 
al fatalismului ; ei propagau ideea existenţei sufletului în afara trupului, 
cultul supunerii omului în fata destinului, neîmpotrivirea la rău, renunţarea 
de sine şi ascetismul etc. Doctrina stoicilor a exercitat o mare influenţă asu· 
pra formării religiei creştine. - 10. 

u Irineu. „Cinci cărţi împotriva ereziilor•, cartea a V-a, cap. 28--30. 
Referindu-se la Tacit, Engels a comis, pe cit se vede, o Inadvertentă : 

ln pasajul indicat din „Analele" lui Tacit se vorbeşte într-adevăr de Nero, 
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dar ln legătură cu altceva ; despre faptele men\ionate de Engels, Tacit vor
beşte lntr-o altă lucrare a sa - „Historiae• („Istorii"),  cartea a II-11., 
cap. 8. - 13. 

11 ln lucrarea sa „Cu pnvue la istoria creştinismului primitiv", scrisă ln 1894 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22, ediţia de fată), Engels a făcut 
unele precizări ln legătură cu conducătorii legiunilor răsculate. - 13. 

11 Articolul „Marx şl .Neue Rheinische Zeiluna•" a fost scris de Engels pentru 
gazeta „Sozialdemokrat•, cu prilejul comemorării unul an de la moartea Iul 
K. Marx. - 15. 

ia K. Marx şi P. Engels. „Manifestul Partidului Comunist" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. 11. II-a, p. 478) i 
în citatul de faţă, sublinierile sînt făcute de F. Engels. - 15. 

H Vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
ed. a II-a, p. 499---500. - 16. 

li Prin Codul Napoleon Engels lntelege aici şi în cele ce urmează nu numai 
Codul civil adoptat de Napoleon ln 1804 şi cunoscut sub denumirea „Codul 
Napoleon", ci în sens larg întregul sistem al dreptului burghez, reprezentat 
prin cele cinci coduri (civil, de procedură civilă, comercial, penal şi de pro
cedură penală), adoptate ln timpul lui Napoleon intre anii 1804 şi 1810. 
Aceste coduri au fost introduse ln regiunile din vestul şi sud-vestul Ger
maniei, cucerite de Franţa napoleoniană şi ou continuat să fie în vigoare în 
Provincia renană şi după alipirea acesteia la Prusia, în 1815. Codul civil 
francez („Codul Napoleon• propriu-zis) a fost denumit de Engels „un cod 
clasic al societăţii burgheze• (vezi volumul de faţă, p. 300). - 17. 

" Studentul german democrat Gustav Adolf Sch!Offel, care, după revoluţia din 
martie 1848, a editat la Berlin gazeta „Volkslreund" ,  a fost judecat în aprilie 
1848 şi condamnat la 6 luni detenţiune într-o fortăreaţă, fiind acuzat de 
instigare la rebeliune. Acuzarea se întemeia pe faptul că a publicat rn nr. 5, 
din 19 aprilie, al gazetei două articole ale sale rn care .ie ridica rn apărarea 
drepturilor maselor muncitoare. - 18. 

17 „Kreuz-Zeilung• - cum mai era denumit cotidianul german „Neue Preus
sische Zeitung" - a fost editat la Berlin din iunie 1848 pină în 1939 ; 11. 
fost organul de presă al camarilei contrarevoluţionare de la curte 'i al iun
cherimii prusiene, iar mai tirziu al cercurilor de extremă dreaptă ale parti
dului conservator german. Ziarul purta pe frontispiciu o cruce - emblemo. 
Landwehrului. - 19. 

18 Este vorba de articolul lui F. Engels „Adunarea de la Frankfurt• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. 11. 
II-a, p. 14-18). - 19. 

10 Engels se referă la articolele din „Neue Rheinische Zeitung" consacrate cri• 
ticii Adunării na\ionale de la Frankfurt şi a celei de la Berlin ; o bună parte 
a acestor articole au fost scrise de Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 5 şi 6 ale edi\iei de fată). lntr-o formă mai succintă, Engels 11. reluat 
această critică in lucrarea sa „Revolu\ie şi contrarevoluţie în Germania" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 
90-91).  - 20. 

IO A. Bougeart. „Marat, !'Ami du Peuple", t. I-II, Paris, 1865. („Marat, prie
tenul poporului") .  

36* 
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„L'Aml du PeupJe• - ziar editat de la 12 septembrie 1789 pînă la 14 
iulie 1793 de către Jean Paul Marat, unul dintre conducătorii iacobinilor ; a 
apărut sub acest titlu între 16 septembrie 1789 şi 21 septembrie 1792, purtînd 
semnătura : Marat, l'Ami du Peuple. - 20. 

21 Este vorba de articolul lui K. Marx „Revoluţia din Iunie" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, 
p. 148-152). - 21. 

12 24 februarie 1848 - ziua cînd a fost răsturnată monarhia lui Ludovic-Filip 
în Franţa. 

La 24 februarie st. v. (7 martie) 1848, Nicolaie I, aflînd de victoria re
voluţiei din februarie în Franţa, a ordonat ministrului de război să efectueze 
o mobilizare parţială în Rusia în vederea pregătirii luptei împotriva revo
luţiei în Europa. - 21. 

23 Seria de articole intitulate „Die schlesische M1lliarde" („Miliardul silez!an") 
ale lui Wilhelm Wolff, prieten şi tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels, 
a apărut între 22 martie şi 25 aprilie 1849 în „Neue Rheinlsche Zeitung• 
nr. 252, 255, 256, 258, 264, 270--272 şi 281 .  ln 1886, aceste articole, cu unele 
modificări şi cu o introducere scrisă de Engels, au fost publicate sub formă 
de broşură (vezi volumul de faţă, p. 238-249). Engels a făcut o analiză amă· 
nuntită a acestor articole în lucrarea sa „Wilhelm Wolff• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 59-97).  - 21. 

24 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 441-472. - 21. 

25 Vezi articolul „Către muncitorii din Colonia" , apărut sub semnătura redac· 
\iei în „Neue Rheinische Zeitung• nr. 301, din 19 mai 1849 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 578). - 22. 

20 „Kolnische Zeitung• - cotidian german, a apărut sub această denumire din 
1802. ln perioada revoluţiei din 1848-1049 şi a reacţiunii care 1-a urmat a 
reflectat politica trădătoare şi laşă a burgheziei liberale prusiene şi a dus în 
permanentă o luptă înverşunată împotriva lui „Neue Rheinische Zeitung• .  - 22. 

27 La 13 iunie 1849, partidul mic-burghez al „Muntelui" („Montagne") a orga
nizat Ia Paris o demonstraţie paşnică de protest împotriva trimiterii trupelor 
franceze pentru înăbuşirea revoluţiei în Italia, ceea ce reprezenta o încă!· 
care a Constituţiei Republicii Franceze, care interzicea folosirea trupelor fran· 
ceze împotriva libertăţii unui alt popor. Eşecul acestei demonstraţii, care a 
fost împrăştiată de trupe, a confirmat falimentul democraţiei mic-burgheze în 
Franţa. După 13 iunie, mulţi dintre liderii partidului „Muntelui", precum şi 
democraţii mic-burghezi străini care aveau legături cu ei nu fost arestaţi 
şi expulzaţi sau nevoiţi să emigreze din Franţa. - 23. 

28 ln legătură cu participarea lui Engels la răscoala din Bnden-Palatinat din 
1849 în cadrul detaşamentului de voluntari condus de Willich vezi lucrarea 
sa „Campania germană pentru constituţia Imperiului• (K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 115-21 1). - 23. 

H „Originea familiei, a proprletlffil privale şl a statului" - una dintre operele 
fundamentale ale marxismului. ln această lucrare se face o analiză ştiinţifică 
a istoriei omenirii în primele etape ale dezvoltării ei, este prezentat procesul 
de descompunere a orînduirii comunei primitive şi de formare a societăţii 
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împărţite în clase, bazată pe proprietatea privată, sînt arătate trăsăturile ca
racteristice generale ale acestei societăţi, explicate particularităţile dezvoltării 
relaţiilor familiale în diferitele formaţiuni social-economice, sînt dezvăluite 
originea şi esenţa statului şi este demonstrată inevitabilitatea istorică a dispa
riţiei lui treptate, o dată cu victoria definitivă a societăţii comuniste, fără clase. 

Engels a scris lucrarea „Originea familiei, a proprietă Iii private şi a sta
tului" într-un răstimp de două luni, de la sfîrşitul lunii martie pînă la sfîr
şitul lunii mai 1884. Cercetind manuscrisele rămase de la Marx, Engels a 
descoperit un conspect amănunţit al cărţii savantului american progresist 
L. H. Morgan „Ancient Society• („Societatea antică") ; conspectul, întocmit 
de Marx în anii 1880-1881, conţinea numeroase observaţii critice şi teze 
proprii, precum şi completări din alte izvoare. Engels, după ce a citit acest 
conspect şi s-a convins că lucrarea lui Morgan constituie o confirmare a 
interpretării materialiste date de Marx şi de el istoriei, precum şi a con
cepţiilor lor despre societatea primitivă, a considerat necesar să consacre 
acestor probleme o lucrare specială. EI a folosit din plin observaţiile lui 
Marx, precum şi unele concluzii şi materialul faptic din cartea lui Morgan. 
Engels considera că aceasta constituie „în oarecare măsură executarea unui 
mandat testamentar" al lui Marx. La elaborarea cărţii, el a folosit şi alte 
materiale, foarte multe şi variate, adunate prin propriile lui cercetări în 
domeniul istoriei Greciei şi Romei, a vechii Irlande, a vechilor germani etc. 
(vezi lucrările lui Engels : „Marca • ,  „Contribuţii la studiul istoriei vechilor 
germani" şi „Perioada francă • ,  publicate în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 9, Bucureşti, Editura politică, 1964 etc.). 

Iniţial, Engels intenţiona să-şi publice lucrarea în „Neue Zeit", revistă 
teoretică legală a social-democraţiei germane ; ulterior însă a renunţat Ia 
acest proiect, considerînd că, dată fiind orientarea ei politică, această operă 
nu poate să apară în Germania în condiţiile legii excepţionale împotriva so
cialiştilor. Cartea a apărut la Ziirich la începutul lunii octombrie 1884. La 
început autorităţile germane au creat dificultăţi în calea difuzării ei, mai 
tirziu însă aceste dificultăţi au putut fi biruite, şi următoarele două edilii 
(ediţia a doua în 1886 şi a treia în 1889) au apărut la Stuttgart. ln aceste 
edilii nu s-au făcut nici un fel de modificări faţă de prima ediţie. Primele 
traduceri în alte limbi - în polonă, română şi italiană - ale acestei lucrări 
străine au apărut în 1885. In limba română lucrarea a fost tradusă de Ioan 
Nădejde şi a apărut în „Contemporanul" ,  la Iaşi (1885-1886). Este printre 
primele traduceri integrale din lume, făcută după ediţia I, din 1884, traducere 
cunoscută şi apreciată de F. Engels. Ulterior, în 1891,  în ziarul „Munca•, Bucu
reşti, a apărut articolul „Preistoria familiei. (Bachofen, MacLennan, Morgan"), 
care reprezintă primele 12 alineate din introducerea lui Engels la ediţia a IV-a 
din 1891 a acestei lucrări. Traducerea în limba italiană a fost redactată chiar 
de Engels, ca şi cea în limba daneză, apărută în 1888. Prima ediţie a fost 
tradusă şi în limba sîrbă. 

In 1890, adunînd noi materiale din domeniul istoriei societăţii primitive, 
Engels a început să pregătească o nouă ediţie a cărţii sale. Cu acest prilej, 
el a studiat tot ce a apărut nou în această problemă, inclusiv lucrările sa
vantului rus M. M. Kovalevski, a introdus în textul iniţial numeroase modi
ficări şi îndreptări, precum şi unele completări substanţiale, îndeosebi în 
capitolul despre familie, ţinînd seama de ultimele realizări în domeniul ar
heologiei şi etnografiei (fn volumul de faţă, cele mai importante schimbări 
făcute în ediţia a IV-a sînt menţionate în notele de subsol). Dar modificările 
şi precizările aduse nu au afectat concluziile lui Engels, cărora datele noi 
ale ştiinţei Ie-au adus o nouă confirmare. Aceste concluzii şi-au păstrat ln 
continuare întreaga lor valabilitate 1 dezvoltarea ulterioară a ştiinţei a de-
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monstrat cit de juste sint tezele fundamentale ale lucrării lui Engels, deşi 
- fn lumina noilor date ştiinlifice - unele date de amănunt luate din 
cartea lui Morgan necesită o anumită precizare (de pildă periodizarea istoriei 
societălii primitive făcută de Morgan, terminologia folosită de el în legătură 
cu aceasta etc.). 

Edilia a IV-a, revăzută şi adăugită, a cărlii lui Engels a apărut la Stuttgart 
la sfirşitul anului 1 891 . Ediliile apărute după această dată nu au mai suferit 
nici un fel de modificări. La edi!ia a IV-a, Engels a scris o nouă prefa!ă, 
apărută şi sub formă de articol separat sub titlul „Contribulii la istoria fa
miliei primitive• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22, edi!la de fală), 

In timpul vielii lui Engels au mai apărut două edilii - a V-a (1892) şi 
a VI-a (1894). Amindouă aceste edilii reprezintă o simplă retipărire a ediliei 
a IV-a. După această edilie s-au făcut primele traduceri in limba francez! 
{versiunea apărută fn 1 893 a fost redactată de Laura Lafargue şi revăzută de 
Engels), în limba bulgară (1893), fn limba spaniolă (1894). Traducerea fn 
limba engleză a apărut abia in 1902. In limba rusă a apărut pentru prima 
oară la Petersburg fn 1894. După 23 August 1944, fn limba română această 
lucrare a apărut în 5 edilii. - 25. 

ao Este vorba de „Conspectul asupra cărlii lui Lewis H. Morgan cAnclent So
cietY»" • întocmit de Marx şi publicat în „Arhiva Marx-Engels" ,  voi. IX, 1941,  
p.  1-192. - 27. 

81 Este vorba de cartea lui E. A. Freeman „Comparative Politics• („Politica com
parată"), London, 1873. - 28. 

82 Vezi L. H. Morgan. „Anclent Society• , London, 1 877, p. 19, precum şi „Arhiva 
Marx-Engels", voi. IX, p. 4. - 29. 

33 Pueb/o - denumire dată unui grup de triburi indiene din America de Nord 
care locuiau pe teritoriul Noului Mexic (sud-vestul S.U.A. şi nordul Mexi
cului de astăzi) care erau unite printr-o Istorie şi o cultură comune. Acest 
nume, care provine de la cuvintul spaniol pueb/o (popor, aşezare, comuni
tate), Ie-a fost dat de cuceritorii spanioli datorită caracterului specific al 
aşezărilor lor, care erau ni�te case-fortărete comune mari, cu cite 5-6 etaje, 
în care locuiau pină Ia o mie de oameni 1 denumirea de „pueblo" a fost 
folosită şi pentrn desemnarea aşezărilor acestor triburi. - 32. 

u Engels se referă la opera lui Caius Julius Caesar „De bello gallico• şi la 
aceea a lui Publius Cornelius Tacitus „Germania". - 34. 

85 In munca de elaborare a primei edilii a lucrării sale, Engels a folosit urmă
toarele cărli ale lui McLennan : „Primitive Marriage. An Inquiry into the 
Origin of the Form of Capture în Marriage Ceremonies• {„Căsătorie primitivă. 
Cercetări asupra originei formei de răpire fn ceremonialul căsătoriei"), Edin
burgh, 1 865 ; „Studies în Ancient History comprising a Reprint of cPrimitive 
Marriage. An Inquiry into the Origin of the Form of Capture ln Marriage 
Ceremonies»" ,  London, 1 876 („Studii asupra istoriei antice, cuprinzind o re
tipărire a cărlii cC!isătoria primitivă. Cercetări asupra originei formei de 
răpire în ceremonialul căsătoriei»").  Pregătind edilia a IV-a (1891), Engels a 
studiat şi noua editie a ultimei cărli a lui McLennan, apărută fn 1886 la 
Londra şi New York. - 36. 

H L. H. Morgan. „Anclent Society•, London, 1 877, p. 435. - 36. 

17 K. Marx. „Conspect asupra cărlii lui Lewis H. Morgan cAnclent Soclety»" 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 21). - 37. 
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18 Este vorba de cartea lui J. J. Bachofen „Das Mutterrecht. Eine Untersuchung 
iiber die Gynaikokratie der alter Welt nach ihrer religiăsen und rechtlichen 
Na tur•, Stuttgart, 1861 („Matriarhatul. Studierea gynecocratiei din lumea 
veche sub raportul naturii ei religioase şi juridice"). - 38. 

ao Ch. Letoumeau. „L"evolution du mariage et de la familie" („Evoluţia căsă
toriei şi a familiei"), Paris, 1888. - 38. 

co Această afirmaţie a lui Saussure este citată ln cartea lui A. Giraud-Teulon 
„Les origines du mariage et de la familie" („Originile căsătoriei şi ale fa
miliei"), Geneve, Paris, 1884, p. XV. - 39. 

n E. Westermarck. „The History of Human Marriage• („Istoria căsătoriei"), 
London and New York, 1891. - 39. 

CI Ch. Letoumeau. „L"evolution du mariage et de la familie", Paris, 1888, p. 
41. - 39. 

O A. Espinas. „Des societes animales• („Societăţi animale"), Paris, 1877. Engels 
11 citează pe Espinas după cartea lui Giraud-Teulon (vezi adnotarea nr. 40), 
p. 518, luc1are în care apare ca o anexă un fragment din cartea lui Espi
nas. - 39. 

H H. H. Bancroft. „The Native Races of the Pacific States of North America" 
(..Rasele indigene de pe ţărmurile Pacificului din Statele de Nord ale Ame
ricii"), voi. I-V, New York, 1875. - 41. 

45 Vezi E. Westermarck. „The History of Human Marriage•, London and New 
York, 1891,  p. 70---71 .  - 42. 

co Această scrisoare a lui Marx nu s-a păstrat. Engels se referă la ea ln scri
soarea adresată lui Kautsky la 11 aprilie 1384. - 43. 

47 Este vorba de textul tetralogiei lui Richard Wagner „Der Ring des Nibelun
gen• („Inelul Nibelungului"),  pe care compozitorul însuşi l-a scris pe baza 
epopeii scandinave „Edda" şi a epopeii germane „Nibelungenlied" („Cîntecul 
Nibelungilor"). Vezi R. Wagner. „Der Ring des Nibelungen, erster Tag, die 
Walkiire•, zweiter Aufzug („Inelul Nibelungului, prima zi, Walkiria", actul 
doi). 

„Nibelungenlied" („Cintecul Nibelungilor") - un Important monument al 
epopeii eroice populare germane, creat pe baza vechilor mituri şi legende 
germane din perioada aşa-numitei mari migraţiuni a popoarelor (secolele 
III-V). In forma ln care s-a păstrat pină In vremurile noastre, acest poem 
epic datează din jurul anului 1200. - 43. 

48 „Edda" - culegere de legende mitologice şi eroice şi de cintece ale popoa
relor scandinave ; s-a păstrat sub formă de manuscris din secolul al XIII-iea, 
descoperit în 1 643 de episcopul islandez Sveinsson (aşa-numita „Edda Veche") 
şi sub forma unui tratat despre poezia skalzilor, alcătuit la începutul seco
lului al XIII-iea de poetul şi cronicarul Snorrl Sturluson („Edda Nouă"). 
Cintecele „Eddei" slnt o reflectare a stării societăţii scandinave ln perioada 
de descompunere a orlnduiril gentilice şi de migraţiune a popoarelor. In 
ele se întllnesc figuri şi subiecte din creaţia populară a vechilor germani. 

„Ogisdrecka" - un c!ntec din „Edda Veche", făclnd parte dintre tex
tele mai noi ale culegerii. Engels citează aici pasaje din strofele 32 şi 36 
ale acestui clntec. - 43. 
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t9 Aşii şi Vanll - două grupuri de zei din mitologia scandinavă. 
„Saga lnglinga• - prima saga din „Heimskringla", („Cercul pămlntului"),  

cartea poetului şi cronicarului medieval islandez Snorri Sturluson despre 
regii Norvegiei (din cele mai vechi timpuri pină in secolul al XII-iea) 1 a 
fost alcătuită in prima jumătate a secolului al XIII-iea, la baza lor stind cro
nicile despre regii Norvegiei şi Saga gentihce islandeze şi norvegiene. En
gels citează un pasaj din capitolul 4 al acestei saga. - 43. 

&O L. H. Morgan. „Ancient Society•, London, 1 817, p. 425. - 44. 

11 Vezi J. J. Bachofen. „Das Mutterrecht", Stuttgart, 1861 , S. XXIII, 385 şi 
altele. - 46. 

5! K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan uAncient Society» • 
(vezi „Arhiva Marx-Engels" ,  voi. IX, p. 1 87). - 46. 

&a Caesar. „De bello gallico•, cartea a V-a, cap. 14. - 46. 

u „The People of India" („Populaţia Indiei"). Edited by J. F. Watson and 
J. W. Kaye. Voi. I-VI, London, 1868-1872. Engels citează din volumul al 
Ii-lea al acestei lucrări, p. 85. - 46. 

55 Este vorba de clasele sau secţiile matrimoniale - grupuri speciale ln care 
erau împărţite majoritatea triburilor australiene. Bărbaţii dintr-un grup se 
puteau căsători numai cu femei dintr-un anumit alt grup. Fiecare trib număra 
4-8 asemenea grupuri. - 46. 

H L. H. Morgan. „Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Fa
mily" („Sisteme de consanguinitate şi de afinitate ale familiei"), Washington, 
1 871.  - 48. 

n Rezultatele cercetărilor efectuate de Fison împreună cu Howitt au fost expuse 
in cartea : L. Fison and A. W. Howitt. „Kamilaroi and Kumai",  Melboume, 
Sydney, Adelaide and Brisbane, 1 880. - 48. 

58 Vezi L H. Morgan. „Ancient Society•. London, 1 817, p. 459 1 Engels reproduce 
acest citat in formularea dată de Marx (vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, 
p. 28). - 51. 

H Engels citează scrisoarea lui Arthur Wright după extrasul din cartea lui Mor
gan (vezi L. H. Morgan. „Ancient Society• , London, 1 817, p. 455, precum şi 
„Arhiva Marx-Enge!s" ,  voi. IX, p. 2�27). Textul integral al acestei scrisori 
(data ei exactă este 19 mai 1 874, in timp ce Morgan indică anul 1 873) a 
fost pubhcat in revista „American Anthropologist•. New Series, Menasha, 
Wisconsin, U.S.A., 1933, nr. 1, p. 138-140. - 53. 

so H. H. Bancroft. „The Native Races of the Pacific States of North America•,  
voi. I, New York, 1 875, p. 352-353. - 54. 

11 Saluma/e - serbări anuale organizate ln Roma antică în cinstea zeului Sa
turn in perioada solstiţiului de iarnă cu prilejul terminării muncilor agri
cole. ln timpul acestor serbări aveau loc ospeţe şi orgii in masă. La satur
nale luau parte şi sclavii, cărora atunci le era îngăduit să stea la aceeaşi 
masă cu oamenii liberi. ln zilele saturnalelor domnea libertatea relaţiilor 
sexuale. Cuvîntul „satumale" este folosit în mod curent pentru desemnarell 
unor ospeţe şi orgii deşănţate. - 54. 
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I! Este vorba de cartea scrisă de Louis Agassiz împreună cu soţia sa : Professor 
and Mrs. Louis Agassiz. „A Journey in Brazil" („0 călătorie în Brazilia"), 
Boston and New York, 1886 r prima ediţie a acestei lucrări a apărut în 
1868. - 55. 

n Este vorba de aşa-numita „sentinţă de la Guadalupa• din 21 aprilie 1 486, ho· 
tărire de arbitraj dată de regele Spaniei Ferdinand al  V-lea Catolicul, sub 
presiunea răscoalei ţărăneşti din Catalonia. Regele a avut rolul de arbitru 
între ţăranii ră5culaţi şi nobi lii feudali. Hotărîrea prevedea desfiinţarea sis· 
temu!m prm care ţăranii erau legaţi de pămint şi abolirea unei serii de ser· 
vituţi feudale care erau deosebit de odioase ţă1ănimii, printre altele a drep· 
tului primei nopţi ; în schimb, ţăranii au fost nevoiţi să plătea5că mari sume 
drept despăgubire. - 56. 

14 S. Sugenheim. „Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Horigkeit 
in Europa bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts• („Istoria desfiin· 
ţării iobăgiei şi a aservirii omului în Europa pină la mijlocul secolului al 
XIX-iea").  S t. Petersburg, 1861 .  - 56. 

1S K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncient Sociely»" 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 1 1 1 ) .  - 60. 

ca K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncient Sociely»" 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 1 12). - 60. 

n M. Kovalevsky. „Tableau des origines et de J'evolution de la familie et de 
la propriete• („Tabloul originilor şi al evoluţiei familiei şi proprietăţii"), 
Stockholm, 1890. - 60. 

18 Vezi L. H. Morgan. „Ancient Society•, London, 1877, p. 465-4.66, precum şi 
„Arhiva Marx·Engels" , voi. IX, p. 29. - 61 . 

" Vezi L. H. Morgan. „Ancient Society•, London, 1877, p. 470, precum şi „Ar· 

hiva Marx-Engels", voi. IX, p. 3 1 .  - 61 

70 K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncient Society»" 
(vezi „Arhiva Marx-Engels" ,  voi. IX, p. 31) .  - 61 . 

71 Este vorba de lucrarea lui M. M. Kovalevski „Dreptul primitiv, cartea I. 
Ginta•, Moscova, 1 886. In această lucrare, Kovalevski se referă la unele date 
despre comunitatea familială în Rusia, comunicate de Orşanski în 1875 şi 
de A. I. Efimenko în 1878. - 62. 

71 „Pravila" lui Jaroslav - denumirea primei părţi din „Pravila rusă" în vechea 
ei redactare. „Pravila rusă" - culegere de legi dm Rusia veche, apărută în 
secolele XI-XII pe baza dreptului cutumiar din acea vreme, în care se re· 
flectau relaţiile economice şi sociale ale societăţii de atunci. - 62. 

n Legile da/maline - culegere de legi în vignare în sec. XV-XVII în Poljica 
(regiune din Dalmaţia), cunoscută sub denumirea de „Statutul de Ia Poljica". - 62. 

74 Vezi A. Heusler. „Institutionen des Deutschen Privatrechts• („Instituţii ale 
dreptului civil german"), Bd. II, Leipzig, 1886, S. 271. - 62. 

75 Cele comunicate de Nearchus vezi în lucrarea lui Str a bon „Geografia•, cartea 
il XV-a, cap. I. - 63. 
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7• Calpullis - comunitătl familiale la Indienii din Mexic în perioada cuceririi 
lării de către spanioli 1 fiecare comunitate familialii (calpulli), alcătuită din 
membri avînd o origine comună, poseda un lot de pămint comun, care nu 
putea fi in,trăinat şi nici împărlit Intre moştenitori. Aceste comunităţi au 
fost descrise de Alonso de Zurita in lucrarea „Rapport sur Ies diffcrentes 
classes de chefs de la Nouvelle-Espagne, sur Ies lois, Ies moeurs des habi
tants, sur Ies impots etablis avani et depu1s la conquete etc. etc.• („Raport 
cu privire la diferite categorii de şefi din Noua Spanie, cu privire la legi, 
la obiceiurile locuitorilor, la impozitele stabilite înainte şi după cucerire 
etc. etc." ) ,  publicată pentru prima oară in cartea „Voyages, relations et me
moires originaux pour servir a l'historie de la decouverte de l'Amerique, 
publies pour la premiere fois en franr;ais, par H. Ternaux-Compans• („Că
lătorii, relaţii şi amintiri originale pentru a servi la istoria descoperirii Ame
ricii, publicate pentru prima oară în limba franceză de H. Ternaux-Com
pans"), voi. 1 1 ,  Paris, 1 840, p. 50-64. - 63. 

77 Este vorba de articolul lui H. Cunow „Die altperuanlschen Dorf- und Mark
genossenschaften • („Vechea obşte sătească şi de marcă din Pern"), apărut în 
revista „Das Ausland" din 20 şi 27 octombrie şi 3 noiembrie 1890. 

„Das Ausland" („Străinătatea") - revistă germană consacrată probleme
lor de geografie, etnografie şi ştiinţe naturale 1 a apărut Intre anii 1828 şi 
1 893, la început zilnic, iar din anul 1853 săptăminal 1 Incepind din anul 1873 
a apărut la Stuttgart. - 63. 

78 Este vorba de articolul 230 din Codul civil, adoptat In timpul lui Napoleon 
în 1 804. - 64. 

78 Vezi K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncient Socletp" 
(„Arhiva Marx-Engels",  voi. IX, p. 32). - tl5. 

80 Homer. „Odiseea•, cintul I. - 65. 

81 Eschil. „Orestia. Agamemnon•. - 65. 

8! Plutarh. „Maxime ale lacedemonienilor• , cap. V 1 vezi şi G. F. Schoemann. 
„Griechische Alterthilmer• („Antichitatea greacă"), Bd. I, Berlin, 1855, S. 268. - 66. 

83 Sparlia/il - locuitori cu drepturi depline al Spartei antice. 
I/o/li - locuitorii lipsill de drepturi ai Spartei antice, legali de pămint 

şi obligaţi la anumite servituţi în folosul proprietarilor funciari, spartiaţii, Si
tuaţia iloţilor nu se deosebea In fond prin nimic de aceea a sclavilor. - 66. 

84 Aristofan. „Femeile la sărbătoarea Thesmoforiilor•. - 66. 

85 Herodot. „Historiae•,  cartea a VIII-a, cap. 105 1 vezi şi W. Wachsmuth. 
„Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates•, zweiter 
Theil, zweite Abtheilung, Halle, 1830, S. 77. - 66. 

so Euripide. „Oreste•. - 66. 

87 Engels exprimă o idee expusă in lucrarea „Ideologia germană• de Marx şi 
Engels (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 
1962, ed. a II-a, p. 32). - 68. 

se L. H. Morgan. „Ancient Society•, London, 1877, p. 504. - 68. 
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• Hierodulele - fn Grecia antică şi în coloniile greceşti - sclavi şi sclave apar
\inind templelor. In multe regiuni, in special in oraşele dm Asia antenoară 
şi din Corint, femeile hierodule practicau prostituţia in temple. - 68. 

1141 Vezi Tacit. „Germania", cap. 18-19. - 70, 

91 Ammianus Marcellinus. „Istoria în 31 de cărţi" ,  cartea a XXXI-a, cap. 9 1 
Procopius din Caesarea. „Războiul împotriva golilor•, cartea a Il·a, cap. 1 4  
(Cartea a Vl·a din „Isto1ia războaielor lui Justinian împotriva perşilor, van· 
dalilor şi goţilor•) .  - 71. 

112 Este vorba de poezia trubadurilor din sudul Franţei de la sfirşitul secolulul 
al XI·lea pină la începutul secolului al XllI·lea. - 72. 

03 Engels parafrazează aici un pasaj din lucrarea lui Charles Fourier „Theorie 
de l'unite universelle" („Teoria unităţh universale" ) ,  voi. 111, 2-me ed. ; Oeu· 
vres completes, t. IV, Paris, 1841,  p. 120. Prima ediţie a acestei lucrări a 
apărut sub titlul „Traile de l'association domestique-agricole" („Tratat de�pre 
asocierea casnică-agricolă") ,  t. 1-11, Paris-Lond.res, 1822. - 73. 

" Daphnis şi Ch/oe - eroii unui roman din Grecia antică (sec. II-III). Despre 
autorul acestui roman, Longos, nu s-au păstrat nici un fel de date. - 78. 

n Vezi „Nibelungenlied" ,  cintul al zecelea. - 7'J. 

" „Gutrun• (sau „Kutrun") - poem epic german din evul mediu (secolul al 
Xlll-Iea). - 79. 

t7 H. S. Maine. „Ancient Law : its Connection with the Early History of Society, 
and its Relation to Modern ldeas• („Vechiul drept : legătura lui cu istoria 
veche a societăţii şi raportul lui cu ideile moderne") 1 prima ediţie a acestei 
lucrări a apărut la Londra ln 1861 1 vezi pasajul menţionat de Engels la 
p. 170 a acestei ed1ţ1i. - 80. 

18 Vezi K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist• ,  cap. I. (K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, 
p. 466-477). - 80. 

" L. H. Morgan. „Ancient Society•, London, 1877, p. 491-492. - 84. 

100 Vezi adnotarea 56. - 85. 

101 L. H. Morgan. „Ancienl Society•, London, 1877, p. 85-86 1 Engels citează 
după „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncienl Society.• de Mani: 

(vezi „Arhiva Marx-Engels" ,  voi. IX, p. 71). - 89. 

101 Este vorba de cucerirea Mexicului de către conchistadorii spanioli în anii 
1519--1521. - 90. 

tos L. H. Morgan. „Ancient Society•, London, 1877, p. 1 1 5. - 92. 

104 Aici şi mai departe Engels se referă la opera lui Tacit „Germania". - 92. 

105 Locuitorii Noului Mexic - vezi adnotarea 33. - 94. 

100 Este vorba de lucrările lui G. L. Maurer „Einleitung zur Geschichte der 
Mark-, Hof-, Dor!- und Stadl· Verfassung und der offentlichen Gewalt" 
(„Introducere ln istoria organizării mărcii, a gospodăriei, a satului, a ora-
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şului şi a forţei publice"), Miinchen, 1854 1 „Geschichte der Markenverfas
sung în Deutschland" !„Istoria organizării mărcii în Germania"), Erlangen, 
1856 1 „Geschichte der Fronhofe, der Bauemhiife und der Hofverfassung în 
Deutschland" („Istoria gospodăriilor nobililor, ale ţăranilor şi a sistemului de 
organizare a gospodăriei în Germania"), Bd. I-IV, Erlangen, 1862-1 863 1 
„Geschichte der Dorfverfassung în Deutschland" („Istoria organizării satului 
în Germania"), Bd. I-II, Erlangen, 1865-1866 ; „Geschichte der Stădtever
fassung în Deutschland" („Istoria organizării oraşelor în Germania"), Bd. I-IV, 
Erlangen, 1869-1 871. - 95. 

107 „Naţiunea neutră• - astfel era denumită în secolul al XVII-iea alianţa mili
tară a cîtorva triburi indiene înrudite cu irokezii, care locuiau pe ţărmul 
nordic al lacului Erie. Coloniştii francezi i-au dat această denumire, deoarece 
această alianţă păstra neutralitatea în războaiele dintre triburile irokezilor 
şi ale huronilor. - 96. 

IOB Este vorba de lupta de eliberare naţională dusă de zuluşi şi nubieni împo
triva colonialiştilor englezi. Fiind atacaţi de către englezi în ianuarie 1879, 
zuluşii, în frunte cu conducătorul lor Ceteways, timp de o jumătate de an 
au opus o rezistenţă neobişnuit de înverşunată trupelor colonialiştilor en
glezi. Aceştia au obţinut victoria după o serie de bătălii numai datorită 
uriaşei superiorităţi în ceea ce priveşte armamentul. Abia după ciţiva ani, în 
1887, au reuşit englezii să-i supună definitiv pe zuluşi dominaţiei lor, profi
tind de războiul fratricid care se ducea între diferitele triburi ale zuluşilor, 
război provocat de englezi şi care s-a prelungit ani de-a rindul. 

ln 1881 a izbucnit răscoala de eliberare naţională a nubienilor, arabilor şi 
a altor popoare din Sudan în frunte cu predicatorul musulman Mohamed
Ahmed, care îşi zicea „mahdi" („mîntuitorul"). Ea a obţinut succese deose
bite în 1883--1884, cind aproape întregul teritoriu al Sudanului a fost eliberat 
de sub ocupaţia colonialiştilor englezi, ale căror trupe începuseră să pătrundă 
în Sudan încă în cel de-al 8-lea deceniu al secolului al XIX-iea. ln cursul 
răscoalei a luat fiinţă un stat centralizat independent, statul mahdi. Abia în 
1899, ca urmare a şubrezirii interne a statului din cauza neîncetatelor războaie 
şi a vrajbei dintre triburi, precum şi a covîrşitoarei lor superiorităţi în dome
niul armamentului, trupele colonialiştilor englezi au cucerit Sudanul. - 96. 

1ue G. Grote. „A. History of Greece• („O istorie a Greciei"), voi. I-XII 1 prima 
ediţie a acestei lucrări a apărut la Londra în 1846-1856 ; pasajul citat vezi 
la p. 54-55 din volumul al III-iea, apărut la Londra în 1869. - 98. 

110 Este vorba de discursul împotriva lui Eubulides rostit de Demostene în faţa 
tribunalului. Cu acest prilej, el a amintit de vechiul obicei de a înmormînta 
în cimitirul gintei numai persoanele aparţinînd gintei respective. - 98. 

111 K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan «Ancient Society•" 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 134). - 99. 

112 Pasajul din opera filozofului antic grec Dikăarihos, operă care nu s-a păstrat 
pînă în vremurile noastre, este reprodus de Engels după cartea lui Wilhelm 
Wachsmuth „Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates• 
(„Antichitatea greacă sub raportul statului"), erster Theil, erste Abtheilung, 
Halle, 1826, S. 312. - 99. 

113 W. A. Becker. „Charikles. Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kennt
niss des griechischen Privatlebens• („Harikles. Imagini ale moravurilor din. ve-
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chea Grecie, pentru o mai bună cunoaştere a vieţii grecilor"), zweiter Theil, 
Leipzig, 1840, S. 447. - 99. 

ne K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAnclent Society•" 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 136). - 100. 

ns G. Grote. „A History of Greece• .  A New Ed., voi. III, London, 1869, p. 66. - 100. 

n9 K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncient Soclety•" 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 137). - 100. 

n1 G. Grote. „A History of Greece•.  A New Ed„ voi. III, London, 1869, p. 60. 
Citatul (cu observaţii ln paranteze) este dat de Marx in „Conspect asupra 
cărţii lui Lewis H. Morgan cAnclent Society•• (vezi „Arhiva Marx-Engels" ,  
voi. IX, p. 138). - 101. 

ns K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan •Ancient Society. • 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 138-139). - 101. 

111 G. Grote. „A History of Greece•.  A New Ed„ voi. III, London, 1869, p. 58-
59. - 101. 

1t0 Homer. „Iliada", cintul al doilea. - 102. 

121 Este vorba de lucrarea lui Fustei de Coulanges „La cite antique• („Cetatea 
antică"),  livre III, chap. I ; prima ediţie a acestei cărţi a apărut în 1864 la 
Paris şi Strasbourg. - 102. 

122 Dionis din Hallcarnas. „Istoria antică a romanilor•, cartea a II-a, cap. 12. - 103. 

Ull Eschil. „Cel şapte comandanU în faţa Tebei". - 103. 

lH G. F. Schoemann. „Griechlsche Alterthiimer• („Antichitatea greacă"), Bd. I, 
Berlin, 1 855, S. 27. - 103. 

125 Este vorba de cartea lui W. E. Gladstone. „Juventus Mundi. The Gods and 
Men of the Heroic Age• („Tinereţea lumii. Zeii şi oamenii epocii eroice"),  
chap. 11 ; prima ediţie a acestei lucrări a apărut la Londra în 1 869. - 103. 

129 K. Marx. „-Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncient Society.• 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 143) 1 autorul citează un pasaj din 
cartea lui L. H. Morgan „Ancient Society• , London, 1877, p. 248. - 103. 

121 Homer. „Iliada", cintul al doilea. - 104. 

128 Vezi K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan cAncient So
ciety»" („Arhiva Marx-Engels", voi. IX. p. 144-145). - 105. 

l!I Tucidide. „Istoria războiului peloponezlan" , cartea I, cap. 13. - 105. 

1:19 Aristotel. „Politica •, cartea a III-a, cap. 10. - 105. 

131 Este vorba de acordarea dreptului de a ocupa funcţii civile celei de-a patra 
clase a cetăţenilor atenieni - theţii (oameni liberi, dar săraci). Unele izvoare 
atribuie această măsură lui Aristide (secolul al V-lea î.e.n.). - 113. 

132 Este vorba de aşa-numiţii meteci - străini care se aşezau in Atica. Deşi 
liberi, aceştia nu se bucurau de drepturile cetăţenilor atenieni (dreptul de a 
ocupa funcţii publice, de a lua parte la adunarea poporului, de a poseda bu-
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nuri imobiliare etc.). Ei se îndeletniceau mal ales cu meşteşugurile şi cu ne
goţul, erau obligaţi să plătească un impozit special şi să-şi găsească un „pro
tector" printre cetăţenii cu drepturi depline. Prin intermediul acestuia se pu
teau adresa organelor administrative. - 1 14. 

au In anii 510-507 l.e.n., Clistene, reprezentantul gintei alcmeonizilor, a condus 
lupta demosului atenian împotriva dominaţiei vechii aristocraţii gentilice 1 
după răsturnarra acesteia au fost lnfd.ptuite reforme menite să ducă la lichi· 
darea rd.măşiţelor orinduirii gentilice. - 1 14. 

tu Vezi L. H. Morgan. „Ancient Society•, London, 1 877, p. 271. - 1 1 4. 

ias In anul 560 l.e.n., la Atena puterea a fost cucerită de P1sistrate, reprezentant 
al unei ginţi aristocratice sărăcite. El a instaurat un regim de conducere unicii. 
- tirania -, care, cu unele lntreruperi (Pisistrale de două ori a fost izgonit 
din Atena şi s-a intors din nou), s-a menţinut pină la moartea lui Pisistrate, 
ln anul 527, iar apoi pină în anul 510, cind fiul lui, Hippias, a fost izgonit 1 
curind după acP.asta, Ia Atena s-a instaurat dominaţia democraţiei sclavagiste, 
fn frunte cu Clistene. Activitatea lui Pisistrate, pusă în slujba apărării inte
reselor proprietarilor funciari mici şi mijlocii şi îndreptată împotriva aristo
craţie! gentilice, nu a adus schimbări importante fn structura politică a sta
tului atenian. - 1 16. 

m Legile celor doulfsprezece table - unul din cele mal vechi monumente ale 
dreptului roman. Au fost întocmite la m1jlocul secolului al V-lea i.e.n., ca 
urmare a luptei dusă de plebei împotriva patricienilor, şi au luat locul drep
tului cutumiar în vigoare pină atunci la Roma. Aceste legi reflectau procesele 
de diferenţiere după criteriul averii în societatea romană, de dezvoltare a 
sclaviei şi de formare a statului sclavagist ; ele au fost scrise pe douăspre
zece table. - 1 17. 

137 Este vorba de bătălia care a avut loc în Plfdurea Teutoburgiclf (anul 9 al 
erei noastre) Intre triburile germanice care s-au răsculat împotriva cucerito
rilor romani şi armatele romane comanddte de Varus. Bătălia s-a terminat 
prin zdrobirea romanilor şi moartea comandantului lor. - 1 1 8. 

118 Appius Claudlus a fost ales fn anii 451 şi 450 l.e.n. în comisia decemvirilor, 
lnsărcinată să întocmească legile cunoscute mai tlrziu sub numele de legile 
celor douăsprezece table ; pentru această perioadă, comisia a fost investită 
cu puteri depline. După expirarea termenului, Appius Claudius, împreună cu 
alţi decemviri , a încercat să prelur.gească prin uzurpare puterile comisiei şi 
pentru anul 449. Arbitrarul şi violenţa exercitate de decemviri, şi în special 
de Appius Claudius, au provocat însă răscoala plebeilor care a dus la răs
turnarea decemvirilor. Appius Claudius a fost aruncat fn închisoare, unde în 
scurt timp a şi murit. 

Al doilea război punic {218---201 i.e.n.) - unul dintre războaiele care au 
avut loc intre două dm cele mai mari state sclavagiste din antichitate 
Roma şi Cartagina - pentru dominaţia în partea de apus a bazinului Mării 
Mediterane, pentru dobindirea de noi teritorii şi sclavi. Războiul s-a încheiat 
prin fnfringerea Cartaginel. - 1 1 9. 

IH Engels citează aici din nou observaţia Iul Marx cu privire la ginta greacă 
(vezi „Arhiva Marx-Engels", voi. IX, p. 134). - 119. 

148 Th. Mommsen. „Rămische Forschungen• („Cercetări asupra romanilor"), 2. Aufi., 
Bd. I, Berlin, 1864. - 1 1 9. 
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141 Tit Liviu. „Istoria Romei de la lntemelerea oraşului", - 120. 

5.(7 

1u In cartea sa „Romische Alterthiimer" („Antichitatea romană"), Bd. I, Berlin, 
1856, S. 195, Lange se referi!. la disertaţia lui Ph. E. Huschke „De Privilcgiis 
Feceniae Hispalae sene1tusconsulto concessis („Despre acordarea unor privi
legii Feceniei Hispala, printr-o hotărîre a senatului") (Liv, XXXIX, 19) " ,  Got
tingen, 1 822. - 122. 

10 B. G. Niebuhr. „Romische Geschichte" („Istoria Romei"), Th. I-III 1 Engels 
citează un pasaj din partea I, care a apărut în primă ediţie la Berlin ln 
181 1 .  - 123. 

tu Th. Mommsen. „Romische Geschlchte", Bd. I, Buch I, Kap. 6 ; prima ediţie a 
volumului I al acestei lucrări a apărut la Leipzig ln 1 854. - 123. 

HS Dureau de la Malle. „:E:conomie politique des Romains" („Economia politici!. a 
romanilor"), t. 1-11, Paris, 1840. Este vorba de tabelele com'(>arative privind 
vechile şi noile măsuri, precum şi unităţile monetare, tabele inserate la sflr
şitul primului volum. - 125. 

148 J. F. M'Lennan. „Primitive Marriage" („Căsătoria primitivă"), Edinburgh, 
1 865. - 121. 

147 M. Kovalevsky. „Tableau des ongmes et de l 'evolution de la familie et de la 
propriete" ,  Stockholm, 1890. - 121. 

148 Englezii au încheiat cucerirea regiunii Wales ln anul 1283, dar şi după această 
dată Wales a continuat să-şi păstreze autonomia. Alipirea definitivi!. la Anglia 
a avut loc la mijlocul secolului al XVI-iea. - 121. 

141 ln 1869--1870 Engels a lucrat la un studiu amplu consacrat istoriei Irlandei, 
care a rămas neterminat (fragmentul scris de Engels din această lucrare vezi 
ln K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
495-538, o parte din materialele pregătitoare pentru studiul proiectat vezi 
în „Arhiva Marx·Engels", voi. X, 1948, p. 100-263). ln legătură cu studierea 
istoriei celţilor, Engels a studiat şi legile din vechiul Wales. - 128. 

15o Engels citează cartea : „Ancient Laws and Institutes of Wales" (.,Vechile legi 
şi instituţii din Wales"), voi. I, 1841 , p. 93. - 128. 

1s1 ln septembrie 1891 Engels a făcut o călătorie prin Scoţia şi Irlanda. - 130. 

152 1n 1 745-1746 .ln Scoţia a avut loc răscoala clanurilor din munfi împotriva 
măsurilor de oprimare şi de izgonire de pe pămînturile pe care trăiau, măsuri 
aplicate în interesul aristocraţiei funciare şi al burgheziei anglo-scoţiene. 
Muntenii luptau pentru menţinerea vechii organizări gentilice. O parte din 
nobilimea din regiunile muntoase ale Scoţiei, interesată în menţinerea siste
mului feudalo-patriarhal de clan, a speculat nemulţumirea răsculaţilor, stabi
lind drept scop al răscoalei readucerea dinastiei Stuarţilor pe tronul Angliei. 
După ce la început a înregistrat unele succese vremelnice, armata răscula
ţilor a fost înfrîntă. Ca urmare a înăbuşirii răscoalei, în regiunile muntoase 
ale Scoţiei sistemul de clan a fost desfiinţat, rămăşiţele proprietăţii funciare 
gentilice au fost lichidate, procesul de Izgonire a ţăranilor scoţieni de pe 
pămînturile lor s·a intensificat, tribunalele gentilice au fost desfiinţate, iar 
unele obiceiuri gentihce interzise. - 130. 

153 L. H. Morgan. „Ancient Society", London, 1877, p. 357, 358. - 130. 
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™ Beda Venerabilis. „Historia ecclesiastica gentis Anglorum• („Istoria bisericească 
• anglilor"), cartea I, cap. 1. - 130. 

155 Caesar. „De bello gallico•, cartea a VI-a, cap. 22. - 131. 

lH „Lex alemannorum• - norme de drept cutumiar al uniunii tribale germanice 11 
alemanilor (alamamlor), care, începînd din secolul al V-lea, ocupa actualul te
ritoriu al Alsaciei, Elveţiei răsăritene şi Germaniei de sud-vest. Datează de la 
sfîrşitul secolului al VI-lea sau începutul secolului al VII-iea şi din secolul al 
VIII-Iea ; Engels se referă aici la legea LXXXI (LXXXIV) din „Lex aleman
norum•. - 131. 

117 Este vorba de lucrările lui M. M. Kovalevski „Dreptul primitiv. Cartea I. 
Ginta•, Moscova, 1886, şi „Tableau des origines et de l"evolution de la fa
milie el de la propriete• ,  Stockholm, 1890. - 132. 

1111 „Cintecul despre Hildebrand" - poem eroic, monument al poez1e1 epice vechi 
germane din secolul al VlII-lea, din care s-au păstrat unele fragmente. - 132. 

lH Tacit. „Germania", cap. 7. - 133. 

110 Diodor din Sicilia. „Bibliothecae historicae quae supersunt•, cartea a IV-a, 
cap. 34, 43-44. - 133. 

1e1 „ Voluspâ" („Prezicerile profetesei") - unul din cintecele din „Edtla veche" 
(vezi adnotarea nr. 48). - 133. 

uz Este vorba ele următoarele cărţi : A. Ch. Bang. „V(l!luspă og de sibyllinske 
orakler• („Prezicerile profetesei şi oracolele sibylelor"), 1879, şi S. Bugge. 
„ Studier over de nordiscke Gude- og Helstesagns Oprindelse• („Studii asupra 
originii Saga scandinave despre zei şi eroi"), Kristiania, 1881-1869. - 133. 

11.1 G. L. Maurer. „Geschichte der Stădteverfassung in Deutschland" („Istoria con
stituirii oraşelor în Germania") ,  Bd. I, Erlangen, 1869. - 134. 

1114 In anii 69-70 (după unele izvoare în 69-71)  a avut loc răscoala triburilor 
germane şi galice, sub conducerea lui Civilis, împotriva dominaţiei romane. 
Răscoala, provocată de creşterea dărilor, de recrută1ile tot mai dese şi de 
abuzurile functionarilor romani, a cuprins o mare parte din Galia şi din pro
vinC"iile germane aflate sub stăpînirea Romei, care s-a văzut astfel amenin
tată să piardă aceste teritorii. După ce la început au obtinut unele succese, 
răsculath au suferit mai multe înfrîngeri şi au fost nevoiţi să încheie pace 
cu Roma. - 135. 

185 Caesar. „De bello gallico•, cartea a IV-a, cap. 1. - 1 36. 

HI Tacit. „Germania", cap. 26. - 136. 

117 „Codex Laureshamensis" - culegere de copii ale hrisoavelor de donaţii şi 
privilegii acordate mănăstirii de Ia Lorsch, ridicată in a doua jumătate a se
colului al VIII-lea în statul francilor, nu departe de oraşul Worms. Mănăsti
rea dispunea de un întins domeniu feudal în sud-vestul Germaniei. Culegerea, 
întocmită în secolul al XII-iea, constituie unul dintre cele mai importante 
izvoare cu privire la istoria proprietăţii funciare ţărăneşti şi feudale din sec. 
VIII-IX. - 137. 

ua Pliniu. „Istoria naturală in 37 de cărţi", cartea a XVIII, cap. XVII. - 138. 
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în 37 de cărţi • ,  cartea a IV-a, 

„Antapodos1s" ,  cartea 

„De gubernatione dei", 

a VI-a, 

cartea 
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cap. XIV. - 142. 

cap. 6. - 145. 

a V-a, cap. 8. - 145. 

Beneficium (textual : „binefacere") - formă de dăruire a pămintului, care a 
luat o largă răspindire in statul francilor in prima jumătate a secolului al 
VIII-lea. Porţiunea de pămint transmisă sub formă de beneficiu, împreună cu 
ţăranii dependenţi care trăiau pe el treceau in folosinţă pe viaţă beneficiaru
lui, cu condiţia ca acesta să îndeplinească anumite servicii, de cele mai multe 
ori cu caracter militar. La moartea celui care dăruise pămîntul sau a benefi
ciarului, precum şi in cazul cind acesta din urmă nu-şi îndeplinea obligaţiile 
sau lăsa in părăsire gospodăria, beneficiul era restituit proprietarului sau 
moştenitorilor acestuia. Pentru reînnoirea relaţiilor beneficiale era nevoie de 
un nou act de cedare. Nu numai monarhia, ci şi biserica şi marii magnaţi 
recurgeau la acordarea beneficiilor. Sistemul beneficiai a contribuit la forma
rea clasei feudalilor, in special a nobilimii mici şi mijlocii, la înrobirea ma
selor ţărăneşti, la dezvoltarea relaţiilor de vasalitate şi a ierarhiei feudale. 
Mai tirziu, beneficiile au început să se transforme in feude ereditare. ln lu
crarea sa „Perioada francă" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 514-567) , Engels a analizat rolul sistemului 
beneficiai in istoricul formării feudalismului. - 147. 

173 Gaugraien - funcţionari regali numiţi in fruntea comitatelor in statul franci
lor. Fiecare comite era investit cu putere judecătorească in comitatul său şi 
avea dreptul de a stringe impozitele şi de a conduce oastea pe care o co
manda in timpul campaniilor. Pentru serviciile aduse primea o treime din ve
niturile obţinute de rege in comitatul respectiv şi i se dădeau feude drept 
răsplată. Mai tirziu, comiţii s-au transformat, treptat, din nişte funcţionari 
numiţi de rege in mari seniori feudali care se bucurau de autoritate suve
rană 1 acest proces s-a accelerat mai ales după anul 877, dată la care a fost 
stabilită oficial transmisibilitatea ereditară a funcţiei de comite. - 147. 

174 Este vorba de polipticul (opisul posesiunilor funciare, al populaţiei şi veni
turilor) mănăstirii Saint-Germain-des-Pres, întocmit în secolul al IX-iea şi 
cunoscut sub denumirea de „Polipticul abatelui Irminon • .  Engels citează date 
din acest poliptic, după cit se pare, după cartea lui P. Roth „Geschichte des 
Beneficialwesens von den ăltesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert" („Isto
ria sistemului beneficiai din cele mai vechi timpuri pină in secolul al X-lea") .  
Erlangen, 1850, S.  378. - 148. 

175 Angarii - servituţi la care erau supuşi locuitorii Imperiului roman şi care 
constau în obligaţia de a pune Ia dispoziţie cai şi oameni pentru deservirea 
transporturilor de stat. Cu timpul, aceste servituţi au căpătat un caracter tot 
mai larg, devenind o grea povară pentru populaţie. - 1 48. 

178 Comenda/ia - una din formele cele mai răspîndite in Europa, incepind din 
secolele VIII-IX, de trecere a ţăranilor sub „protecţia • feudalilor, sau a mi
cilor feudali sub „protecţia" marilor feudali, în baza anumitor condiţii (pres
tarea serviciului militar şi a altor servicii in folosul „protectorului", cedarea 
către acesta a pămintului şi reprimirea acestuia în folosinţă condiţionată). 
Pentru ţărani, care adesea e:rau siliţi cu forţa să primească „protecţia", co
mendaţia însemna pierderea libertăţii personale, iar pentru micii feudali ac
ceptarea unor relaţii de vasalitate faţă de marii feudali. Astfel comendaţia a 

37 - Marx-Engels, Opere, voi. 21 
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contribuit, pe de o parte, la înrobirea ţărănimii, iar pe de altă parte Ia sta
tornicirea ierarhiei feudale. - 149. 

177 Ch. Fourier. „Theorie des quatre mouvements el des destinees gcnerales" 
(„Teoria celor patru mişcări şi a destinelor generale" ) ,  3-me ed. ; Oeuvres 
completes, t .  I, Paris, 1 846, p. 220 ; prima ediţie a acestei cărţi a apărut ne
semnată la Lyon în 1 808. - 150. 

178 „Cîntecu/ despre Hildebrand" - vezi adnotarea nr. 158. 
Băla/ia de la Hastings a avut loc în anul 1066 între oştile ducelui Wilhelm 

al  Normandiei, care invadaseră Anglia, şi anglo-saxoni. Oştirile anglo-saxone, 
în a căror organizare militară se păstrau rămăşiţe ale orînduirii comunei pri
mitive şi care erau înarmate cu arme primitive, au fost înfrînte, regele lor, 
Harold, a pierit în luptă, iar Wilhelm a devenit rege al Angliei sub numele 
de Wilhelm I Cuceritorul. - 158. 

179 K. Marx. „Conspect asupra cărţii lui Lewis H. Morgan «Ancient Society»" 
(„Arhiva Marx-Engels" ,  voi. IX, p. 1 53-154). - 160. 

180 Dithmarschen - regiune în partea de sud-vest a actualului Schleswig-Holstein. 
In vechime era locuită de saxoni, în secolul al VIII-lea a fost cucerită de 
Carol cel Mare, iar mai tîrziu a trecut în stăpînirea diferiţilor feudali cleri
cali şi laici. Incepînd de la mijlocul secolului al XII-iea, populaţia din Dith
marschen, în rîndurile căreia predominau ţăranii liberi, a început să lupte 
pentru independenţă şi treptat a obţinut-o. De Ia începutul secolului al 
Xlll-Iea şi pînă la mijlocul secolului al XVI-iea ea s-a bucurat efectiv de in
dependenţă, respingind cu succes incerc(irile repetate ale regilor Danemarcii 
şi  ale ducilor de Holstein de a cuceri această regiune. Dezvoltarea socială s-a 
<lesf;işurat în Dithmarschen într-un mod cu totul specific : practic în secolul 
al Xlll-lea vechea nobilime locală dispăruse, iar în perioada de independenţă 
Dithmarschen reprezenta un ansamblu de obşti ţărăneşti cu autoadministrare, 
la baza cărora, în multe cazuri, se aflau vechile ginţi ţărCineşti. Pînă în seco
lul al XIV-iea, puterea supremă aparţinea adunării tuturor plugarilor hberi, 
ulterior ed d l1 ecut în mîinile a trei colegii eligibile. ln 1559, trupele regelui 
Frederic al II-iea al Danemarcii şi ale ducilor Johann şi Adolf de Holstein 
au înfrînt rezistenţa populaţiei din Dithmarschen şi regiunea a fost împărţit;! 
între învingători. Dar orînduirea bazată pe obştea ţărănească şi în parte auto
administrarea s-au menţinut în regiunea Dithmarschen pînă în a doua jumd.
tate a secolului al XIX-iea. - 165. 

181 G. W. F. Hegel. „Grundlinien der Philosophie des Rechts" („Bazele filozofiei 
dreptului") ,  && 257 şi 360 ; prima ediţie a acestei lucrări a apărut la Berlin 
în 1 821 . - 165. 

18! F. Lassalle. „Das System der crworbenen Rechie''. Th. II. „Das Wesen des 
Riimischen und Germanischen Erbrechts in historisch-philosophischer Ent
wicklung" ( . .Sistemul drepturilor dobîndite"'. Partea a II-a. „Esenţa dreptului de 
succesiune la romani şi la germani în dezvoltarea lui istorică-filozofică")  ; 
prima ediţie a acestei lucrări a apărut la Leipzig în 1 861 . - 171 .  

t83 Pasajul citat este dat  parţial de Marx în „Conspect a�upra cărţii lui Lewis H. 
Morgan ttAncient Society»" (vezi „ArMva Marx-Engels " ,  voi. IX, p .  56-57) .  - 1 73. 

18 ! Engels a scris această notd. introductivd. în legătură cu reeditarea în 1884 a 
lucrării lui Marx „Muncă salariată şi capital" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 441-472) ; în 1 891 ,  Engels 
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a inclus-o în întregime în prefaţa pe care a scris-o pentru noua ediţie a aces
tei lucrări a lui Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22, editia de 
faţă). - 174. 

iss Asocia/ia muncitorilor germani din Bruxelles a fost întemeiată de Marx şi 
Engels Ia  sfîrşitul lunii augu•t 1847 în scopul luminării politice a muncitori
lor germani care locuiau în Belgia ş1 al propagării ideilor comunismului ş tiin
ţific în rîndurile lor. Sub conducerea lui Marx şi Engels şi a tovarăşilor lor 
de idei, Asociaţia a devenit centrul legal de unire a proletarilor revoluţio
nari germani din Belgia şi a întreţinut legături directe cu cluburile muncito
reşti flamande şi valone. 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 curînd după revoluţia din februarie 
1848 dir.. Franţa, în urma arestării şi expulzării majorităţii membrilor ei de 
catre poliţia belgiană. - 174. 

186 Engels a scris această lucrare ca prefaţă Ia prima ediţie germană a operei 
lui K. Marx „Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Prou
dhon" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 

1963, ed. a II-a, p. 65-179), care a fost scrisei şi editata în limba franceză 
în 1847, fără a mai fi reeditată în întregime în timpul vieţii lui Marx. Pentru 
această ediţie, Engels a mai scris o serie de note de subsol şi a redactat tra
ducerea. Cartea a apărut în cea de-a doua jumătate a lunii ianuarie 1885 sub 
titlul : „Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons «Philosophie des 
Elends»" ,  Stuttgart, 1885. Incă la începutul lunii ianuarie a aceluiaşi an, pre
faţa a fost publicată din iniţiativa lui Engels în revista „Die Neue Zeit" sub 
titlul „Marx und Rodbertus" .  Prefaţa a fost inclusă şi în a doua ediţie ger
mană a cărţii, apărută în 1892 ; pentru această ediţie, Engels a mai scris încă 
o mică prefaţă specială (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22, ediţia 
de faţa). In „Munca• nr. 1 din 24 februarie 1891 a apărut în traducerea lui 
P. Muşoiu un fragment din capitolul II (Metafizica economiei politice) din „Mi
zeria filozofiei", sub titlul „Lupta de clase".  

„Die Neue Zeit" - revistă teoretică a social-democraţiei germdne ; a dpCi
rut la Stuttgart din 1883 pînă în octombrie 1890 lunar, ulterior, pînă în toamna 
anului 1923, săptămînal. Redactor responsabil al acestei reviste a fost din 
1883 pînă în octombrie 1917 Karl Kautsky, iar din octombrie 1 9 1 7  pînă în 
toamna anului 1923 Heinrich Cunow. Intre anii 1885 şi 1894, Engels a publi
cat în  această revistă o serie de articole şi a ajutat în permanenţă redacţia 
cu sfaturile sale, criticînd-o adesea pentru abaterile de la marxism manifes
tate în male1 ialele publicate. Incepînd din a doua jumătate a ultimului dece
niu al secolului al XIX-iea, după moartea lui Engels, revista a început să 
publice sistematic articole ale revizioniştilor. In timpul primului război mon
dial, revista „Die Neue Zeit" s-a situat pe o poziţie centristă, sprijinindu-i de 
fapt pe social-şovinişti. - 175. 

tR7 P. J. Proudhon. „Systeme des contradictions economiques, ou Philosoph1e de 
Ia misere" ,  t. I-II, Paris, 1846 („Sistemul contradicţiilor economice, sau f!lo
zofia mizeriei") .  - 175. 

tBR Este vorba de articolul lui Marx „Despre Proudhon. (Scrisoare către J. B. 

37* 

Schweitzer) " (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 28-35). 

„Social-Demokrat• - organul de presă al Uniunii generale lassalleene a 
muncitorilor germani. A apărut sub acest titlu la Bcrlm de la 15 decembrie 
1864 pînă în 1871 ; între anii 1864 şi 1865 redactor responsabil a fost J. B. 
Schweitzer. - 175. 
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1so Declaraţia lui Marx şi Engels cu pnv1re Ia încetarea colaborării lor la „So
cial-Demokrat• a fost trimisă de ei redacţiei acestei gazete ln februarie 1865 ; 
datorită măsurilor luate de Marx, declaraţia a fost în curind publicată în 
r.umeroase ziare germane. Din această cauză, Schweitzer a fost nevoit s-o 
publice la 3 martie 1865 în „Social-Demokrat• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 84). - 175. 

180 Engels se referă la prefaţa scrisă de el pentru prima editie germană a volu
mului al II-iea al „Capitalului" lui Marx, pe care a terminat-o Ia 5 mai 1 885 
(vezi Karl Marx. „Capitalul" ,  voi. II, Bucureşti, Editura de stat pentru lite
ratură politică, 1958, p. 9-25). - 175. 

101 .\ceste acuzaţii calomnioase la adresa !Ul Marx sini cuprinse în scrisorile lui 
Rodbertus către Rudolf Meyer din 29 noiembrie 1871 (vezi : „Briefe und So
cialpolitische Aufsătze von Dr. Rodbertus-Jagetzow. Herausgegeben von Dr. 
R. Meyer", Bd. I, Berlin, S. 134 („Scrisori şi articole social-politice ale Dr. 
Rodbertus-Jagetzow. Editate de Dr. R. Meyer") )  şi în scrisoarea sa către J. Zel
ler din 14 martie 1 875 (vezi „Zeitschrift fiir die gesammte Staatswissenschaft• ,  
Bd.  35,  Tiibingen, 1879, S .  219) .  - 175. 

102 fwdbertus-Jagetzow. „Zur Erkenntniss unsrer staatswirtschaftlichen Zustânde", 
Neubrandenburg und Friedland, 1842 („Contribuţii la cunoaşterea structurii 
noa�tre economice") .  - 175. 

103 Engels se referă la trei lucrări ale lui Rodbertus editate la Berlin în anii 1850 
şi 1851 sub titlul comun : „Sociale Briefe an von Kirchmann" („Scrisori sociale 
Lătre von Kirchmann").  - 176. 

194 Rodhertus. „Sociale Briefe an von Kirchmann. Zweiter Brief : Kirchmann's so
ciale Theorie und die meinige" .  Berlin, 1850, S. 54 („Scrisori sociale către von 
Kirchmann. Scrisoarea a doua : Teoria socială a lui Kirchmann şi teoria mea 
socială") .  - 176. 

\Oj D. Ricardo. „On the Princ-iples of Politica! Economy, and Taxation" ,  London, 
181? („Despre principiile economiei politice şi ale impunerilor fiscale" ) .  - 176. 

ID6 In 1821 a apărut la Londra un pamflet anonim sub titlul : „The Source and Re
medy of the National Difficulties, deduced from Principles of Politica! Economy, 
in A Letter to Lord John Russell" , London, 1821 („Sursa şi remediul dificultă
ţilor naţionale deduse din principiile economiei politice. Scrisoarea către John 
Russell") .  Engels a făcut o apreciere asupra acestui pamflet în prefaţa la prima 
ediţie germană a volumului al II-iea al „Capitalului" (vezi Karl Marx. „Capi
talul", voi. II, Bucureşti, E.S.P.L.P. 1958, p. 18). - 176. 

107 Vezi K. Marx. „Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Proud· 
hon• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
ed. a II-a, 1963, p. 100) ; sublinierile şi cuvintele cuprinse Jn paranteze apar
ţin lui Engels. - 177. 

tos K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 1-175). - 177. 

199 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962, 
p. 51.  - 177. 

�oo D. Ricardo. „On the Principles of Political Economy, and Taxation". In prima 
ediţie a cărţii, apărută la Londra în 1 81?, lipsea lmpărţirea capitolelor în 
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secţiuni menţionată de Engels ; Ricardo a introdus această împărţire abia in
cepînd cu ediţia a doua, care a apărut in 1819 1 în 1821 a apărut ediţia a 
treia a cărţii, prelucrată în mod substanţial de autor. - 179. 

'101 J. Gray. „The Social System : A Treatise on the Principie of Exchange• ,  Edin
burgh, 1831 („Sistemul social : Tratat asupra principiilor schimbului ").  - 180. 

102 ln 1871 , Rodbertus a publicat articolul „Der Normal-Arbeitstag• („Ziua de 
muncă normală") ; articolul a apărut în „Berliner Revue• din 16, 23 şi 30 
septembrie, iar ulterior - în acelaşi an - a apărut sub formă de broşură Ia 
Berlin. - 180. 

!03 Este vorba de grupul de persoane care au luat parte la editarea operelor pos
tume ale lui Rodbertus-Jagetzow, îndeosebi a lucrării sale , ,Das Kapital. Vier
ter socialer Brief an von Kirchmann • ,  Berlin, 1884 („Capitalul. Scrisoarea a 
patra socială către von Kirchmann ") ; editorul acestei lucrări a fost Theophil 
Kozak care a scris şi introducerea : economistul vulgar german Adolph Wag
ner a scris prefaţa. - 180. 

t04 Este vorba de fragmentul din lucrarea lui K. Marx „Contribuţii la critica eco
nomiei politice" ,  în care sînt supuse criticii concepţiile lui John Gray (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 73-
75) . Acest fragment a fost inclus ca o anexă la prima ediţie germană a „Mi
zeriei filozofiei• .  - 180. 

�os Rodbertus-Jagetzow. „Zur Erkenntniss unsrer staatswirtschaftlichen Zustande " ,  
Neubrandenburg und Friedland, 1842, S .  61 . - 180. 

!oe Engels se referă aici la  pasajul de mai jos din prefaţa lui Adolf Wagner la 
lucrarea lui  Rodbertus „Capitalul. Scrisoarea a patra socială către von Kirch
mann•.  „Rodbertus dă dovadă aici de o putere de gîndire abstractă, proprie 
numai celor mai strălucite minţi " (vezi C. Rodbertus-Jagetzow. „Das Kapital. 
Vierter socialer Brief an von Kirchmann " ,  Berlin, 1884 , S. VII-VIII) . - 180. 

�01 Rodbertus-Jagetzow. „Zur Erkenntniss unsrer staatswirtschaftlichen Zustande" , 
Neubrandenburg und Friedland, 1842, S. 62. Această lucrare este analizată şi 
citată şi mai jos. - 181 . 

�os Paragraful 1 1 0  din Codul penal al Imperiului german, intrat în vigoare în 1871, 
pedepsea cu o amendă pînă l a  600 de mărci sau cu închisoare pînă la 2 ani 
orice instigare publică, făcută în scris, la nerespectarea legilor sau decretelor 
în vigoare în Imperiul german. - 186. 

toe Engels se referă aici la ediţia a doua franceză a lucrării „Mizeria filozofiei" ,  
pe care o pregătea pe atunci pentru tipar Laura Lafargue, fiica lui Marx ; 
pregătirea acestei ediţii s·a prelungit însă mult timp, şi lucrarea a apărut la 
Paris abia în 1896, după moartea lui Engels. - 187 . 

. uo Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
ed. a II-a, p. 447-460. - 188 . 

.111 Acest articol a fost scris de Engels la 25 ianuarie 1885 pentru gazeta „Sozial
demokrat•.  Aproximativ în aceeaşi zi, el i-a trimis lui Paul Lafargue o scri
soare care conţinea aceleaşi fapte şi idei exprimate în alţi termeni şi într-o 
formă mai concisă. Lafargue a transmis această scrisoare lui Jules Guesde, 
care a pus-o Ia baza articolului său publicat ca articol de fond în ziarul „Le 
Cri du Peuple" din 31 ianuarie 1885. ln articoi Guesde reproduce un pasaj 
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mare din scrisoarea lui Engels, fără să indice numele lui, dar menţionează ca 
a primit scrisoarea de la Londra din partea „unui veteran al marilor noastre 
bătălii sociale' .  

„Le Cri du Peuple" - cotidian socialist francez care a ap.irut la  Pans, cn 
întreruperi în februarie-mai 1 871 , iar apoi din octombrie 1 883 pină în februa
rie 1 889. - 189. 

212 Este vorba de schimbul de note din 13 ( 1 )  ianuarie 1 885 intre Rusia şi Prusia 
cu privire la extrădarea reciprocă a persoanelor acuzate de crime sau delicte 
împotriva suveranului uneia dintre aceste ţări sau a membrilor familiei sale, pre
cum şi la extrădarea persoanelor acuzate că fabrică sau deţin explozibile. - 1 89. 

213 ln timpul razboiului sirbo-muntenegro-turc din 1876 şi al războiului ruso-rom�mo
turc din 1 877-1878, care s-au desfaşurat în condiţiile avîntului pe care mişcarea 
de eliberare naţională a popoarelor din Balcani de sub jugul turcesc l-a luat în 
deceniul al 8-lea al secolului al XIX-iea, publicista rusă O. A. Novikova, care în 
1 876-1877 locuia la Londra şi avea legături atit cu cercurile guvernante din 
Rusia, cit şi cu cercurile conducătoare ale partidului liberal din Anglia, a parti
cipat activ şi în strins contact cu Gladstone, la campania ce se desfăşura în 
Anglia şi în Rusia împotriva încercărilor guvernului conservator Disraeli de a 
atrage Anglia de partea Turciei în războiul împotriva Rusiei. Faptul că Anglia 
nu a participat la  acest război se datorează, în parte, acestei campanii. Articolul 
publicistei O. A. Novikova pe care-l menţionează Engels era intitulat ; „Rusifi
carea Angliei".  

„TI1e Pall Mall Gazelle" - cotidian englez, a apărut din 1 865 pina in 
1 920 ; în anii 1 860-1 880 ziarul a avut o orientare conservatoare. Marx ş1 Engels 
au avut legaturi cu acest ziar din iulie 1 870 pină în iunie 1 871 . In anii 1 870-
1 871  în acest ziar au fost publicate o serie de articole ale lui Engcls cu pri
vire la războiul franco-prusian, prima Adresă şi extrase din cea de-a doua 
Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu 
privire la războiul franco-prusian. După cum remarca Marx, „Pall Mall Ga
zette" a fost ci tva timp „singurul ziar incoruptibil din Londra". Dar, la �fir
şitul lunii iunie 1 871 , ziarul s-a alăturat la campania generala de calommere 
a Internaţionalei I ,  pornită de presa burgheză în legătură cu revoluţia din 
Paris. Aceasta i-a determinat pe Marx şi Engels să rupă orice legătura cu 
„Pall Mall Gazette". - 189. 

!14 Această broşură a fost editată în limba rusă. - 190. 

215 E. Regnault. „Histoire politique el sociale des principautcs danubiennes " ,  Pa
ris, 1 855 („Istoria politică şi socială a Principatelor dunărene") .  - 190. 

216 Engels a scris articolul „Anglia în 1 845 şi în 1 885' pentru revista „Common· 
weal" ,  apoi l-a tradus în limba germană şi l-a publicat în revista „Neue Zc1l" 
în iunie 1 885. Ulterior, Engels 1-a inclus în întregime în anexa la ediţia ame
ricană din 1887 (vezi volumul de faţă, p. 252-258), iar în 1 892 în prefaţa la 
ediţia engleză şi la cea de-a doua ediţie germană a lucrării sale „Situaţia 
clasei muncitoare din Anglia" (vezi voi. 22, ediţia de faţă). 

„The Commonwea/• - săptăminal englez, a aparul la Londra în anii 
1885-1 891 şi 1893-1894 ; organ al Ligii socialiste ; în anii 1 885-1886, Engels 
a publicat în această revistă citeva din articolele sale. - 192. 

U7 Carla poporului -, document care conţinea revendicările cartiştilor ; a fo<;t 
publicat la 8 mai 1 838 sub forma unui proiect de lege care urma să fie depu<; 
m parlament. Ea cuprindea şase puncte : 1 )  votul universal (pentru bărbaţii 
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care au implmit virsta de 21 de ani). 2) alegeri anudle pentru parlament, 3) 
votul secret, 4) egalizarea circumscripţiilor electorale, 5) desfiinţarea censulm 
de avere pentru candidaţii în alegerile pentru parlament, 6) remunerarea de
putaţilor. Trei petiţii ale cartiştilor, prin care se cerea adoptarea Cartei po
porului, au fost prezentate în parlament şi au fost respinse de acesta în 1 839, 
1 842 şi 1 849. - 192. 

Cartiştii au convocat la Londra pentru data de 10 aprilie 1848 o demonstra
ţie de masă, cdre urma să se îndrepte spre cladirea parlamentului pentru a 
prezenta cea de-a treia petiţie cu privire la adoptarea Cartei poporului. Gu
vernul a interzis demonstraţia, a concentrat la Londra trupe şi poliţie pentru 
a o împiedica. Conducătorii cartiştilor, printre care mulţi au adoptat o atitu
dine şovăielnicd, au hotărit să renunţe la demonstraţie şi i-au convins pe 
demonstranţi să se împrăştie. Forţele reacţiunii au folosit eşecul demonstra
ţiei pentru a trece la ofensivă împotriva muncitorilor şi la represiuni împo
triva cartiştilor. - 192. 

Este vorba de proiectul de lege cu pnvlfe la reforma electorală adoptat de 
Camera Comunelor din Anglia în 1 83 1  şi aprobat definitiv de Camera lorzilor 
în iunie 1 832. Reforma era îndreptată împotriva monopolului politic al aristo
�raţiei funciare şi financiare şi a permis accesul în parlament reprezentanţi
lor burgheziei industriale. Proletariatul şi mica burghezie, principalele forţe 
rn lupta pentru reformă, au fost înşelate de burghezia liberală şi n-au cd.pătul 
d;cpt de vot. - 193. 

Taxele vamale pe cereale erau percepute în Anglia pe baza aşa-numitelor 
legi ale cerealelor, prin care se urmd.rea limitarea sau interzicerea importului 
de cereale din străinătate şi care au fost introduse în interesul marilor pro
prietari funciari - landlorzii. Lupta dintre burghezia industrială şi aristocra
\ia funciară s-d terminat în 1 846 prin adoptarea legii cu privire la abrogarea 
legilor cereale!or. Această măsură şi o anumită ieftinire a vieţii, datorită scă
derii preţurilor la cereale, au dus în ultimă instanţă la reducerea salariului 
muncitorilor şi la creşterea profiturilor burgheziei. AbrogaH!d legilor cerea
lelor a constituit o puternică lovitură dată aristocraţiei funciare şi a contri
buit la accelerarea dezvoltării capitalismului în Anglia. - 193. 

2�1 Aici şi în continuare Engels redă intre ghilimele conţinutul principalelor re
vendicări ale Cartei poporului. - 194. 

222 în 1867, sub presiunea mişcării muncitoreşti de masă, a fost infCiptuilă în 
Anglia a doua reformă parlamentară. Consiliul General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor a participat activ la această mişcare. Potrivit noii legi, 
censul de avere pentru alegătorii din comitale a fost redus pentru arendaşi 
pină la 12 lire sterline arendă pe an. La oraşe dreptul de vot a fost acordat 
tu turor proprietarilor de case, celor care închiriau casele pentru a le subînchi
ria, precum şi chiriaşilor care locuiau cel puţm un an în locul respectiv ş1 
pldteau o chirie de cel puţin 10 lire sterline. Au primit drept de vot şi o anu
•nilă parte a muncitorilor calificaţi. Ca urmare a reformei din 1 867, in Anglia 
numărul alegătorilor a crescut de peste două ori. 

In 1 884, sub presiunea mişcării de masă din regiunile rurale, in Anglia a 
fost înfăptuită a treia reformd. parlamentară, în urma căreia au fost extmse 
asupra districtelor rurale aceleaşi condiţii de obţinere a dreptului de vot care 
uu fost stabilite în 1 867 pentru populaţia din districtele urbane. Şi după cea 
de-a treia reformă electorală, în Anglia au continuat să fie lipsite de dreptul 
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de vot pături largi ale populaţiei : proletariatul de la sate şi sărăcimea de la 
oraşe, precum şi toate femeile. - 194. 

223 East-End - partea de răsărit a Londrei cuprinzînd cartierele locuite de pro
letariat şi de sărăcime. - 1 96. 

224 

225 

Vezi „Report of the Fifty-Third Meeting of the British Association for the 
Advancement of Science 1 held at Southport in September 1 883 " ,  London, 1 884, 
p. 608-609 („Dare de seamă asupra celei de-a cincizeci şi treia adunări a 
Asociaţiei britanice pentru sprijinirea dezvoltării ştiinţei, care a avut loc la 
Southport în septembrie 1883"). 

Asocia/ia britanică pentru sprijinirea dezvoltării ş tiin/ei a fost înfiinţată 
în 1 831 şi continuă să existe şi astăzi în Anglia. Materialele adunărilor anuale 
ale societăţii se publică sub formă de dări de seamă. - 197. 

Broşura „Karl Marx vor den Kălner Geschwornen. Prozess gegen den Aus
schuss der rheinischen Demokraten wegen Aufrufs zum bewaffneten Wider
stand", Hottingen-Ziirich, 1 885 („Karl Marx în faţa juraţilor din Colonia. Pro
cesul împotriva comitetului districtual al democraţilor din Renania acuzaţi 
pentru instigare la rezistenţa armată" )  a fost tipărită la începutul lunii oc
tombrie 1885 ca al doilea număr al colecţiei „Biblioteca social-democrată", 
care a apărut în limba germană la Ziirich, iar după aceea la Londra între 
anii 1 885 şi 1 890. Broşura cuprinde şi darea de seamă apărută în presă asupra 
procesului, reprodusă din „Neue Rheinische Zeitung• nr. 226 şi 231-233 din 
1 9, 25, 27 şi 28 februarie 1 849. - 199. 

220 Este vorba de adresa din 18 noiembrie 1 848 a Comitetului districtual al de
mocraţilor din Renania cu privire la refuzul de a se plăti impozitele (vezi K. 
Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 37). - 200. 

2!7 

!28 

„Preussische Spitze" (textual - „Prusia in frunte") - expresie folosită de 
regele Prusiei Frederic-Wilhelm al IV-iea într-un discurs rostit la 20 martie 
1 848, în care declara că „pentru salvarea Germaniei este gata să stea ln 
fruntea (an die Spitze) întregi i  patrii" .  In perioada luptei penhu unificarea 
Germaniei, prin această expresie se înţelegea tendinţa Prusiei de a unifica 
Germania sub hegemonia ei. - 200. 

La procesul din 7 februarie 1 849 al lui „Neue Rheinische Zeitung" ,  Marx -
redactor-şef, Engels - coredactor, şi Hermann Korff - girant-responsabil al 
ziarului, au fost acuzaţi că în articolul „Arestări" ,  publicat în nr. 35 din 5 
iulie 1 848 al lui „Neue Rheinische Zeitung• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 5,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 1 83-186), ar fi fost 
ultragiat prim-procurorul Zweiffel şi calomniaţi j andarmii care au arestat pe 
Gottschalk şi Anneke. Cu toate că ancheta judiciară a început la 6 iuhe, 
procesul a avut primul termen abia la 20 decembrie, fiind apoi amînat. La 
procesul din 7 februarie, Marx şi Engels au avut ca apărător pe avocatul 
Schneider II, iar Korff pe avocatul Hagen. Curtea cu juri i-a achitat pe in
culpaţi, fapt care, după cum se menţiona în darea de seamă asupra proce
sului, „a stîrnit o mare bucurie în rîndurile publicului prezent" .  Vezi pledoa
riile lui Ma1x şi Engels la acest proces în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
6, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 245-264. - 201. 

229 Procesul împotriva Comitetului districtual al democraţilor din Renania a avut 
loc la 8 februarie 1 849. In faţa juraţilor din Colonia au compărut K. Marx, 
K. Schapper şi avocatul Schneider II. Ei au fost acuzaţi de instigare Ia răs
coală prin apelul din 18 noiembrie 1 848 al  acestui comitet cu privire Ia refu-
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zul de a se plăti impozitele (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucu
reşti, Editura politică, 1959, p. 37). Curtea cu juri i-a achitat pe inculpaţi. 
Vezi pledoaria lui Marx Ia acest proces în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 265-284. - 201. 

„Frankfurter Zeitung und Handelsblatt• - cotidian german, a apărut Ia Frank
furt pe Main incepind din 1856 (sub acest titlu din 1866) pină în 1 943 1 în 
deceniul al 9-lea al secolului trecut - organul de presă al Partidului popular 
german, partid democrat mic-burghez din sud-vestul Germaniei. - 202. 

Este vorba de războiul austro-prusian din 1866 şi de războiul franco-prusian 
din 1870-1871 1 ca urmare a războiului din 1866, în care Prusia a luptat îm
potriva majorităţii membrilor Confederaţiei germane (vezi adnotarea 232), în  
locul acesteia din urmă a fost creată în 1 867 Confederaţia Germaniei de  nord 
- stat federal german aflat sub hegemonia Prusiei. Crearea Confederaţiei 
Germaniei de nord a reprezentat un pas înainte pe calea realizării unităţii 
naţionale a Germaniei. Războiul franco-prusian din 1870-1871 a constituit 
etapa finală a unificării Germaniei „de sus• ,  prin războaie dinastice şi prin 
politica de „fier şi singe" a lui Bismarck. 

Na/ional-liberalii - partid al burgheziei germane, în primul rind al celei 
prusiene, care a luat fiinţă în toamna anului 1866, ca urmare a sciziunii din 
partidul progresist burghez. Renuntind la pretenţiile burgheziei la dominaţia 
politică de dragul satisfacerii intereselor materiale ale acestei clase, naţional
liberalii şi-au fixat ca obiectiv principal unificarea statelor germane sub he
gemonia Prusiei l politica lor reflectă capitularea burgheziei liberale germane 
în faţa lui Bismarck. După unificarea Germaniei, partidul naţional-liberal s-a 
transformat definitiv în partid al marii burghezii şi al magnaţilor industriei. 
Politica internă a naţional-liberalilor a căpătat tot mai mult un caracter de 
supunere docilă l ei au mers chiar pină acolo, incit au renunţat la revendi
cările liberale formulate mai înainte, ca, de pildă, revendicarea programului 
din 1866 cu privire la necesitatea „de a apăra înainte de toate dreptul de a 
decide în materie de buget". - 202. 

E>te vorba de Confederaţia germană uniune de state germane creată în  
1815 de  Congresul de  la Viena ş i  care cuprindea iniţial 34  de  state şi 4 oraşe 
libere. Confederaţia nu avea nici armată centralizată, nici fonduri băneşti, şi 
păstra toate trăsăturile de bază ale fărimiţării feudale l organul ei central -
Bundestagul - îşi ţinea şedinţele sub preşedinţia reprezentantului Au>triei. 
Fără a avea funcţii de guvern central, acest organ juca un rol contrarevolu
ţionar, amestecindu-se în treburile interne ale statelor germane numai pentru 
a înăbuşi mişcarea revoluţionară care lua naştere în aceste state. Confede
raţia germană s-a destrămat în timpul revoluţiei din 1848-1849 şi a fost 
reînfiinţată în 1 850. Ea şi-a încetat definitiv existenţa în timpul războiului 
austro-prusian din 1866. - 202. 

Este vorba de următoarele acţiuni intreprinse de guvernul Bbmarc:k în legă
tură cu războiul austro-prusian din 1866 : 

lncheierea, la 8 aprilie 1866, a unui tratat secret de alianţă intre Prusia 
ş1 Italia, în baza căruia Italia se obliga să declare război Austriei în cazul 
cind Prusia ar începe în cursul următoarelor trei luni operaţii militare împo
triva Austriei 1 

Tratativele dintre Bismarck şi Napoleon al III-iea, duse la sfirşitul anului 
1865 şi începutul anului 1866, în cursul cărora Bismarck, dorind să-şi asigure 
neutralitatea Franţei în războiul pe care-l pregătea, a căutat să-i creeze lui 
Napoleon al III-iea impresia că războiul va fi pentru Prusia extrem de ista-
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vitor şi a făcut în acelaşi timp aluzii vagi la posibilitatea unei extinderi teri
toriale a Franţei pe seama Belgiei şi Luxemburgului, precum şi pe seama unor 
posesiuni prusiene de pe Rin : 

Organizarea în iulie 1866 în Silczia a unei legiuni formate din soldati 
unguri care serviseră în armata austriacd. şi fuseseră luaţi prizonieri în timpul 
războiului de către prusieni : legiunea se afla sub comanda generalului ungur 
D. Klapka, care participase la revoluţia din 1848-1849, şi a altor ofiţeri un
guri participanţi la revoluţie, care au venit acum special din emigraţie in 
Prusia pentru a lua parte la război. Legiunea a trecut frontiera Ungariei, dar 
s-a reîntors curînd în Silezia şi apoi a fost dizolvată din cauză că rd.zboiul a 
luat sfîrşit : 

Anexarea regatului Hanovrei, a electoratului Hessen-Kassel, a ducatului 
Nassau şi a oraşului liber Frankfurt pe Main, care participaseră la război de 
partea Austriei, şi încorporarea lor, în baza legii din 20 septembrie 1866, în  
statul prusian. - 202. 

Este vorba de Constituţia Confederaţiei Germaniei de nord (Confederaţia cu
prindea 19 state şi 3 oraşe libere). care a fost votată la 17 aprilie 1867 de 
către Reichstagul constituant al Confederaţiei şi care consfinţea dominaţia 
de fapt a Prusiei în cadrul ei. Regele Prusiei a fost proclamat preşedinte al 
Confederaţiei şi comandant suprem al forţelor armate ale Confederaţiei : lui 
i-a fost încredinţată şi conducerea politicii externe. lmputernicirile legislative 
ale Reichstagului Confederaţiei, ales pe baza votului universal, erau extrem 
de restrînse : legile pe care el le adopta intrau în vigoare numai după ce 
erau aprobate de Bundesrat, care prin componenta sa era reacţionar, şi sanc
ţionate de preşedinte. Ulterior, Constituţia Confederaţiei Germaniei de nord 
a fost pusă la baza Constituţiei Imperiului german. Saxonia, care participase 
in războiul austro-prusian din 1866 de partea Austriei, a fost nevoită, după 
terminarea războiului , să intre în Confederaţia Germaniei de nord şi să recu
noască această constitu\ie. 

Pacea de la Tilsit - tralatP. de pace încheiate la 7 şi 9 iulie 1807 între 
Franţa napoleoneană şi ţările participante la cea de-a patra coaliţie antifran
ceză, Rusia şi Prusia, care fuseseră înfrînte în război. Condiţiile de pace au 
fost extrem de grele pentru Prusia, care a pierdut o parte însemnată din teri
toriul ei (inclusiv toate posesiunile de Ia vest de Elba). Rusia n-a suferit 
pierderi teritoriale, dar a trebuit să recunoască întărirea poziţiilor Franţei în  
Europa ş i  să  adere la  blocada împotriva Angliei (aşa-zisa blocadă continen
tală). Pacea tîlhărească de Ia Tilsit, dictată de Napoleon I, a stîrnit o pro
fundă nemulţumire în rîndurile populaţiei germane, pregătind prin aceasta 
terenul pentru mişcarea de eliberare din 1813 împotriva dominaţiei napo
leoneene. - 202. 

Este vorba de legea excepţională împotriva socialiştilor, introdusă Ia 21 oc
tombrie 1878 de guvernul Bismarck cu sprijinul majorităţii Reichstagului în 
vederea luptei împotriva mişcarn socialiste şi muncitoreşti. ln virtutea 
acestei legi, social-democraţia era declarată în afara legii. Ziarele muncito
reşti, peste cincizeci la număr, au fost suprimate, asociaţiile şi cluburile mun
citoreşti închise, fondurile lor confiscate, întrunirile lor împrd.ştiate de poli\ie 
şi, ca o încununare a tuturor acestor măsuri, s-a emis un decret potrivit că
ruia în oraşe şi districte întregi se putea institui „starea excepţională" (En
gels). S-au operat arestări şi expulzări în masă. In pofida acestor represiuni, 
partidul social-democrat a continuat să activeze în mod ilegal. EI a izbutit, 
cu sprijinul activ al lui Marx şi Engels, să învingă elementele oportuniste, 
ca şi tendinţele „ultrastîngiste" din rîndurile sale, să îmbine munca ilegală 
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cu posibilităţile legale ale luptei şi să lărgească considerabil influenţa sa asu
pra maselor. Sub presiunea mişcdrii muncitoreşti de masă, legea excepţională 
a fost abrogată la 1 octombrie 1 890. Engels face o apreciere asupra acestei 
legi în articolul său „Bismarck şi partidul muncitoresc german" (vezi Karl 
Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 297-
300). - 203. 

236 La 4 iulie 1776, în timpul războiului pentru independenţă dus de coloniile en
gleze din America de Nord, Congresul de la Philadelphia al reprezentanţilor 
celor 13 colonii engleze a adoptat „Declaraţia de independenţă" întocmită de 
T. Jefferson. In acest document se proclama separarea de Anglia a coloniilor 
din America de Nord şi crearea unei republici independente - Statele Unite 
ale Americii �i se formulau, totodată, o serie de principii burghezo-demo
cratice. - 203. 

237 In 1618  electoratul Brandenburg s-a unit cu ducatul Prusiei (Prusia orientală). 
care se formase la începutul secolului al XVI-iea din posesiunile Ordinului 
Teuton şi care se afla sub suzeranitatea Poloniei. Electorii de Brandenburg 
au rămas, în calitatea lor de duci prusieni, vasali ai Poloniei pînă în 1 657, 
cînd, folosindu-se de dificultăţile Poloniei în războiul cu Suedia, electorul Fre
deric-Wilhelm a reuşit să obţină recunoaşterea drepturilor sale suverane asu
pra posesiunilor prusiene. - 204. 

238 In octombrie 1 801 a fost încheiată între Franţa şi Rusia o convenţie secretă, 
care, sub pretextul compensării acelor state germane ale căror posesiuni de 
pe malul stîng al Rinului fuseseră acaparate de Franţa în urma războaielor 
pe care le ducea împotriva primei şi celei de-a doua coaliţii, prevedea regle
mentarea în interesul Franţei a problemelor teritoriale din Renania. Prin tra
ducerea în viaţă a clauzelor acestei convenţii au fost desfiinţate 1 1 2  <late 
germane (aproape toate erau posesiuni ale bisericii şi oraşe imperiale), cu 
o populaţie totală de 3 OOO OOO de locuitori ; posesiunile lor au revenit în cca 
mai mare parte Bavariei, Wiirttembergului şi Badenului - întru totul depen
dente de Franţa - precum şi Prusiei. !'armai, aceste măsuri au fost aplicate 
în conformitate cu hotărîrea aşa-numitei Reichsdeputation, comisie formată 
din reprezentanţi ai statelor Imperiului german şi aleasă de Reichstagul de 
la Regensburg încă în octombrie 1801 ,  hotărîre adoptată abia la 25 februarie 
1 803, după dezbateri îndelungate şi sub presiunea reprezentanţilor Franţei ş1 
Rusiei. - 204. 

239 Bavaria şi Wiirttemberg, care participaseră în războiul împotriva celei de-a treia 
coaliţii de partea Franţei, au căpătat, în baza tratatului de pace încheiat Ia 
26 decembrie 1 805 la Pressburg (Bratislava) între Franţa şi Austria, dreptul de 
regate independente. Badenul, care participase şi el la  acest război de partea 
Franţei, a devenit în 1 806, după desfiinţarea Sfîntului Imperiu roman de na
ţiune germană, un mare ducat independent. - 204. 

240 Engels citează o frază din cuvîntarea cu privire la problema Poloniei rostită 
la 25 iulie 1 848 în Adunarea naţională de la Frankfurt de prinţul Lichnowski, 
ofiţer prusian (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, ed. a II-a, p. 394). - 204. 

241 Engels a scris această scrisoare la îndemnul lui N. F. Danielson, care îl în
ştunţase asupra posibilităţii de a publica în revista „Sevemîi Vestnik" o scri
soare adresată de Marx redacţiei revistei „Otecestvennîie Zapiski" şi rămasă 
nepublicată (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura poli
tică, 1964, p. 1 17-122). Scrisoarea lui Marx nu a apărut în această revistă, ea 
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a fost publicată pentru prima oară în limba rusă în 1 886 la Geneva în revista 
„Vestnik Narodnoi Voii" nr. 5, iar în octombrie 1 888 în revista „Iuridiceskii 
vestnik".  

„Severnîi Veslnik" - revistă lunară literară-ştiinţifică şi politică de orien
tare liberală ; a apărut la Petersburg din 1 885 pină în 1 898 ; la sfirşitul dece
niului al 9-lea al secolului trecut, în această revistă au apărut articole ale lui 
Paul Lafargue şi ale altor socialişti din Europa apuseană. Incepind din 1 891,  
revista a devenit de fapt organul de presă al simboliştilor ş i  decadenţilor ruşi 
şi propaga idealismul şi misticismul. - 206. 

H! Engels a scris lucrarea „Cu privire la istoria Ligii comunişlilor• ca o introdu
cere la a treia ediţie germană a pamfletului lui Marx „Dezvăluiri asupra pro
cesului comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 429-501) .  Această lucrare a lui Engels a 
apărut pentru prima oară în „Sozialdemokrat• nr. 46, 47 şi 48 din 12, 19 şi 
26 noiembrie 1 885, precum şi în broşura : K. Marx. „Enthiillungen iiber den 
Kommunisten-Prozess zu Koln. Neuer Abdruck mit Einleitung von Friedrich 
Engels und Dokumenten• ,  Hottingen-Ziirich, 1 885, apărută în a doua jumă
tate a lunii noiembrie 1885. Această broşură cuprindea, pe lingă pamfletul lui 
Marx, anexa 4 [„Procesul comuniştilor de la Colonia"] la lucrarea lui Marx 
„Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Edi
tura politică, 1963, p. 710-717), postfaţa lui Marx la ediţia a doua germană 
a acestui pamflet (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 8, Bucureşti, Edi
tura politică, 1964, p. 567-570), precum şi Adresele Organului central către 
Liga comuniştilor din martie şi din iunie 1 850 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 263-273 şi 331-338). - 207. 

ua Wermuth-Stieber. „Die Communisten-Verschworungen des neunzehnten Jahr
hunderts" ,  Berlin, erster Theil, 1 853, zweiter Theil, 1 854 („Comploturile co
muniste din secolul al nouăsprezecelea"). In anexele la prima parte a cărţii, 
ln care era expusă pentru uzul poliţiştilor „istoria" mişcării muncitoreşti, erau 
reproduse unele documente ale Ligii comuniştilor care ajunseseră în mîinile 
poliţiei. Partea a doua reprezenta „lista neagră• cuprinzind datele biografice ale 
persoanelor care aveau legături cu mişcarea muncitorească şi democrată. - 207. 

244 Babouvism - unul dintre curentele comunismului utopic egalitar, creat Ia  sflr
şitul secolului al XVIII-iea de revoluţionarul francez Gracchus Babeuf şi de 
adepţii săi. - 208. 

us Sociele des saisons (Societatea anotimpurilor) - organizaţie republican-socia
listă secretă cu caracter conspirativ care a activat la Paris din 1837 pînă ln 
1839 sub conducerea lui Auguste Blanqui şi Armand Barbes. 

Insurecţia din 12 mai 1 839 de la Paris, în care rolul principal l-au avut 
muncitorii revoluţionari, a fost pregătită de Societatea anotimpurilor ; insurec
ţia, care nu s-a sprijinit pe masele largi, a fost înăbuşită de trupele guverna
mentale şi de Garda naţională. - 208. 

248 Schapper a fost arestat imediat după insurecţia din 12 mai 1 839, şi după o 
detenţiune de 7 luni a fost expulzat din Franţa ; Bauer şi-a continuat activita
tea revoluţionară la Paris, a fost arestat mai Urziu, în 1842, şi a fost expulzat 
şi el. - 208. 

247 Engels se referă la unul dintre episoadele luptei democraţilor germani împo
triva reacţiunii care s-a instaurat în Germania după Congresul de la Viena 

(acest episod a căpătat denumirea de atentatul de la Frankfurt) . Un grup de 
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elemente radicale, în special din cercurile studen\eştl, a încercat la 3 aprilie 
1 833, printr-un atac împotriva organului central al Confedera\iei germane -
Dieta federală de la Frankfurt pe Main - să provoace o revolu\ie în \ară şi 
să declare întreaga Germanie republică ; trupele au înăbuşit această ac\iune, 
care nu a fost pregătită îndeajuns. - 208. 

HS 1n februarie 1 834, democratul burghez italian Mazzini a încercat, cu ajutorul 
membrilor societălii secrete „Tinăra !talie*, pe care a înfiin\at-o în 1831 ,  şi al 
unui grup de emigran\i revolu\ionari străini să pătrundă din Elve\ia în Savoia, 
care făcea parte din regatul Sardiniei (Piemont), cu scopul de a ridica acolo 
poporul la o răscoală pentru unificarea Italiei şi crearea unei republici ita
liene burgheze independente ; detaşamentul care a pătruns în Savoia a fost 
zdrobit de trupele piemonteze. - 208. 

HI „Demagogi• - aşa erau numi\i, începînd din 1819, de către cercurile reac\io
nare din Germania participan\ii la mişcarea opozi\ionistă din rîndurile intelec
tualitălii germane şi ale societă\ilor studen\eşti de gimnastică, care în perioada 
de după războaiele împotriva lui Napoleon s-au ridicat împotriva rînduielilor 
reac\ionare din statele germane, organizînd manifestări politice ln cadrul că
rora cereau unificarea Germaniei. Autorită\ile reac\ionare i-au supus pe „de
magogi" persecu\iilor. - 208. 

Ho Asocia/ia culturală a muncitorilor germani de la Londra a fost înfiin\ată de 
K. Schapper, J. Moli şi alţi militanţi ai Ligii celor drepţi. După organizarea 
Ligii comuniştilor, rolul conducător în Asocia\ie ii aveau comunită\ile locale 
ale Ligii. In 1 847 şi 1849-1850, Marx şi Engels au depus o activitate intensă 
în cadrul Asocia\iei. La 17 septembrie 1 850, Marx, Engels şi un număr de to
varăşi de idei s-au retras din Asocia\ie ca urmare a faptului că în lupta dintre 
majoritatea Organului central al Ligii comuniştilor, condusă de Marx şi Engels, 
şi minoritatea sectară-aventurieră (frac\iunea Willich-Schapper) a Asocia\iei, 
aceasta s-a situat de partea minorită\ii. Pe la sfirşitul deceniului al 6-lea, 
Marx şi Engels au luat din nou parte la activitatea Asocia\iei culturale. O 
dată cu întemeierea Asocia\iei Interna\ionale a Muncitorilor, Asocia\ia cul
turală a muncitorilor germani de la Londra, printre ai cărei conducători se 
număra şi Lessner, a devenit sec\ia germană a Interna\ionalei la Londra. Aso
cia\ia culturală a continuat să func\ioneze pînă în 1918,  cînd a fost interzisă 
de guvernul englez. - 209. 

2s1 Engels citează articolul lui Marx „Note critice pe marginea articolului «Re
gele Prusiei şi reforma socială. De un prusian• " (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, p. 441-442). 

„ Vorwărts J• - gazetă germană ; a apărut la Paris, de două ori pe săptă
mma, în perioada ianuarie-decembrie 1844. La această gazetă au colaborat 
Marx şi Engels. Sub influenta lui Marx, care din vara anului 1844 a parti
cipat îndeaproape la redactarea ei, gazeta a început să capele un caracter 
comunist ; în coloanele ei erau aspru criticate rînduielile reac\ionare din 
Prusia. La cererea guvernului prusian, guvernul Guizot a dispus, în ianuarie 
1845, expulzarea din Franta a lui Marx şi a altor cîtorva colaboratori ai ga-
zetei. După aceasta „Vorwarts I" şi-a încetat apariţia. 210. 

zs2 „Deutsch-Franzosische Jahrbiicher• n apărut la Paris în limba germană sub 
redac\ia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un singur număr, dublu, în 
februarie 1844. In acest număr au fost publicate lucrări!e lui K. Marx : „Con
tribu\ii la problema evreiască• şi „Contribu\ii la critica filozofiei hegeliene a 
dreptului. Introducere•, precum şi lucrările lui Engels : „Schilă a unei critici 
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a economiei politice' şi „Situaţia Angliei. «l'ast and Presen!» 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 lucrd.ri mar
chează trecerea definitivă a lui Marx şi Engels de la democratismul revoluţio
nar la materialism şi comunism. Principala cauză a încetării apariţiei revistei 
au constituit-o divergenţele principiale dintre Marx şi radicalul burghez Ruge. -
212. 

2:;a „Deutsche-Briisseler-Zeilung• a fost fondat de emigranţii politici germani la 
Bruxelles şi a apărut bisăptămînal din ianuarie 1847 pînă în februarie 1848. 
La început orientarea gazetei a fost determinată de tendinţa redactorului ei 
responsabil, democratul mic-burghez Bornstedt, de a concilia diferitele curente 
dm tabăra radicalilor şi tabăra democraţilor. Cu toate acestea, încă din vara 
anului 1847, datorită faptului că Marx şi Engels, precum şi tovarăşii lor de 
idei au început să publice în coloanele ei, gazeta a devenit tot mai mult 
purtătorul ideilor democrat-revoluţionare şi comuniste. lncepînd din septem
brie 1847, Marx şi Engels au devenit colaboratori permanenţi ai gazetei şi 
au început să exercite o influenţă nemijlocită asupra orientării ei, concen· 
trînd de fapt, în ultimele luni ale anului 1847, în mîinile lor treburile redac
ţionale ale gazetei. Sub conducerea lui Marx şi Engels, ea a devenit organul 
de presă al Ligii comuniştilor, partidul revoluţionar al proletariatului în curs 
de formare. - 213. 

25� „The Norlhern Star• - săptămînal englez, organul de presă central al car· 
tiştilor, 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 ; din redacţie a mai făcut parte şi G. Harney. Din 1843 pînă în 
1 850 a publicat articole şi note ale lui Engels. - 213. 

!55 Asocia/ia democrată, întemeiată la Bruxelles în toamna anului 1847, reunea 
în rindurile ei pe revoluţionarii proletari, mai ales emigranţi revoluţionari 
germani, precum şi elementele înaintate ale democraţiei burgheze şi mic· 
burgheze. Marx şi Engels şi Asociaţia muncitorilor germani de la Bruxelles, 
pe care ei o conduceau, au avut un rol activ în crearea Asociaţiei demo· 
erate. La 15 noiembrie 1847, Marx a fost ales vicepreşedinte, iar ca preşe
dinte - democratul belgian L. Jottrand. Datorită influenţei lui Marx, Asocia
ţia democrată de la B ruxelles a devenit unul dintre cele mai importante cen· 
tre ale mişcării democrate internaţionale. In zilele revoluţiei burgheze fran
ceze din februarie, aripa proletară a Asociaţiei democrate de la Bruxelles a 
preconizat înarmarea muncitorilor belgieni şi declanşarea luptei pentru o 
republică democrată. Totuşi, după expulzarea lui Marx din Bruxelles, Ia în· 
cepului lunii martie 1848, şi după reprimarea de către autorităţile belgiene a 
elementelor celor mai revoluţionare ale Asociaţiei, democraţii burghezi bel· 
gieni nu s-au priceput să conducă mişcarea antimonarhică a maselor munci
toare. Activitatea Asociaţiei democrate a căpătat tot mai mult un caracter 
limitat, pur local, şi în 1 849 a încetat de fapt. 

256 

„La Reforme• - cotidian francez, orgdn al democraţilor republicani mic
burghezi şi al socialiştilor mic-burghezi ; a apărut la Paris din 1 843 pînă în 
1850. Din octombrie 1847 pînă în ianuarie 1848, Engels a publicat în acest 
ziar o serie de articole. - 213. 

Este vorba de săptămînalul „Der Volks-Tribun•, fondat de „adevd.raţii socia

lişti" germani Ia New York. A apd.rut de Ia 5 ianuarie pînă la 31 decern· 
brie 1846. 
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„Circulară împotriva lui Kriege" - vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 1-16. - 214. 

257 W. Weitling. „Das Evangelium eines armen Siinders ' .  Bem, 1845 („Evanghel ia 
unui sarman păcătos" ) .  - 215. 

258 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politica, 1 963, 
ed. a II-a, p. 492-494. - 215. 

259 Engels citează art. 1 din Statutul Ligii comuniştilor (vezi K. Marx şi F. Engels. 

260 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 576-577). - 216. 

„Revendicările partidului comunist in Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 3-5) au fost 
scrise de K. Marx şi F. Engels la Paris, intre 21 şi 29 martie 1848. Ele consti
tuiau platforma politică a Ligii comuniştilor la începutul revoluţiei germane. 
„Revendicările partidului comunist in Germania" au fost tipărite in jurul datei 
de 30 martie sub formă de manifest, iar la începutul lunii aprilie au fost pu
blicate într-o serie de ziare democrate. „Revendicările" erau inminate ca direc
tivă membrilor Ligii comuniştilor care se repatriau in Germania. In timpul re
voluţiei, Marx, Engels şi adepţii lor s-au străduit să propage acest document
program in rindurile maselor populare. In preajma lui 10 septembrie 1848, 
„Revendicările" au fost tipărite la Koln sub formă de manifest şi difuzate 
de membrii Uniunii muncitorilor din Kiiln într-o serie de localităţi din Re
nania. La Congresul al II-iea al democraţilor, care a avut loc la Berlin in oc
tombrie 1848, Beust, delegatul Uniunii muncitorilor din Koln, a luat cuvin
tul in numele comisiei pentru rezolvarea problemei sociale şi a propus un 
program de măsuri care a fost luat aproape in întregime din „Revendicări " .  In 
noiembrie şi decembrie 1848, la şedinţele Uniunii muncitorilor din Koln s-au 
discutat unele puncte din „Revendicări " .  „Revendicările" au mai fost publicate, 
într-o formă prescurtată, la sfirşitul anului 1848 sau la începutul anului 184!J, 
sub formă de broşură la Leipzig. 

Engels nu citează integral acest document. - 217. 

261 Este vorba de Clubul muncitorilor germani întemeiat la Paris, la 8-9 martie 
1848, din iniţiativa conducătorilor Ligii comuniştilor. Rolul conducător in această 
asociaţie a fost deţinut de Marx. Clubul a fost creat in scopul unirii munci
torilor emigranţi germani aflaţi la Paris. Aici urma să li se explice tactica 
proletariatului in revoluţia burghezo-democratică. - 218. 

262 lnsurec/ia armată de la Dresden a avut loc la 3-8 mai 1849. Ea a fost pro
vocată de refuzul regelui Saxoniei de a recunoaşte constituţia imperiului ,  
precum şi de numirea in postul de prim-ministru a ultrareacţionarului 
Zschinsky. Burghezia şi mica burghezie nu au participat aproape de fel la luptă, 
rolul principal in luptele de baricadă revenind muncitorilor şi meseriaşilor. 
Insurecţia a fost înăbuşită de trupele guvernamentale şi de trupele prusiene 
trimise in Saxonia. Insurecţia de la Dresden a marcat începutul luptei armate 
in sprijinul constituţiei imperiului, luptă care s-a desfăşurat in sudul şi ves
tul Germaniei in perioada mai-iulie 1 849 şi s-a terminat prin infringerea for
ţelor democrate. - 220. 

263 13 iunie 1849 - vezi adnotarea 27. - 220. 

264 Este vorba de „Adresa Organului central c;itre Liga comuniştilor. Martie 
1850" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 263-273). - 221. 
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Este vorba de „Adresa Organului central către Liga comuniştilor. Iunie 1850" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, 
p. 331-338) . - 221. 

Engels citează aici articolul „A treia cronică intema\ională. Din mai pină în 
octombrie' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 7, Bucureşti, Editura po
litică, 1960, p. 479). 

„Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue' - revistă fon
dată de Marx şi Engels !n decembrie 1849 şi editată de ei pînă în noiembrie 
1850. Revista era organul teoretic şi politic al Ligii comuniştilor, o continuare 
a lui „Neue Rheinische Zeitung", pe care Marx şi Engels I-au scos în timpul 
revolu\iei din 1848-1849 (vezi adnotarea 4). Din martie şi pînă în noiembrie 
1850 au apărut în total 6 numere, printre care un număr dublu (5-6). Re
vista era redactată la Londra şi se tipărea la Hamburg. Pe coperta revistei 
era indicat şi New Yorkul, deoarece Marx şi Engels sperau că revista va fi 
răspîndită şi printre emigran\ii germani din America. ln marea lor majoritate, 
materialele (articole, cronici, recenzii) erau scrise de Marx şi de Engels, care 
au atras şi pe adep\ii lor W. Wolff, J. Weydemeyer şi G. Eccarius să colabo
reze Ia revistă. Dintre lucrările întemeietorilor marxismului au fost publicate 
în această revistă „Luptele de clasă în Fran\a • a lui Marx, „Campania ger
mană pentru constituţia Imperiului" şi „Războiul ţărănesc german• ale lui 
Engels, precum şi o serie de alte lucrări ale acestora. ln lucrările publicate 
în această revistă, ei au făcut bilanţul revoluţiei din 1848-1849 şi au dez
voltat teoria şi tactica partidului proletar revoluţionar. Revista şi-a încetat 
apariţia din cauza persecuţiilor poliţieneşti din Germania şi a lipsei de mij
loace materiale. - 222. 

Sonderbund (Uniune separată) - denumire ironică dată de Marx şi Engels, 
prin analogie cu Sonderbundul cantoanelor catolice reacţionare din Elveţia 
din deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea, fracţiunii sectare aventuriste 
Willich-Schapper, care, după scindarea Ligii comuniştilor, la 15 septembrie 
1850, s-a constituit într-o organizaţie de sine stătătoare, cu propriul ei Organ 
central. Prin activitatea ei, fracţiunea Willich-Schapper a dat posibilitate po
liţiei prusiene să descopere comunităţile ilegale ale Ligii comuniştilor din 
Germania şi i-a oferit un pretext pentru înscenarea, în 1852, a procesului de 
la Colonia împotriva unor militanţi de vază ai Ligii comuniştilor. - 223. 

Acest fragment a fost scos dintr-o scrisoare adresată de Engels lui Paul La
fargue, în care analizează situaţia politică din Franţa după primul tur de 
scrutin în alegerile pentru Camera deputaţilor, care a avut loc la 4 octombrie 
1885. In Franţa se afla la putere, din 1 879 partidul republicanilor burghezi 
moderaţi (aşa-numiţii „oportunişti " ) .  care exprima interesele marii burghezii. 
Acest partid pierduse încrederea unei părţi considerabile a alegătorilor, ca 
urmare a deficitului ln bugetul statului, a creşterii impozitelor, a irosirii îm
prumuturilor, a neîndeplinirii celor mai multe din făgăduielile sale (desfiin
ţarea senatului, separarea bisericii de stat, introducerea impozitului progresiv 
pe venit etc.), precum şi ca urmare a aventurilor din colonii, în special acelea 
din Vietnam, care nu se bucurau de popularitate. ln plus, mulţi dintre liderii 
partidului erau amestecaţi în maşinaţii financiare necurate şi în afaceri ve
roase, fapt speculat de monarhişti în campania electorală. La primul tur de 
scrutin majoritatea celor aleşi au constituit-o monarhiştii. Dat fiind că socia
liştii francezi au considerat aceste rezultate ca o înfrîngere, Engels a scris 
această scrisoare. Fragmentul respectiv din scrisoare a fost publicat în „Le So
cialist<:!' din 1? octombrie sub titlul „La Situation• .  ln legătură cu aceasta, 
Engels a adresat redacţiei săptămînalului „Le Socialiste' o scrisoare pe care 
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acesta a publicat-o în numărul din 31 octombrie 1 885 (vezi volumul de faţă, 
p. 227-228). 

„Le Socialiste• săptămînal francez fondat la Paris in 1 885 de Jules 
Guesde : pînă în 1 902 a fost organul de presă al Partidului muncitoresc : din 
1902 pînă în 1 905 - al Partidului socialist din Franţa, iar din 1 905 - al 
Partidului socialist francez : în ultimele două decenii ale secolului trecut, Ia 
această publicaţie a colaborat F. Engels. - 225. 

269 Este vorba de orleanişti, bonapartişti şi legitimişti. - 225. 

270 „cea mai bună dintre republici" - prin aceste cuvinte Comisia municipală a 
Parisului şi-a exprimat atitudinea faţă de monarhia din iulie din Franţa în 
raportul pe care l-a prezentat noului rege, Ludovic-Filip, curînd după urcarea 
lui pe tron, în 1 830. - 226. 

271 Intrucît la alegerile din 4 octombrie 1 885 un mare număr de candidaţi nu au 
întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi aleşi, s-a fixat pentru 18 oc
tombrie al doilea tur de scrutin, în cursul căruia au fost aleşi în majoritate 
covîrşitoare candidaţi republicani. Ca rezultat al alegerilor, în Camera deputa
ţilor din Franţa au intrat 372 de republicani, printre care se numărau mulţi 
radicali, şi 202 monarhişti. 

L72 

1!73 

Radicalii - în ultimele două decenii ale secolului trecut grup parlamentar 
în Franţa, care s-a desprins de partidul burghez al republicanilor moderaţi 
(„oportuniştii"),  a continuat să susţină o serie de revendicări burghezo-demo
cratice la care renunţase de fapt acest partid : desfiinţarea senatului, separarea 
bisericii de stat, introducerea impozitului progresiv pe venit etc. Pentru a 
atrage de partea sa masele de alegd.tori, acest grup cerea de asemenea redu
cerea zilei de lucru, pensii pentru invalizi, precum şi alte măsuri cu caracter 
social-economic. Liderul radicalilor era Clemenceau. In 1 901 radicalii s-au 
constituit din punct de vedere organizatoric într-un partid care exprima în 
special interesele burgheziei mijlocii şi ale micii burghezii. - 226. 

In articolul de faţă, Engels supune unei analize critice traducerea in limba 
engleză a primelor paragrafe din capitolul unu al volumului I al „Capitalului" 
(K. Marx. „Capitalul" ,  voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1 960, ed. a IV-a, 
p. 7s.-.g3). Traducerea, publicată în revista „To-day• voi. 4, nr. 22 din octom
brie 1 885, p. 429-436, a fost făcută de H. M. Hyndman, conducătorul Federaţiei 
social-democrate, care scria sub pseudonimul John Broadhouse. Şi după apariţia 
<irticolului lui Engels, Hyndman a continuat, pînă în mai 1 889, să-şi publice 
traducerea în revista „To-day• : in total au fost publicate primele şapte capi
tole şi cea mai mare parte din capitolul opt din volumul I. Prima traducere 
�tiinţifică în limba engleză a volumului I al „Capitalului" , făcută de S. Moore 
şi redactată de Engels, a apărut în 1 887. 

„To-day• - revistă lunară engleză de orientare socialistă : a apărut Ia 
Londra din aprilie 1 883 pînă în iunie 1 889 : din iulie 1884 pînă în 1 886, re
dactorul responsabil al revistei a fost H. M. Hyndman. - 229. 

Vezi K. Marx. „Capitalul" .  voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1 960, ed. a IV-a, 
p. 76. Enge!s traduce aici expresia „în der biirgerlichen Gesellschaft • prin „în 
societatea civilă" : în ediţia franceză autorizată din 1 872-1875 şi în ediţia 
engleză a volumului I al „Capitalului" ,  apărută în 1 887 sub redacţia lui 
Engels, această expresie a fost tradusă altfel : „în societatea burgheză". - 236. 

!74 A. Ferguson „An Essay on the History of Civil Society•. Edinburg, 1767 
(„Eseu asupra istoriei societăţii civile").  - 236. 

38 
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275 Lucrarea lui Engels „Cu pnv1re la istoria /ărănimii prusiene• reprezintă partea 
a doua a introducerii Ia seria de articole ale lui W. Wolff „Die schlesische 
Miliarde" despre situaţia ţărănimii în Silezia (vezi adnotarea 23), apărute suo 
formă de lucrare separată din iniţiativa lui Engels. Prima parte a introducerii 
o constituia reproducerea articolului „Wilhelm Wolff", publicat în 1 876 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 
59-97), pe care Engels I-a prescurtat substanţial pentru această luc are 
separată. - 238. 

276 Ordinul Teuton - ordin religios german, format din cavaleri ; a fost întemeiat 
în 1 190, pe timpul cruciadelor. Ordinul a pus mina, în Germania şi în alte 
ţări, pe numeroase teritorii. ln secolul al XIII-iea a căzut sub stăpinirea 
acestui ordin un vast teritoriu cuprins intre gurile fluviilor Vistula şi Nieman, 
care a fost cucerit prin supunerea şi exterminarea triburilor baltice ale pruşilor 
şi în parte ale l ituanienilor, şi a devenit astfel un bastion al agresmnii 
Ordinului împotriva Poloniei, Lituaniei şi  a cnezatelor ruseşti. După infringerea 
suferită la lacul Peipus (Ciud) în 1 242 (bătălia de pe gheaţă) şi în bătălia de 
la Gri.inwald (Tannenberg) din 1 410,  Ordinul s-a destrămat şi nu a mai rămas. 
după aceea decit cu o mică parte din posesiunile sale. - 239. 

277 Ţărani cenzitari - ţărani dependenţi care se bucurau de libertate personala, 
dar erau obligaţi să plătească pentru Iotul de pd.mint pe care-l aveau în po
sesiune ereditară un cens în bani sau în naturd.. - 241 .  

!78 Războiul de 3 0  de ani ( 1 61 8-1 648) , război european ; a izbucnit ca urmare a 
ascuţirii contradicţiilor dintre diferitele grupări de state europene şi a luat 
forma unei lupte dintre protestanţi şi  catolici. Germania a devenit arena prin
cipală a acestei lupte, obiectul j afului şi al pretenţiilor anex10niste ale partici
panţilor la război ; ea a fost supusă unui şir de invazii din partea cotropito
rilor străini care rivalizau intre ei. Războiul s-a încheiat in 1648 prin pacea 
din Westfalia, care a consfinţit fărîmi\area politica a Germaniei. 

1nfrîngerea de la Jena - înfrîngerea din 14 octombrie 1806 a armatei 
prusiene, care a atras după sine capitularea Prusiei în faţa Franţei şi a scos 
Ia iveală întreaga putreziciune a orinduirii sociale şi politice a monarhiei 
feudale a Hohenzollernilor. - 242. 

279 Este vorba de unele categorii de ţărani dependenţi care nu posedau pdmint 
arabil. 

Dreschgărtner - aşa erau numiţi în unele localităţi din Germania, în 
special în Silezia, ţăranii dependenţi care primeau de la moşier (stăpin al 
pămintului) un petic de pămint pentru grădinărit şi o cocioabă şi care trebuiau 
să muncească pentru moşier (mai ales să treiere recolta) în schimbul unei 
plăţi derizorii în bani sau în natură. 

Hăusler - ţărani dependenţi care primeau de la moşier (stăpin al pd
mintului) o cocioabă şi un mic petic de pămint în preajma ei, ceea ce nu le 
dădea posibilitate să ducă o gospodărie care să Ie permită să-şi întreţină 
familia ; aceşti ţărani erau nevoiţi să se angajeze la moşier ca zileri. 

Instleute - zileri care lucrau pentru moşier pe baza unui contract în
cheiat pe un anumit număr de ani ; în schimbul muncii lor, ei primeau pen
tru această perioadă o locuinţă, un petic de pdmint în folosinţă şi o platd. 
infimă, în natură şi în bani. - 243. 

2so Capitulariile lui Carol cel Mare - ordonanţe (dispoziţii) regale care reprezintă 
unul dintre principalele monumente âle legislatiei statului francilor. - 243. 
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�81 Pentru a asigura statului prusian posibilitatea de a-ş1 mcasa veniturile şi de 
a-şi recruta soldaţii, regele Frederic al II-iea al Prusiei a promulgat o serie 
de legi îndreptate împotriva alungării de către moşieri a ţăranilor de pe 
pămînturilc lor. In practicd. însă, aceste legi nu au fost aplicate decît într-o 
măsură neînsemnată. - 243. 

�s2 La 18 martie 1848 a avut Ioc Ia Berlin insurecţia armată care a marcat înce
putul revoluţiei burghezo-democratice din 1 848-1 849 în Germania. 

La Mollwitz (un sat în Silezia), în timpul războiului pentru succesiunea 
la tronul Austriei (1740-1748) , armata regelui Frederic al II-iea al Prusiei a 
înfrînt la 10 aprilie 1741 armata austriacă. In regiunea Sedanului (oraş în 
nord-estul Franţei) a avut loc la 1 septembrie 1 870 una din cele mai mari 
bătălii din cursul războiului franco-prusian (1870-1 871) ,  iar ca urmare Ia 2 
septembrie armata franceză a capitulat, ceea ce a grabit prăbuşirea celui de-al 
doilea Imperiu. - 244. 

�83 Vezi „Sammlung der fur die Koniglichen Preussischen Staaten erschienenen 
Gesetze und Verordnungen von 1 806 bis zum 27sten Oktober 18 10"  („Colecţie 
de legi şi decrete emise de la 1 806 pînă la 27 octombrie 1810 pentru statele 
din regatul Prusiei" ) ,  Berlin, 1 822, S. 170-173. - 244. 

284 Este vorba de decretele din 14 februarie 1 808, 27 martie 1 809, 8 aprilie 1 809 şi 
9 ianuarie 1 8 1 0  (vezi publicaţia menţionată la adnotarea 283, p. 1 89-193, 
552-555, 557-561 , 626-629).  In decretul din 8 aprilie 1809 se explica că des
fiinţarea dependenţei personale ereditare nu trebuie înleleasă ca o anulare a 
obligaţiilor feudale ale ţăranilor. - 244. 

2�;; Vezi „Gesetz-Sammlung filr die Koniglichen Preussischen Staaten. 1 81 1 "  („Co
lecţie de legi emise pentru statele din regatul Prusiei, 1 81 1  ") , Berlin, S. 
28 1-299. - 244. 

286 Vezi „Gesetz-Sammlung filr die Koniglichen Preussischen Staaten. 1 816" ,  Berlin, 
s. 154-180. 

La 18 iunie 1 815, trupele anglo-olandeze şi cele prusiene au repurtat la 
Waterloo victoria asupra armatei lui Napoleon. - 244. 

287 Războiul de şapte ani ( 1756-1763) - război european ; a fost provocat de 
tendinţele de cotropire manifestate de puterile feudale absoluti,ste şi de riva
litatea colonială dintre Franţa şi Anglia. In alianţă cu Prusia, Anglia a luptat 
împotriva coaliţiei formate din Austria, Franţa, Rusia, Saxonia şi Suedia. Ca 
urmare a acestui război, Franta a fost obligată să cedeze Angliei cele mai 
mari colonii ale ei (Canada, posesiunile din Indiile orientale etc.) ; Prusia, 
Austria şi Saxonia şi-au păstrat graniţele dinainte de război. - 245. 

'88 Vezi „Gesetz-Sammlung filr die Koniglichcn Preussischen Staaten. 1 821 " , Berlin, 
s. 77-83. - 245. 

289 Ackernahrung - aşa era numită în Prusia gospodăria ţărănească care dis
punea de o suprafaţă de pd.mînt destul de mare şi de unelte de producţie 
destule pentru ca membrii familiei care duc această gospodărie să se poată 
întreţine din munca lor proprie, fără să recurgă la angajarea forţei de muncă 
din afară sau la îndeletniciri auxiliare. - 245. 

290 Este vorba de Saxonia, o provincie a Prusiei. - 245. 
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ID! Vezi „Gesetz-Sammlung fiir die Koniglichen Preussischen Staaten. 1 845" ,  Berlin,. 
s. 502-505, 682-684. - 245. 

!O! „Statul rafiunii* - expresie devenită proverbială prin care era desemnat statul> 
prusian şi care era folosită adesea în sens ironic. Ea îşi are originea în cu
vintul introductiv Ia ciclul de prelegeri de istorie a filozofiei pe care l-a rostit 
Hegel Ia 28 octombrie 1 8 1 6  la Universitatea din Heidelberg. Cu acest prilej„ 
Hegel şi-a exprimat părerea că Prusia este prototipul statului care are la bază. 
raţiunea. - 245. 

!83 A. Meitzen. „Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhaltnisse des Preussi
schen Staates nach dem Gebietsumfange vor 1 866", Bd. I-IV, Berlin, 1 868-
1871 („Pămîntul şi relaţiile agrare din statul prusian în graniţele lui dinainte
de 1 866") .  - 246. 

184 Vezi „Gesetz-Sammlung fiir die Koniglichen Preussischen Staaten. 1 848 " '  Berlin,. 
s. 276-279. - 246. 

!95 Vezi „Gesetz-Sammlung fiir die Koniglichen Preussischen Staaten. 1 848", Berlin, 
s. 427-441 .  - 24'1. 

!88 Vezi „Gesetz-Sammlung filr die Koniglichen Preussischen Staaten. 1 850", Berlin. 
s. 77-1 1 1 .  - 24'1. 

!87 Engels citează raportul Comisiei agrare a celei de-a doua Camere a Prusiei 
asupra proiectului de lege cu privire Ia răscumpărarea de servituţile feudale, 
publicat la 2 martie 1 850 ; raportul a fost prezentat Camerei pentru a fi luat 
în discuţie în şedinţa din 23 noiembrie 1 849 ; vezi „Stenographische Berichte 
iiber die Verhandlungen der durch die Allerhochste Verordnung vom 30. Ma� 
1 849 einberufenen Zweiten Kammer•, Neunundfiinfzigste Sitzung, 23. November 
1 849 („Dări de seamă stenografiate asupra dezbaterilor din cea de-a douai 
Cameră, convocată din înalt ordin la 30 mai 1849". Şedinţa a cincizeci şi• 
noua, 23 noiembrie 1 849) ; sublinierile sint făcute de Engels. - 24'1. 

!DB Engels se referă aici la două tabele din cartea lui Meitzen. In primul tabeM 
sint date rezultatele operaţiilor de răscumpărare efectuate intre anii 1816 ş� 
1 848, iar în al doilea tabel - ale celor efectuate intre anii 1 816 şi sfirşituJ 
anului 1 865. - 248. 

HD Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 1 15-217. - 250. 

soo Este vorba de lovitura de stat din Franţa de la 2 decembrie 1 851 , săvîrşită de 
Ludovic Bonaparte, care de la 1 0  decembrie 1 848 era preşedinte al Repu
blicii Franceze : Adunarea legislativă şi Consiliul de Stat au fost dizolvate. 
mulţi deputaţi au fost arestaţi, în 32 de departamente a fost proclamată starea. 
de război, liderii socialişti şi republicani au fost expulzaţi din Franţa. La 14. 
ianuarie 1 852 a fost adoptată noua constituţie, potrivit căreia întreaga putere 
era concentrată în miinile preşedintelui ; la 2 decembrie 1 852, Ludovic Bona
parte a fost proclamat împărat al francezilor, sub numele de Napoleon aL 
lll-lea. - 250. 

301 Engels a scris acest articol în legătură cu pregătirea, în vederea editării în. 
S.U.A., a lucrării sale „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx. 
şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed, a li-a, p .  
239-533) ; această ediţie reprezenta prima traducere în limba engleză a lu
crării sus-menţionate. Initial, Engels a intenţionat să insereze articolul Îib 
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această editie sub formă de pretată sau postfată ; întrucit însă aparitia cărtii 
a întirziat mult din cauză că nu s-a putut găsi imediat un editor, Engels a 
considerat necesar să scrie pentru ea o nouă pretată (vezi volumul de fată, 
p. 332-340), iar articolul respectiv a fost inclus în carte sub formă de anexă. 
ln 1892 Engels a inclus articolul aproape integral în pretata la editia engleză 
şi la cea de-a doua editie germană a lucrării sale (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 22, editia de fată). - 252. 

30� Vezi adnotarea 220. - 253. 

S03 Truck-system - sistem de retribuire a muncitorilor în mărfuri. Engels face o 
apreciere asupra acestui sistem în lucrarea sa „Situatia clasei muncitoare din 
Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, ed. a II-a, p. 239-533). ln 1 831 a fost emisă o lege care interzicea apli· 
carea acestui sistem ; multi fabricanti însă încălcau această lege. 

Legea zilei de muncă de zece ore, care se referă numai la adolescenti 
şi muncitoare, a fost adoptată de parlamentul englez la 8 iunie 1847. - 253. 

so4 „Mica Ir landă" („Little Ireland") cartier muncitoresc periferic din sudul 
Manchesterului, populat mai ales de irlandezi ; vezi descrierea amănuntită & 
acestui cartier în lucrarea lui Engels „Situatia clasei muncitoare din Anglia• 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a• 
II-a, p. 308). 

„Seven Dials" - cartier muncitoresc în centrul Londrei. - 254. 

sos Este vorba de „Report of the Roya! Commission on the Housing of the Wor· 
king Classes. England and Wales" („Raportul Comisiei regale cu privire la. 
conditiile de locuit ale clasei muncitoare. Anglia şi Wales") ,  1885. - 254. 

108 

S07 

Sistemul cottage - sistem prin care fabricantul pune la dispozitia muncitorului 
o locuintă în conditii înrobitoare, chiria fiind scăzută direct din salariul lui 
(amănunte în legătură cu aceasta vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 424--425). - 255. 

Este vorba de greva a peste 10 OOO de mineri care a avut loc intre 22 ianuarie· 
şi 26 februarie 1886 în statul Pennsylvania (S.U.A.). ln cursul acestei greve,. 
muncitorii de Ia furnale şi de la cocserii, care cereau mărirea salariilor şi 
îmbunătătirea conditiilor de muncă, au obtinut satisfacerea partială a revendi
cărilor lor. 

Despre greva din 1844 a minerilor din nordul Angliei vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 490, 
496. - 255. 

aos Engels a scris această scrisoare ca răspuns la rugămintea socialiştilor francezi 
de a-şi exprima în mod public solidaritatea cu ei, cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a Comunei din Paris. Scrisoarea a fost publicată în „Le Socialiste• 
din 27 martie 1886, sub titlul „O scrisoare din partea lui Engels" .  - 259. 

109 Pină în 1885, în Franta a fost în vigoare sistemul alegerilor pe circumscriptii 
mici, în virtutea căruia în fiecare circumscriptie electorală se alegea un singur 
reprezentant în Camera deputatilor. ln iunie 1885, din initiativa republicanilor 
burghezi moderati, a fost introdus sistemul electoral pe bază de liste departa
mentale. Potrivit acestui sistem, care a fost în vigoare pină în 1889, în locul 
micilor circumscriptii electorale au fost create circumscriptii mai mari, fiecare· 
din acestea corespunzind unui departament. Dintr-o listă care cuprindea can
didati propuşi de diverse partide, alegătorul trebuia să voteze un număr de
candidaţi egal cu numărul deputatilor pe care acest departament ii trimitea ln. 
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Camera deputaţilor, socotindu-se un deputat la 70 OOO de locuitori. Deputatul se 
considera ales la primul tur de scrutin în cazul cind întrunea majoritatea ab
solută a voturilor exprimate. Pentru a fi declarat ales la al doilea tur de 
scrutin, era suficientă o majoritate relativă. - 260. 

8 10 Lucrarea lui F. Engels „Ludwig Feuerbach şi slîrşitul filozofiei clasice germane• 
este una dintre operele fundamentale ale marxismului. Ea precizează atitudinea 
marxismului faţă de precursorii lui din domeniul filozofiei, în persoana celor 
mai de seamă reprezentanţi ai filozofiei clasice germane - Hegel şi Feuer
bach -, şi face o expunere sistematică a bazelor materialismului dialectic şi 
materialismului istoric. A fost publicată iniţial în 1 886, în revista teoretică a 
social-democraţiei germane „Neue Zeit", iar apoi, în 1 888, în broşură, pentru 
care Engels a scris o prefaţă specială (vezi volumul de faţă, p. 356-357). In 1 889, 
în numerele 3 şi 4 ale revistei „Sevemîi vestnik" din Petersburg a apărut 
traducerea în limba rusă a lucrării lui Engels sub titlul „Criza filozofiei 
idealismului clasic în Germania" ,  însă fără numele autorului şi cu numeroase 
adăugiri şi abateri de la text ; articolul era semnat cu iniţialele G. L., apar
ţinînd traducătorului G. F. Lvovici. ln 1 892, grupul „Eliberarea muncii" din 
Geneva a editat traducerea integrală a acestei lucrări, efectuată de G. V. 
Plehanov ; în acelaşi an a apărut şi traducerea în limba bulgară. In 1 894, 
lucrarea a fost publicată în nr. 4 şi 5 ale revistei pariziene „L'Ere nouvelle" ,  
î n  traducerea Laurei Lafargue, revăzută de Engels. I n  timpul vieţii lui Engels 
nu au mai apărut alte ediţii ale acestei lucrări, dar după moartea lui ea a 
fost reeditată în repetate rînduri în Germania, precum şi în limba rusă şi în 
multe alte limbi. 

In limba română această lucrare a apărut în 1 902 în „România muncitoare" 
în numerele 13, din 31 martie, 14, din 7 aprilie, 1 5, din 14 aprilie, 17, din 28 
aprilie, 18, din 5 mai, 19, din 12 mai, 20, din 19 mai, 21, din 26 mai şi 22, din 
2 iunie, sub titlul : „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane". 
Traducere de un socialist. 

S-a publicat, de asemenea, traducerea prefeţei lui Engels la ediţia din 1 888 
a lucrării, precum şi a capitolelor I ,  II, ş1 a alineatelor 1-5 din capitolul III. 
Continuarea nu s-a mai publicat, deoarece o dată cu numărul în care a apărut 
ultimul fragment, ziarul „România muncitoare" şi-a încetat apariţia. 

„L'f:.re nouvelle" - revistă lunară socialistă franceză, care a apărut la 
Paris în anii 1 893-1 894 ; la ea au colaborat Jules Guesde, Jean Jaures, Paul 
Lafargue, G. V. Plehanov şi alţii. - 261 . 

311 Engels se referă la observaţiile lui Heine asupra revoluţiei filozofice din Ger
mania cuprinse în lucrarea acestuia „Zur Geschichte der Religion und Philo
sophie in Deutschland" („Contribuţii la istoria religiei şi filozofiei în Germania" ) .  
care a fost publicată. în 1 834 ş i  constituia o continuare a cronicii evenimente
lor din viaţa spirituală a Germaniei, din care o parte a apărut în 1 833 ; în 
aceste observaţii, Heine exprima ideea că revoluţia filozofică din Germania, 
a cărei etapă culminantă a marcat-o pe vremea aceea filozofia lui Hegel, re
prezintă prologul viitoarei revoluţii democratice din Germania. - 265. 

312 

313 

Engels parafrazează aici un pasaj din lucrarea lui Hegel „Grundlinien der 
Philosophie des Rechts" .  Vorrede („Liniile fundamentale ale filozofiei dreptului" .  
Prefaţă). Prima ediţie a acestei lucrări a apărut l a  Berlin în 1 821 .  - 266. 

Vezi G. W. Hegel. „Encyclopadie 
Grundrisse. Erster Teii. Die Logik" ,  S. 
lor filozofice". Partea întîi. Logica"). 
1817 la Heidelberg. - 266. 

der philosophischen Wissenschaften im 
147 ; S. 1 42, Zusatz („Enciclopedia ştiinţe
Prima ediţie a acestei cărţi a apărut în 
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G. W. F. Hegel. „Wissenschaft der Logik" („Ştiinta logicii" ) .  Niirnberg, 1812-
1 81 6. Această lucrare este alcătuită din trei cărti : 1) logica obiectivă, teoria 
fiinţării (editată în 1812) ; 2) logica obiectivă, teoria esenţei (editată în 1813) ; 
3) logica subiectivă sau teoria conceptului (editată în 1816) ,  - 268. 

ais „Deutsche Jahrbiicher• - titlul prescurtat al revistei literare şi filozofice a 
tinerilor hegelieni „Deutsche Jahrbiicher fiir Wissensc/1aft und Kunst•. Sub 
această denumire revista a apărut la Leipzig suh formă de cotidian din iulie 
1 841 pînă în ianuarie 1 843 ; anterior, în anii 1 U38-1 841 ,  a apărut sub titlul 
„Hallische Jahrbiicher fiir deutsche Wissenschaft und Kunst" ; pînă în iunie 
1 841 revista a fost redactată de A. Ruge şi T. Echtermeyer la Halle, iar 
începînd din iulie 1841 de A. Ruge la Dresden. Mutarea sediului redacţiei din 
oraşul prusian Halle în Saxonia şi schimbarea titlului revistei au fost de
terminate de pericolul interzicerii publicaţiei „Hallische Jahrbiicher" pe terito
riul Prusiei. Nici sub noua denumire însă revista nu a dăinuit multă vreme. 
In ianuarie 1 843, revista „Deutsche Jahrbiicher" a fost suspendată de guvernul 
saxon şi interzisă printr-un decret al Bundestagului pe teritoriul întregii 
Germanii. - 271. 

318 „Rheinische Zeitung fiir Politik. Hande/ und Gewerbe" - cotidian care a 
apărut la Koln de la 1 ianuarie 1 842 pînă la 31 martie 1 843. Ziarul a fost 
fondat de reprezentanţi ai burgheziei renane cu stare de spirit opoziţionista 
fată de absolutismul prusian. La acest ziar au fost atraşi să colaboreze şi unii 
tineri hegelieni. Din aprilie 1 842, Karl Marx a devenit colaborator al lui 
„Rheinische Zeitung" ,  iar începînd din luna octombrie a aceluiaşi an - unul 
dintre redactorii lui. In „Rheinische Zeitung" au apărut şi o serie de articole 
ale lui Engels. In timpul cit Marx a fost redactor al lui „Rhcinische Zeitung" ,  
ziarul a luat u n  t o t  mai pronunţat caracter democrat-revolu\ionar. Guvernul 
a supus acest ziar unei cenzuri deosebit de riguroase, iar apoi l-a interzi5. - 271. 

311 D. F. Strauss. „Das Leben Jesu",  Bd. 1-2, Tiibingen, 1 835-1836 („Viata lui 
Iisus" ) .  - 271.  

a1s Este vorba de cartea : M. Stirner. „Der Einzige und sein Eigentum • ,  Leipzig, 
1845 („Unicul şi proprietatea lui" ) .  - 271. 

319 L. Feuerbach. „Das Wesen des Christenthums", Leipzig, 1 841 („Esenta creşti
nismului") . - 272. 

320 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
ecl. a II-a, p. 3-226. - 272. 

321 Engels se referă, probabil, la cartea lui E. F. im Thurn. „Amang the Indians of 
Guyana", London, 1883, p. 344-346 („Printre indienii din Guyana") .  - 274. 

a22 Este vorba despre planeta Neptun, descoperită în 1 846 de astronomul german 
Johann Galle, de la Observatorul din Berlin. - 276. 

323 Engels citează aici aforismele lui Feuerbach. Citatul se află ş1 m cartea lui 
Starcke „Ludwig Feuerbach" ,  Stuttgart, 1 885, p. 166 ; este reprodus din lu
crarea lui K. Griin „Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass, 
sowie in seiner Philosophischen Charakterentwicklung" ,  Bd. II, Leipzig und 
Heidelberg, 1 874, S. 308 („Ludwig Feuerbach în corespondenta şi în scrierile 
sale postume, precum şi în dezvoltarea individualităţii sale filozofice") .  - 277. 

124 G.W.F. Hegel. „Phanomenologie des Geistes" („Fenomenologia spiritului" ) .  
Prima edi\ie a acestei lucrări a apărut în 1 807 Ia  Bamberg şi Wiirzburg. - 281 .  
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�25 Deiştii - adepţi ai doctrinei filozofice-religioase care consideră pe dumnezeu 
drept cauză primară raţională şi impersonală a universului, dar neagă inter
venţia lui în viata naturii şi a societăţii. In condiţiile dominaţiei concepţiei 
feudal-ecleziastice despre lume, deismul s-a situat adesea pe poziţii raţionaliste, 
criticînd concepţia teologică medievală despre lume şi demascind parazitismul 
ş1 şarlatania clerului. In acelaşi timp însă, deiştii făceau un compromis cu re
ligia, pronuntîndu-se în favoarea menţinerii ei într-o formă raţională pentru 
masele populare. - 281 . 

.a20 Acest citat este luat din lucrarea lui Feuerbach „Grundsatze der Philosophie. 
Notwendigkeit einer Veranderung" („Principiile fundamentale ale filozofiei. 
Necesitatea unei schimbări" ) ,  publicată în cartea lui K. Griin „Ludwig Feuer
bach " ,  Bd. I, Leipzig und Heidelberg, 1814, S. 401. - 283. 

827 Acest citat este luat din lucrarea lui Feuerbach „Wider den Dualismus von 
Leib und Seele, Fleisch und Geist• („Impotriva dualismului corpului şi sufletu
lui, a cărnii şi spiritului ") .  Vezi „Ludwig Feuerbach"s sammtliche Werke" , 
Bd. II, Leipzig, 1846, S. 363. - 286. 

"4128 Acest citat este luat din cartea lui Starcke „Ludwig Feuerbach", Stuttgart, 
1885, p. 254, care I-a reprodus la rîndul său din lucrarea lui Feuerbach „Noth 
meistert alle Gesetze und hebt auf" („Nevoia prevalează asupra tuturor legi
lor şi le suprimă " ) .  publicată în cartea lui K. Griln „Ludwig Feucrbach" , Bd. II, 
Leipzig und Heidelberg, 1814, S. 285-286. - 286. 

-1129 Acest citat este luat din cartea lui Starcke „Ludwig Feuerbach " ,  Stuttgart, 
1885, p. 280, care l-a reprodus din lucrarea lui Feuerbach „Grundsatze der 
Philosophie. Notwendigkeit einer Veranderung• ,  publicată în cartea lui 
K. Griln „Ludwig Feuerbach" , Bd. I, Leipzig und Heidelberg, 1814, S. 409. - 286. 

'330 C. N. Starcke. „Ludwig Feuerbach •, Stuttgart, 1885, S. 280. - 286. 

531 Engels rezumă aici ideile exprimate de Hegel, în special în lucrările : „Grund· 
linien der Phllosophle des Rechts" ,  §§ 18, 139, precum şi „Vorlesungen ilber 
die Philosophie der Religion"', dritter Theil, II, 3 („Prelegeri asupra filozofiei 
religiei") .  Prima ediţie a acestei lucrări a apărut la Berlin în 1 832. - 286. 

"132 Vezi lucrarea lui Ludwig Feuerbach „Fragmente zur Charakteristik meines phi· 
losophischen Curriculum vitae• („Fragmente pentru caracterizarea biografiei 
mele filozofice"), din cartea „Ludwig Feuerbach"s sammtliche Werke", Bd. II, 
Leipzig, 1 846, S. 4 1 1 .  - 281. 

433 Expresie curentă, folosită în publicistica burgheză germană după victoria pru

sienilor Ia Sadova (în războiul austro-prusian din 1866). Potrivit semnificaţiei 
acestei expresii, victoria Prusiei ar fi fost determinată de superioritatea siste
mului de învă\ămînt prusian ; îşi are originea în articolu! „Die Lehren der 
jilngsten Kriegsgeschichte• („Invăţămintele istoriei ultimului război") ,  publicat 
de O. Peschel, redactorul revistei „Ausland" din Augsburg, în numărul 29 din 
11 iulie 1866. - 288 . 

..:134 Este vorba de cartea lui D. F. Strauss „Die christliche Glaubenslehre in ihrer 

geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft" ,  

Bd. I-II. Tiibingen-Stuttgart, 1840-1841 („Dogmatica creştină î n  dezvoltarea ei 
istorică şi în lupta împotriva ştiinţei moderne") ; a doua parte a acestei cărţi, 
de volum mai mare, este intitulată „Der materiale Inbegriff der christlichen 
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G laubenslehre (Dogmalik)' („Conţinutul material al credinţei creştine [Dog
matica]) " .  - 290. 

935 Engels se referă la cartea lui I. Dietzgen „Das Wesen der menschlichen Kopf
arbeit. Dargestellt von einem Handarbeiter. Eine abermalige Kritik der reinen 
und praktischen Vernunft• ,  Hamburg, 1 869 („Esenţa activităţii mintale a omu
lui. Expusă de un muncitor manual. O nouă critică a raţiunii pure şi a ra
ţiunii practice"). - 292. 

988 Vezi G. W. F. Hegel „Vorlesungen liber die Philosophie der Geschichte• ,  
zweiter Theil, zweiter Abschnitt („Prelegeri despre filozofia istoriei" ) .  Prima 
ediţie a acestei cărţi a apărut la Berlin în 1 837. - 296. 

937 Conciliul de la Niceea - primul aşa-numit conciliu ecumenic al episcopilor 
bisericii creştine din Imperiul roman, convocat în anul 325 de către împd.ratul 
Constantin I in oraşul Niceea din Asia Mică ; conciliul a stabilit crezul, obliga
toriu pentru toţi creştinii (dogmele fundamentale ale bisericii creştine ortodoxe) . 
a cărui nerecunoaştere era pedepsită ca o crimă împotriva statului. - 302. 

938 Albigenzii - sectă religioasă, larg răspîndită în secolele al XII-iea şi al 
XIII-iea în oraşele din sudul Franţei şi din nordul Italiei. Focarul ei principal 
era oraşul Albi, din sudul Franţei. Albigenzii, care luau poziţie împotriva pom
poaselor ritualuri catolice şi a ierarhiei bsericeşti, exprimau într-o formă re
ligioasă protestul populaţiei comerciale şi m eşteşugăreşti de la oraşe împotri
va feudalismului. Li s-a alăturat şi o parte a nobilimii din sudul Franţei, care 
tindea spre secularizarea păminturilor bisericeşti. Papa Inocenţiu al III-iea a 
organizat în 1209 o cruciadă împotriva albigenzilor. In urma unui război de 
douăzeci de ani şi după represiuni sălbatice, mişcarea albigenzilor a fost 
înăbuşită. - 302. 

aa9 Este vorba de lovitura de stat din Anglia din 1688, care a dus la alungarea 
lui Iacob al II-iea Stuart şi la proclamarea în 1 689 a stathuderului Olandei, 
Wilhelm de Orania, ca rege al Angliei ; începind din 1689, în Anglia a fost 
instaurată monarhia constituţională, bazată pe compromisul încheiat intre aris
tocraţia funciară şi marea burghezie. - 303. 

B40 In 1 685, în condiţiile persecuţiilor politice şi religioase împotriva hughe
noţilor (protestanţi calvini) ,  care se intensificaseră începînd din cel de-al 3-lea 
deceniu al secolului al XVII-iea, Ludovic al XIV-iea a revocat Edictul de la 
Nantes, dat în 1 598 care acorda hughenoţilor libertatea confesiunii şi a cul
tului ; ca urmare a revocării Edictului de la Nantes, citeva sute de mii de 
hughenoţi au emigrat din Franţa. - 303. 

Ul Este vorba despre Imperiul german, întemeiat în ianuarie 1 87 1 ,  sub hegemonia. 
Prusiei, fără a include însă Austria. - 304. 

842 Declara/ia trimisă redac/iei lui „New Yorker Volkszeilung• a fost scrisă de En
gels la sfirşitul lunii aprilie 1 886 în legătură cu vizita pe care i-a facut-o 
McEnnis, corespondentul gazetei partidului democrat din S.U.A. „Missouri Re
publican•, care apărea la St.-Louis. lntrucit era convins că McEnnis nu va fi 
în stare să redea exact cele spuse de el, l-a rugat pe Sorge ca, în cazul cind 
interviul va apărea în presă, să publice această declaraţie într-unul din zia
rele socialiste americane. 

„New Yorker Volkszeilung• - cotidian socialist american, a apărut în 

limba germană dm 1 878 şi pînă în 1932. - 306. 



574 

3U 

Adnotări 

Este vorba de guvernul Freycinet (7 ianuarie-3 decembrie 1 886) , format în  
cea  mai mare parte d in  radicali burghezi şi republicani modera\i, spre deose
bire de majoritatea cabinetelor anterioare faţă de care radicalii se aflau, de 
regulă, în opoziţie. - 307. 

La sfirşitul lunii ianuarie 1 886, la Decazeville (oraş în sudul Franţei) a izbuc
nit greva a 2 OOO de mineri, provocată de exploatarea cruntă a muncitorilor 
de catre compania minieră din Aveyrone, Guvernul a trimis trupe la Decaze
ville i greva, care a avut un puternic ecou în ţarii, a durat pină Ia mijlocul 
lunii iunie. Sub influenţa grevei, în Camera deputaţilor s-a format o mică frac
ţiune muncitorească, care a apărat revendicările de clasă ale muncitorilor. - 307. 

345 Engels se referă la alegerile par\iale pentru Camera deputaţilor care au avut 
Ioc Ia Paris la 2 mai 1 886, în care candidatul socialist Ernest Roche a întru
nit 100 795 de voturi. - 307. 

346 Articolul „Situa/ia politică din Europa• reprezintă textul scrisorii trimise de 
Engels la 25 octombrie 1 886 lui Paul Lafargue. Articolul a apărut, cu unele 
prescurtări şi modificări făcute de redacţie, Ia 6 noiembrie 1 886 în „Le Socia
liste• din Paris. ln traducerea germană, articolul a fost reprodus în săptăminalul 
„Der Sozialist• din New York din 20 şi 27 noiembrie şi 4 decembrie 1 886, iar 
în limba română în „Revista socială" nr. 2 din decembrie 1 886 sub titlul „Starea 
politică socială [a Europei] •  i a mai apărut, în formă prescurtată, în limba ger
mană în „Sozialdemokrat• din 12 decembrie 1 886. 

„Der Sozialisl" - săptăminal, organul de presă al Partidului muncitoresc 
.socialist din America de Nord i a apărut la New York în limba germană din 
1 885 pină în 1 892. 

„Revista socială" , care a apărut la laşi la 10 aprilie 1 884 a fost cea din
tii publicaţie teoretică socialistă din ţara noastră. Deşi în paginile „Revistei 
sociale" şi-au fdcut loc unele idei mic-burgheze, oportuniste, iar pe alocuri, 
ideile marxiste erau prezentate în mod confuz, prin bogatul conţinut de idei pe 
linie ma1xistă, ea a avut un rol însemnat în pregătirea din punct de vedere 
ideologic a formării partidului muncitoresc socialist din România. „Revista 
socială" ocupă un loc de frunte în istoria presei muncitoreşti. - 308. 

347 Tratatul de Ia San-Slefano - tratat de pace încheiat intre Rusia şi Turcia Ia 
3 martie (19 februarie) 1 878 la San-Stefano (în apropiere de Constantinopole), 
după terminarea războiului ruso-româno-turc din 1877-1878. Acest tratat a 
marcat o consolidare a influenţei Rusiei în Balcani şi a provocat protestul ve
hement al Angliei şi Austro-Ungariei, sprijinite neoficial de Germania. Sub 
presiunea ameninţărilor diplomatice şi militare, guvernul rus a fost nevoit să 
accepte ca tratatul să fie reexaminat de către un congres internaţional. La 
acest congres, care a avut loc la Berlin intre 13 iunie şi 13 iulie 1 878, au 
luat parte reprezentanţii Rusiei, Germaniei, Austro-Ungariei, Franţei, Marii 
Britanii, Italiei şi Turciei i după încheierea lucrărilor congresului a fost sem
nat tratatul de la Berlin, potrivit căruia clauzele tratatului preliminar de la 
San-Stefano au fost substanţial modificate în detrimentul Rusiei şi a popoarelor 
slave din Peninsula Balcanică. Teritoriul Bulgariei autonome, prevăzut în tra
tatul de Ia San-Stefano, a fost redus la mai puţin de jumătate i din regiunile 
bulgare de la sud de Balcani a fost alcătuită provincia autonomă a „Rumeliei 
răsăritene" ,  care răminea sub stăpinirea sultanului i teritoriul Munteneyru
lui a fost de asemenea considerabil trunchiat. Tratatul de la Berlin a confir
mat clauza din tratatul de Ia San-Stefano prin care Rusia lua din nou în 
stăpinire partea de sud a Basarabiei (jud. Cahul, Ismail şi Bolgrad) în schimbul 
Dobrogei, care a fost inclusă în România, a confirmat independenţa României, 
proclamată la 9 mai 1 877 şi recunoscută prin tratatul de la San-Stefano. ln acelaşi 
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timp, tratatul sancţiona ocuparea Bosniei şi Herţegovinei de catre Austro-Un
garia. In preajma Congresului de la Berlin, Anglia a cotropit Ciprul. Hotăririle 
Congresului de la Berlin au contribuit la crearea în Balcani a unui focar de 
noi contradicţii internaţionale şi de noi războaie. - 308. 

348 Ca urmare a înăbuşirii răscoalei de eliberare naţională din Polonia din 1794 
a avut loc, în 1795, cea de-a treia împărţire a Poloniei intre Rusia, Austria 
şi Prusia. Potrivit hotărîrii Congresului de la Viena (1814-1815), în cadrul 
Imperiului rus a fost creat Regatul Poloniei, care cuprindea cea mai mare 
parte a teritoriilor acaparate de Prusia şi Austria în urma celei de-a treia îm
părţiri a Rzeczypospolitei. - 308. 

349 In deceniul al 8-lea al secolului trecut, Anglia şi Franţa, profitind de difi
cultăţile financiare ale guvernului egiptean, au instituit un control financiar 
asupra Egiptului. Poporul egiptean a luptat impolliva expansiumi capitalului 
străin şi pentru menţinerea independenţei sale naţionale. ln 1882, Anglia a 
provocat un conflict cu Egiptul, a început ostilităţile şi a ocupat Egiptul, 
transformindu-1 de fapt într-o colonie a sa. - 309. 

350 Este vorba de războiul austro-prusian din 1866, care s-a terminat cu victoria 
Prusiei . principalul teatru de operaţii militare a fost Boemia. 

Eng�ls compară cu această campanie operaţiile militare desfăşurate de Bul
garia în războiul împotriva Serbiei, început la 2 noiembrie 1885. Războiul a 
fost provocat de pretenţiile cercurilor guvernante sirbeşti, pretenţii încurajate 
de guvernul Austro-Ungariei, la compensaţii teritoriale pe seama Bulgariei, 
în legatură cu realipirea în septembrie 1885 a Rumeliei răsaritene la Bulga
ria. Chiar în prima lună a războiului, trupele bulgare au infrint armata sirbă 
şi au pătruns în curind pe teritoriul Serbiei. Sub presiunea Austro-Ungariei, 
Bulgaria a cprit înaintarea trupelor sale ; la 3 martie 1886 a fost încheiata 
pacea de la Bucureşti, recunoscindu-se frontierele Bulgariei unite. - 310. 

351 Intimpinîndu-1 la 13  (25) mai 1886 pe ţarul Alexandru al I I I-iea, care se întor
cea din Crimeea la Moscova, Alekseev, primarul oraşului Moscova, a declarat 
în alocuţiunea sa : „Sintem tot mai patrunşi de credinţa ca crucea lui Hristos 
va străluci din nou pe sfinta Sofie".  (Alekseev se referea la bberica sf. So
fia din Constantinopol). - 3 1 1 .  

352 După ce, sub presiunea Rusiei, Alexandru Battenberg a renunţat la tronul Bul
gariei şi a fost instituită regenţa, guvernul ţarist a trimis, în septembrie 1 886, 
în Bulgaria pe generalul N. V. Kaulbars, în calitate de comisar militar cu 
scopul de a restabili influenţa rusă în Bulgaria şi de a pregati terenul pentru 
alegerea pe tronul Bulgariei a unui pretendent rus. Misiunea lui Kaulbars a 
eşuat ; una din cauzele care au dus la acest eşec a fost poziţia adoptată de 
puterile vest-europene, în frunte cu Anglia, în problema bulgară. In luna 
noiembrie a aceluiaşi an, Kaulbars a fost rechemat ; în acelaşi timp, guvernul 
ţarist a rupt relaţiile diplomatice cu Bulgaria. - 312. 

353 Sonderbund - uniune separată a şapte cantoane catolice din Elveţia, înapoiate 
din punct de vedere economic, încheiată în 1 843 cu scopul de a se împotrivi 
transformărilor burgheze progresiste în Elveţia şi de a apăra privilegiile bise
ricii şi ale iezuiţilor. Pretenţiile reacţionare ale Sonderbundului au întimpinat 
opoziţia radicalilor burghezi şi a liberalilor, care, pe la mijlocul deceniului al 
5-lea precumpăneau în majoritatea cantoanelor şi în Dieta elveţiană. Hotări
rea Dietei elveţiene din iulie 1847 de a dizolva Sonderbundul a servit aces
tuia drept pretext pentru a porni, la începutul lunii noiembrie, ostilităţile im-
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potriva celorlalte cantoane. La 23 noiembrie 1847, trupele Sonderbundului au 
fost zdrobite de trupele guvernului federal. - 316 • 

.354 Este vorba de insurecţia din aprilie 1 848, pornită, sub conducerea democraţi
lor mic-burghezi F. Hecker şi G. Struve, cu scopul de a instaura republica 
în Baden ; spre sfirşitul lunii aprilie, această insurecţie, insuficient pregătită 
şi prost organizată, a fost înăbuşită. - 316. 

11ss Este vorba de insurecţiile pentru apărarea constituţiei imperiului, adoptată Ia 
28 martie 1 849 de Adunarea naţională de Ia Frankfurt, dar respinsă de o serie 
de state germane, în frunte cu Prusia. In mai 1 849 au loc în provincia renană 
şi Ia Dresden, iar în mai-iulie 1 849 în Baden şi Palatinat lupte armate ale 
maselor populare, care vedeau în constituţia imperiului singura cucerire, care 
s-a mai păstrat, a revoluţiei. Insurecţiile, în fruntea cărora se aflau mai cu 
seamă lideri ai democraţiei mic-burgheze, au avut un caracter spontan şi izo· 
lat şi au fost înăbuşite la mijlocul lunii iulie 1849. ln legătură cu caracterul 
şi desfăşurarea acestor insurecţii, la care Engels a participat personal, vezi 
lucrarea lui „Campania germană pentru constituţia imperiului " (K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 1 1 5-21 1 ) .  - 317. 

-'158 La 5 iunie 1 849, democraţii de stinga din Baden, nemulţumiţi de politica Cd· 
pitulardă a guvernului Brentano şi de întărirea în cadrul acestui guvern a ele
mentelor de dreapta, i-au propus lui Brentano să extindă revoluţia dincolo 
de hotarele Badenului şi Palatinatului şi să completeze guvernul cu elemente 
radicale. Primind un răspuns negativ, ei au încercat la 6 iunie să influenţeze 
guvernul ameninţind cu o demonstraţie armată. Guvemul însă, sprijinit de 
garda civilă şi de alte unităţi armate, i·a silit să capituleze. - 317. 

1157 Gimnaştii hanauezi - este vorba de detaşamentul de voluntari ai  societd.ţii de 
gimnastică din oraşul Hanau (din apropiere de Frankfurt pe Main) care a luat 
parte la insurecţia din 1 849, din Baden·Palatinat. - 317. 

358 La 28 septembrie 1 864 a avut loc la St. Martin's Hali din Londra o mare adu 
nare internaţională a muncitorilor, pregătită de conducătorii trade-unionurilor 
din Londra şi de un grup de muncitori proudhonişti din Paris. La această adu
nare au participat, alături de muncitori englezi şi francezi, şi reprezentanţi ai 
muncitorilor germani, italieni şi de altă naţionalitate care trăiau pe atunci la 
Londra, precum şi o serie de lideri ai emigraţiei europene mic-burgheze şi de
mocrat-revoluţionare. Adunarea a adoptat o rezoluţie în care s-a hotărît înte
meierea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, cunoscută mai tîrziu sub nu· 
mele de Internaţionala I. - 320. 

·359 „Der Vorbote' - revistă lunară, organul oficial al secţiilor germane din El
veţia ale Intemaţionalei 1 a apărut în limba germană la Geneva din 1 866 pînă 
în 1 871 ; redactor-responsabil a fost J. Ph. Becker. ln general, revista a pro
movat linia lui Marx şi a Consiliului General, publicînd sistematic documente 
ale Internaţionalei şi date despre activitatea secţiilor Asociaţiei în dife
rite ţări. Revista a fost răspîndită cu reguldritate în ţara noastră. - 320. 

�eo „Alliance de la Democratie socialiste• („Alianţa democraţiei socialiste") a 
fost înfiinţată de M. Bakunin la Geneva în octombrie 1868 ca o organizaţie 
internaţională a anarhiştilor, în care a fost inclusă şi asociaţia complotistă se
cretă înfiinţată de el înainte ; Alianţa a avut secţii în regiunile slab dezvol
tate din punct de vedere industrial din Italia, Spania, Elveţia şi din sudul 
Franţei. ln 1 869, Alianţa s·a adresat Consiliului General cu rugămintea de a 
fi primită în Internaţionala I. Consiliul General a fost de acord să primească 
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secţiile Alianţei, cu condiţia ca ea să se dizolve ca organizaţie de sine stătă· 
toare. Intrind în Internaţională, Bakunin nu a respectat de fapt această hotă
rire, introducînd Alianţa în Internaţională ca secţie din Geneva a Internaţio
nalei, care şi-a păstrat denumirea de Alianţă. Desfăşurînd o activitate de sub
minare făţişă şi secretă împotriva Internaţionalei, bakuniştii urmăreau să aca
pareze conducerea Consiliului General şi să-şi subordoneze astfel mişcarea 
muncitorească internaţională. Negarea de către anarhişti a dictaturii proleta
riatului şi a necesităţii creării unor partide muncitoreşti de masă de sine stă· 
tătoare ducea la subordonarea directă a mişcării muncitoreşti faţă de burghe· 
zie. Marx şi Engels şi Consiliul General al Internaţionalei au luptat cu fermi· 
tate împotriva Alianţei, demascînd-o ca pe o sectă ostilă mişcării muncitoreşti, 
care urmărea să scindeze mişcarea muncitorească şi s-o abată de pe calea 
unei dezvoltări independente. La Congresul de la Haga al Internaţionalei I 
(din 1 872), bakuniştii au suferit o înfringere zdrobitoare 1 Bakunin a fost exclus 
din rîndurile Internaţionalei, iar marxismul a repurtat o victorie organizatorică 
şi ideologică asupra formelor premarxiste sectare mic-burgheze ale socia
lismului. - 320. 

361 „Nibelungenlied• („Cîntecul Nibelungilor") - vezi adnotarea 47. - 321. 

:ia2 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 8, Bucureşti, Editura politică, 1 964, 
p. 21 1-291 .  - 322. 

363 „Der Volksstaat• - organul central al Partidului muncitoresc social-democrat 
german (al eisenachienilor) ; a apărut la Leipzig de la 2 octombrie 1869 pînă 
la 29 septembrie 1 876 (Ia început de două ori, iar din iulie 1 873 - de trei ori 
pe săptămină). Gazeta exprima concepţiile reprezentanţilor curentului revolu
ţionar din mişcarea muncitorească germană. Din cauza atitudinii ei curajoase, 
revoluţionare, gazeta a fost supusă unor permanente persecuţii din partea gu
vernului şi a poliţiei. Componenţa redacţiei gazetei se schimba mereu din 
cauza arestării redactorilor, dar conducerea generală a gazetei a rămas in mii
nile lui W. Liebknecht. Un rol important la această gazetă a avut A. Bebe!, 
care conducea editurd „Volksstaat•. 

Marx şi Engels au ţinut o strînsă legătură cu redacţia gazetei, în paginile 
căreia şi-au publicat in mod sistematic articolele. Dind o mare importanţă ac
tivităţii gazetei „Volksstaat•,  Marx şi Engels urmăreau cu atenţie activitatea 
ei, criticau lipsurile şi greşelile ei, ajutînd-o să-şi păstreze în mod consecvent 
linia revoluţionară. Datorită acestui fapt, „Volksstaat• a fost una dintre cele mai 
bune gazete muncitoreşti din deceniul al 8-lea al  secolului al XIX-iea. - 322. 

364 Este vorba de contribuţia de 5 miliarde de franci pe care Franţa, in virtutea 
tratatului de pace de la Frankfurt din anul 1 871 ,  încheiat după terminarea răz· 
boiului franco-prusian, a trebuit s-o plătească Germaniei. - 322. 

�65 Cele şase articole ale lui Miilberger au fost publicate sub titlul „Die Wohnungs
frage• , fără semnătură, în numerele din 3, 7, 10, 14 ,  21 februarie şi 6 martie 
1 872 ale gazetei „Volksstaat• .  - 323. 

!U E. Sax. „Die Wohnungszustande der arbeitenden Classen und ihre Reform" ,  
Wien, 1869 („Condiţiile de  locuit a le  claselor celor ce  muncesc şi reforma 
lor" ). - 323. 

367 Răspunsul lui Miilberger la articolele lui Engels a fost publicat în numărul 
din 26 octombrie 1872 al gazetei „Volksstaat• ,  sub titlul „Zur Wohnungsfrage 
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(Antwort an Friedrich Engels von A. Miilberger) " („Contribuţii Ia problema lo
cuinţelor. (Răspunsul dat de A. Miilberger lui F. Engel5) " ) .  - 323. 

368 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi . 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 232, 233 şi adnotarea 231 din acest volum. - 323. 

369 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi . 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 235. - 323. 

:i7o Noua iedera/ie din Madrid a fost înfiinţată la 8 iulie 1872 de către membrii 
redacţiei gazetei „Emancipacion ', excluşi din Federaţia din Madrid de catre 
majoritatea anarhistă, deoarece gazeta demascase activitatea Alianţei secrete 
din Spania. La organizarea şi activitatea Noii federaţii din Madrid a participat 
activ Paul Lafargue. După ce Consiliul federal spaniol a refuzat să o recu
noască, Noua federaţie din Madrid s-a adresat Consiliului General, care, la 15 
august 1872, a recunoscut-o ca fpderaţie a Internaţionalei. Noua federaţie din 
Madrid a dus o luptă hotărîtă împotriva răspîndirii influenţei anarhiste în Spa
nia, a propagat ideile socialismului ştiinţific şi a luptat pentru crearea unui 
partid proletar de sine stăttitor în Spania. La organul de presă al Noii fcdernţii ,  
gazeta „Emancipacion " ,  a colaborat F.ngels. Membrii Noii federaţii din Madrid 
au fost organizatorii Partidului muncitoresc socialist din Spania, înfiinţat în 
1879. - 324. 

371 Vezi K. Marx şi F. Engels. OperP, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. 
a II-a, p. 65-179. - 325. 

372 Regiunea Eifel (provincie renană a Prusiei) cu un relief muntos, mlaştini în
tinse şi pămînt sterp, prezintă condiţii climaterice şi de sol puţin propice pen
tru agricultură. În această regiune pămîntul era cultivat de mici gospodarii 
\ărăneşti, înapoiate din punct de vedere agrotehnic. Toate acestea aveau drept 
rezultat recolte periodice proasl" şi adîncirea mizeriei ţăranilor cu gospodane 
mică. ln articolul de faţă, Engels se referă Ia evenimentele din 1882, cind, după 
o serie de recolte proaste şi după scăderea în anii precedenţi, a preţurilor la 
produsele agricole, în regiunea Eifol a izbucnit foametea. - 326. 

373 Vezi K. Marx. „Capitalul", voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a 
IV-a, p. 472-481.  - 330. 

37� Acest articol al lui Engels a fost publicat c.a prefa ţa Ia ediţia americană a 
lucrării sale „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" , care a apărut Ia New 
York în mai 1887. În acelaşi an, articolul, tradus în limba germană de autor, 
a fost publicat sub titlul „Mişcarea muncitorească din America" în „Sozial
demokrat" din 10 şi 17 iunie ; în iulie a apărut sub forn1;\ de broşură în lim
bile germană şi engleza la  New York şi în traducere in limba france;a în 
„Le Socialiste" din 9, 16 şi 23 iulie. Incă înainte de apari ţia căr\ii, articolul 
a fost tradus, fărti ştirea �1 -:onsimţămîntul lui Engels, în limba gemiană şi 
publicat în „New Yorker Volko;zeitung• ,  în aprilie 1887, ceea ce a provocat 
un protest oficial din partea lui Engels, care era nemulţumit de cahtalea 
traducerii. - 332. 

37j [>te vorba de seria de articole publicate în 1887 în revista „Time" de Ed
ward Aveling şi Eleanor Marx-Aveling. 

„Time• - revistă engleză lunară de orientare socialistă ; a ap;Jrut !il 
Londra din 1879 pînă în lfl91 .  - 332. 
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37& Engels se referă la acuzaţiile calomnioase aduse socialistului englez Edward 
Aveling de către Comitetul executiv al Partidului muncitoresc socialist din 
America de Nord, din care făceau parte şi o serie de lassalleeni. Aveling era 
acuzat de faptul că, în timpul călătoriei sale intreprinse cu scop agitatoric 
in S.U.A. în septembrie-decembrie 1886 împreună cu soţia sa Eleanor, fiica 
lui Marx, şi cu socialistul german W. Liebknecht, ar fi prezentat Comitetu
lui Executiv note de platd false pentru a fi achitate. Timp de citeva luni, 
Engels a purtat corespondenţă în legăturCi cu această problemă, ajutindu-1 
pe Aveling sd. demonstreze că acuzaţiile au fost cu totul absurde şi calom
nioase. 

Partidul muncitoresc socialist din America de Nord a fost creat în 1876 
la Congresul de unificare de la Philadelphia, în urma fuzionării secţiilor ame
ricane ale Internaţionalei I şi a altor organiza!1i socialiste din S.U.A. Majo
ritatea membrilor partidului o alcătuiau imigranţii (mai ales germani), care 
nu prea aveau legături cu muncitorii băştinaşi. ln cadrul partidului se dădea 
o luptă între c.onducerea reformistă, formată mai ales din lassalleeni, şi aripa 
marxistă, în fruntea căreia se afla F. A. Sorge, tovarăş de luptă al lui Marx 
şi Engels. Partidul a proclamat drept program al său lupta pentru socialism, 
dar, ca urmare a politicii sectare duse de conducerea sa, care ignora munca 
în rîndurile organizaţiilor de masă ale proletariatului american, el nu a mai 
reuşit să devină un adevărat partid marxist-revolu!ionar de masă. - 332. 

377 Vezi adnotarea 307. - 332. 
178 Este vorba de greva generală din S.U.A. care a avut loc la 1 mai 1886 şi în 

zilele următoare şi care s-a desfăşurat sub lozinca luptei pentru ziua de 
muncă de 8 ore. Greva a cuprins principalele centre industriale ale ţării : 
New York, Philadelphia, Chicago, Louisville, St.-Louis, Milwaukee, Baltimore ; 
în urma acestei greve, aproape 200 OOO de muncitori au obţinut reducerea 
zilei de muncd.. Patronii au trecut însă de îndată la contraofensivă : la 4 mai, 
la Chicago a fost aruncată, drept provocare, o bombă într-un detaşament de 
poliţişti, ceea ce a dat prilej poliţiei să folosească armele împotriva munci
torilor şi să aresteze citeva sute de persoane. A fost organizat un proces la 
care s-au pronunţat sentinţe aspre împotriva conducătorilor mişcării munci
toreşti din Chicago ; în noiembrie 1887, patru dintre ei au fost spinzuraţi. ln 
anii următori, patronii au reuşit să anihileze succesele obţinute de muncitorii 
americani prin greva din mai 1886. In cinstea acestei greve, Congresul inter
naţional muncitoresc socialist care a avut loc la Paris în 1 889 a adoptat 
hotărirea ca ziua de 1 mai să fie sărbătorită în fiecare an de muncitorii din 
lumea întreagă. - 332. 

119 In cursul pregdtirilor pentru alegerile municipale de la New York din toamna 
anului 1886 a fost creat Partidul muncitoresc unit în vederea unor acţiuni po
litice comune ale clasei muncitoare. Iniţiatorul creării acestui partid a fost 
Uniunea muncitorească centrală din New York - uniune a sindicatelor din 
u.cest oraş înfiinţată în 1 882. După exemplul oraşului New York au fost create 
partide similare într-o serie întreagă de alte oraşe. Participind la alegerile 
din New York, Chicago şi Milwaukee, sub conducerea noilor partide munci
toreşti, clasa muncitoare a obţinut mari si.;ccese : Henry George, candidat 
la postul de primar al New Yorkului din partea partidului unit, a întrunit 
31 O/o din voturi ; la Chicago, adepţii partidului muncitoresc au reuşit ca din 
rindurile candidaţilor lor să fie aleşi un senator în Adunarea legislativă a sta
tului şi nouă membri în Camera inferioară ; candidatului partidului munci
toresc pentru Congresul S.U.A. i-au lipsit doar 64 de voturi pentru a fi ales ; 
la Milwaukee, candidatul partidului muncitoresc a fost ales primar al ora· 
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şului, un candidat al acestui partid a fost ales în Senat, şase în Camera 
inferioară a Adunării legislative a statului, şi un reprezentant fn Congresul 
S.U.A. - 333. 

180 „Cavalerii muncii" - denumire prescurtată a „Ordinului cavalerilor muncii• ,  
01ganizaţie a muncitorilor americani înfiinţată în 1869 la Philadelphia. Pînă 
în 1 878, „Ordinul cavalerilor muncii" a avut caracterul unei asociaţii se
crete ; el reunea în special pe muncitorii necalificaţi, printre care mulţi 
negri. EI avea drept scop să înfiinţeze cooperative şi să organizeze ajutorul 
reciproc ; a luat parte la o serie întreagă de acţiuni ale clasei muncitoare. 
Conducerea Ordinului însă era de fapt împotriva participării muncitorilor la 
lupta politică şi  se situa pe poziţia colaborării dintre clase ; în 1886, condu
cerea Ordinului s-a opus grevei generale interzicînd membrilor săi să parti
cipe la ea. In  ciuda acestui fapt, membrii de rînd ai Ordinului au luat part€ 
la grevă. Ulterior Ordinul a început să-şi piardă influenţa în rîndurile ma
selor muncitoreşti, iar la sfirşitul secolului al XIX-iea s-a destrămat. - 335. 

881 Vezi K. Marx. „Capitalul", voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a 
IV-a, p. 711-766. - 336. 

88! Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
ed. a II-a, p. 478 şi 499. - 340. 

883 Engels a scris această scrisoare cu prilejul festivităţii internaţionale orga
nizate la Paris la 19 februarie 1 887 din iniţiativa unei serii de organizaţii 
ale socialiştilor străini afla!i în Franţa. La festivitate au participat socialişti 
emigranţi germani, scandinavi, polonezi şi ruşi. Festivitatea avea drept scop 
să exprime protestul împotriva cursei înarmărilor şi a pregătirii unui război 
în Europa. La festivitate s-a dat citire scrisorii lui Engels care a fost publi
cată apoi în „Le Socialiste" din 26 februarie, iar în traducere în limba ger
mană în „Sozialdemokrat• din 1 1  martie, precum şi în „Der Sozialist• din 
New York din 19 martie 1887. - 341 .  

884 S. Borkhcim. „Zur Erinnerung fiir die deutschen Mordspatrioten. 1806-1 807" 
Hottingen-Zi.irich, 1888 („ln amintirea patrioţilor de paradă germani din 
1806-1807") .  Broşura a fost editată din iniţiativa lui Engels ca nr. XXIV 
al „Bibliotecii social-democrate". Partea a doua a „Introducerii" a apărut 
încă înainte de publicarea broşurii în „Sozialdemokrat• din 15 ianuarie 1888 
sub titlul „Was Europa bevorsteht" („Perspectivele Europei" ) .  - 343. 

885 La 14 iulie 1848, muncitorii şi meseriaşii din Berlin, indigna!i de faptul că 
Adunarea naţională prusiană a renegat revoluţia din martie (în legătură cu 
aceasta, vezi articolul lui F. Engels „Dezbaterile de la Berlin cu privire Ia 
revoluţie" în K. Marx şi  F.  Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, ed. a II-a, p. 70-86). au luat cu asalt arsenalul pentru ca înarmînd 
poporul, să apere cuceririle revoluţiei şi s-o împingă înainte. Acţiunea mun
citorilor berlinezi a fost însă spontană şi neorganizată. Intăririle militare aduse 
în grabă şi detaşamentele gărzii civile au reuşit în scurt timp să silească 
poporul să se retragă şi să-l dezarmeze. - 343. 

886 Este vorba de răscoala republicană din Baden, care a avut Ioc Ia sfirşitul 
lunii septembrie 1848 ; ea a fost organizată de un grup de emigranţi germani, 
în frunte cu Gustav Struve, sosit Ia 21 septembrie Ia Baden din Elveţia. Cu 
sprijinul detaşamentelor armate ale democraţilor badenezi şi al miliţiei civile 
locale, Struve a proclamat republica germană. După cîteva zile, răscoala a 
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fost înăbuşită de trupele badeneze, iar Struve şi o serie de alţi participanţi 
la răscoală au fost arestaţi şi condamnaţi la detenţiune în închisoare pe un 
timp îndelungat. - 343. 

a87 Vezi adnotarea 355. - 343. 

388 Mişcarea din 6 iunie - vezi adnotarea 356. - 343. 

ll80 „Banda pucioasei• - denumire dată iniţial, în deceniul al 8-lea al secolului 
al XVIII-iea, unei societăţi studenţeşti de la Universitatea din Jena, care 
avea o proastă reputaţie din pricina scandalurilor provocate de membrii ei ; 
ulterior, expresia „banda pucioasei" a devenit un nume comun pentru de
semnarea oricărei adunături de derbedei şi de elemente suspecte. 

ln 1859, K. Vogt, democrat mic-burghez şi agent bonapartist, a publicat 
broşura „Mein Prozess gegen die «Allgemeine Zeitung»" („Procesul intentat 
de mine lui «Allgemeine Zeitung»") ,  plină de calomnii la adresa lui Marx 
şi a revoluţionarilor proletari conduşi de el. ln această broşură, Vogt, dena
turînd faptele, îi numeşte pe Marx şi pe adepţii săi „banda pucioasei" şi 
prezintă această bandă ca o societate care se îndeletniceşte cu trebun po
litice murdare. In realitate, sub denumirea hazlie de „banda pucioasei" era 
cunoscut la Geneva în anii 1849-1850 un cerc de emigranţi germani din 
care făcea parte şi Borkheim. Marx şi tovarăşii săi de idei nu aveau absolut 
nici o legătură cu acest cerc, care, de altfel, nu avea caracter politic, fiind 
o simplă bandă veselă şi inofensivă de cheflii. 

Marx i-a dat o ripostă nimicitoare lui Vogt în pamfletul său „Domnul 
Vogt• , scris în 1860 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 421-738) . O dată cu aceasta, el a destrămat re
teaua de minciuni ţesută de Vogt în legătură cu „banda pucioasei" .  - 344. 

aoo In februarie 1860, Marx s-a adresat lui S. Borkheim cu rugămintea de a-i da 
unele relaţii cu privire la „banda pucioasei" din Geneva. Marx a folosit 
răspunsul lui Borkheim din 12 februarie pentru pamfletul său în care-l de
masca pe Vogt (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Edi
mra politică, 1963, p. 429-432). - 345. 

391 In traducerea lui Borkheim, broşura a apărut sub titlul : „Unsere russischen 
Angelegenheiten. Antwort dUf den Artikel des Herrn He1zen : uDie Ordnung 
herrscht !» („Kolokol" Nr. 233)",  Leipzig, 1871 .  Ediţia germană cuprinde in
troducerea lui Borkheim şi textul broşurii lui Serno-Solovievici sub titlul 
„Unsere hăuslichen Angelegenheiten" .  - 345. 

au2 „Die Zukunil" - gazetă germană de orientare burghezo-democratică, organul 
de presă al Partidului popular ; a apărut din 1867 la Kiinigsberg, iar din 1868 
pînă în 1871  la Berlin. - 346. 

303 Este vorba de cartea : E. Hopfner. „Der Krieg von 1806 und 1807. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Preussischen Armee nach den Quellen des Kriegs-Archivs 
bearbeitet• 2. Aufl. ,  Bd. I-IV, Berlin, 1855 („Războiul din 1806 şi 1807. Con
tribuţii la  istoria armatei prusiene scrise pe baza datelor aflate în arhivele 
armatei") .  - 346. 

394 Vorbind de campaniile din Danemarca din 1 650, Engels are în vedere etapa 
finală a operaţiilor militare desfăşurate de Prusia în războiul împotriva Da
nemarcii dus pentru stăpînirea ducatelor Schleswig-Holslein. ln timpul revo
luţiei dm 1848, populaţia din Schleswig-Holstein, care lupta pentru unirea 
cu Germania, s-a ndicat la o răscoală de eliberare naţională împotriva do-

39 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 
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minatiei daneze. Sub presiunea opiniei publice din Germania, cercurile gu
vernante prusiene au început, alături de alte state ale Confederatiei ger
mane, un simulacru de război împotriva Danemarcii, în cursul căruia ele au 
trd.dat necontenit armata revolutionară a ducatelor Schleswig-Holstein, iar la 
26 august 1 848 au încheiat un armistitiu pe timp de 7 luni, prin care erau 
reduse la zero toate cuceririle democratice din aceste ducate. Ostilitătile au 
reînceput la sfîrşitul lunii martie 1849. Actiunile militare, care se desfă
şurau cu un succes schimbător, au luat sfirşit printr-o nouă trădare din 
partea Prusiei, care la 2 iulie 1850 a încheiat pace cu Danemarca, lăsînd 
populatia din Schleswig-Holstein să continue războiul cu forte proprii. In 
iulie 1850 armata din Schleswig-Holstein a fost înfrîntă de trupele daneze, 
iar ducatele au rămas în componenta regatului Danemarcii. 

Prin campania din 1850 a Prusiei în sudul Germaniei, Engels întelege 
intrarea trupelor prusiene în electoratul Hessen-Kassel (electoratul Hessen) 
în noiembrie 1850, în legătură cu ascutirea luptei dintre Prusia şi Austria 
pentru hegemonia în Germania după revolutia din 1848-1849. 

Actiunile revolutionare care au avut loc în toamna anului 1850 în elec
toratul Hessen au oferit Austriei şi Prusiei pretextul de a interveni în tre
burile lui interne, fiecare dintre ele arogîndu-şi dreptul, în caii ta te de putere 
principală în Germania, să reprime mişcarea revolutionară. 

Ca răspuns la intrarea trupelor austro-bavareze în electoratul Hessen, 
9uvernul prusian a declarat, la începutul lunii noiembrie 1850, mobilizarea şi 
a trimis, la rîndul său, trupe la Hessen. La 8 noiembrie a avut loc la Bronnzell 

-0 ciocnire neînsemnată între detaşamentele de avangardă austro-bavareze şi 
cele prusiene. Lipsurile serioase ale sistemului militar şi armamentul înve
chit al armatei prusiene, ieşite la iveală cu prilejul mobilizării, precum ş.i 
<>pozitia energică a Rusiei, care în conflictul german sprijinea Austria, au 
silit Prusia să renunte la actiunile militare şi să capituleze în fata Austriei. 
Incă înainte de intrarea trupelor prusiene in electoratul Hessen, la Confe
rinta de la Var�ovia din octombrie 1850, împăratul Rusiei, Nicolaie I în  
-calitate de  arbitru între Austria şi Prusia, s-a opus încercărilor de  a se crea 
o uniune a statelor germane sub suprematia Prusiei. La 29 noiembrie a fost 
semnat la Olmiitz (Olomouc) un acord intre Austria şi Prusia potrivit căruia 
aceasta din urmă a fost silită să renunte la planurile ei de unificare a Ger
maniei şi să intre în Confederatia germană, refăcută de Austria. - 347. 

ns Este vorba de războiul austro-prusian din 1866 şi de războiul franco-prusian 
din 1 870-1871. - 347. 

398 „Manifestul Partidului Comunist• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. IV, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 461-500). - 349. 

sv7 „The Red Republican• - săptămînal cartist, editat de Julian Harney din 
iunie pînă în noiembrie 1850. „Manifestul Partidului Comunist" a fost publicat 
în formă prescurtată în numerele 21-24 ale acestui săptămînal. - 349. 

308 Engels citează din cuvîntarea rostită de Bevan, preşedintele consiliului trade
unionurilor din oraşul Swansea, la congresul anual al trade-unionurilor care 
a avut loc în acest oraş în 1887 ; „Commonweal" din 17 septembrie 1887 
a publicat o dare de seamă asupra acestei cuvîntări. - 350. 

:::99 „\/oodhull & Claflin"s WeekJy• - săptămînal american, editat la New York 
dm 1870 pînă în 1876 de feministele burgheze W. Woodhull şi T. Claflin. 

„Manifestul Partidului Comunist" a apărut (cu unele omisiuni) în acest 
săpld.mînal la 30 decembrie 1871 .  - 350. 
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100 „Le Socialiste• - săptăminal, a apărut din luna octombrie 1871 pină în luna 
mai 1873 în limba franceză la New York ; din decembrie 1871 pină in oc
tombrie 1872 a fost organul secţiilor franceze din S.U.A. ale Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor. A susţinut elementele burgheze şi mic-burgheze 
scizioniste în Federaţia nord-americană a Internaţionalei ; după Congresul de 
la Haga a rupt legătura cu Internaţionala. 

„Manifestul Partidului Comunist" a fost publicat (cu unele omisiuni) în 
acest săptăminal în ianuarie-februarie 1872. - 353. 

101 „KolokoJ• - publicaţie democrat-revoluţionară rusă ; editată intre 1857-1867 
de A. I. Herzen şi N. P. Ogarev, în limba rusă în „Tipografia rusă liberă" ,  
editură fondată de  Herzen, şi intre 1868-1869 în  limba franceză cu supli
mente în limba rusă ; a apărut pină în 1865 Ia Londra, iar apoi Ia Geneva. 

„Manifestul Partidului Comunist" a fost publicat la Geneva în 1869, în  
editura „ Tipografia rusă liberă• ,  pe care Herzen o cedase în 1867 lui Cer
neţki, colaborator al editurii. - 353. 

402 ln postfaţa la articolul „Cu privire la problema socială în Rusia" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22, ediţia de faţli), Engels spune că tradu
cerea menţionată a fost flicută de Plehanov ; şi Plehanov menţionează în edi
ţia din 1900 a „Manifestului Partidului Comunist" că traducerea a fost făcută 
de el. - 353. 

403 Traducerea în limba daneză menţionată mai sus - K. Marx og F. Engels. 
„Det Kommunistiske Manifest" ,  Kobenhavn, 1885 - conţinea unele omisiuni 
şi inexactităţi ,  fapt semnalat de Engels în prefaţa la cea de-a patra ediţie 
germană a „Manifestului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22, ediţia 
de faţă). Traducerea în limba franceză a fost publicată în „Le Socialiste" 
intre 29 august şi 7 noiembrie 1885 şi a fost reprodusă ulterior sub formă de 
anexă la cartea lui Mermeix „La France socialiste", Paris, 1886. („Franţa so
cialistă") ,  Traducerea în limba spaniolă a apărut în gazeta „El Socialista• în 
iulie-august 1886, precum şi sub formă de broşură - „Manifesto de! Partid<> 
Co=unista" par Carlos Marx y F. Engels. Madrid, 1886. - 353. 

104 Această idee a fost exprimată de Marx şi Engels într-o serie de lucrări ince
pînd din deceniul al 5-lea al secolului trecut ; în formularea menţionată aici 
o găsim în „Statutul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor• (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 1 5, şi voi. 17, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 466). - 354. 

1os Vezi K. Marx. „Războiul civil din Franţa. Adresa Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor• (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17. 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 353). - 355. 

106 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1 964 
p. 97-98. - 355. 

401 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962. 
p. 1 0. ln citatul respectiv este vorba de lucrarea „Ideologia germană" de 
K. Marx şi F. Engels (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3,  Bucureşti. 
Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9---572) . - 356. 

tos C. N. Starcke. „Ludwig Feuerbach" .  Suttgart, 1885. - 357. 

400 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
ed. a li-a, p. 5-7. - 357. 

39� 
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uo Engels a scris acest articol în limba engleză ca prefală la edilia americanii 
a discursului asupra liberului schimb, rostit de Marx la 9 ianuarie 1848 Ia 
Bruxelles (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4 ,  Bucureşti, Editura poli
tică, 1958, p. 447-460). Engels a revăzut, de asemenea, manuscrisul tradu
cerii discursului făcută de Florence Kelley-Wischnewetzky şi a tradus pretata 
sa în limba germană, traducere care a apărut pentru prima oară în revista 
„Neue Zeit" nr. 7 din iulie 1888. In a doua jumătate a lunii august 1888, pre
tata a fost publicată în limba engleză, cum a fost scrisă în original, în „The 
Labor Standard" din New York. Editarea discursului lui Marx sub formă de 
broşură a întirziat, deoarece mulii editori au refuzat s-o tipărească ; broşura a 
apărut abia în septembrie 1888, în Editura „Lee and Shephard" ,  Boston. In 
afară de aceasta, partea finală a articolului a apărut în limba germană în „Der 
Sozialist• din New York la 27 octombrie 1888. 

„The Labor Standard" - săptămînal de orientare socialistă, editat la  
New York din 1876 pină în 1900. - 358. 

41 1  In legătură cu Congresul în problema liberului schimb, care a avut Ioc Ia 
Bruxelles, vezi articolele lui F. Engels „Congresul economiştilor• şi „Con
gresul de la Bruxelles în legătură cu problema libertălii comerlului" (K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 
292-296, 300-309). - 358. 

412 Vezi adnotarea 220. - 358. 

413 Vezi adnotarea 255. - 358. 

414 Vezi K. Marx. „Capitalul " ,  voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, 
p. 751. - 359. 

us „Manifest destiny• („misiunea hărăzită" )  - expresie frecvent folosită în se
colul al XIX-iea de către ideologii politicii expansioniste a cercurilor guver
nante din S.U.A. pentru a justifica politica lor. Ea a .fost folosită pentru 
prima oară de John O"Sullivan, redactorul revistei „U.S. Magazine and Demo
cratic Review" ,  în nr. XVII, din iulie-august 1845, p. 5, al acestei reviste. - 362. 

ue Trenurile parlamentare (parlamentary train) - aşa erau denumite în mod iro
nic în secolul al XIX-iea în Anglia trenurile speciale de clasa a III-a, intro
duse prin lege în 1844 ; potrivit acestei legi, fiecare companie de căi ferate 
era obligată să pună zilnic în circulalie cite un asemenea tren pe toate liniile 
sale, care să meargă cu o viteză de cel pulin 12 mile pe oră, iar costul bile
tului să nu depăşească suma de 1 penny de fiecare milă. - 363. 

u1 „Annual Report of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances 
for the Year 1887" ,  Washington, 1887, p. XXVIII, XXIX („Raportul anual al 
ministrului de finanle cu privire la situalia finanlelor pe anul 1887") .  - 364. 

us In 1823, ministru al comerlului în Anglia era W. Huskisson. Din iniliativa lui 
au fost înfăptuite în deceniul al 3-lea o serie de măsuri în vederea reorgani
zării sistemului vamal învechit ; au fost desfiinlale sau reduse taxele de im
port la unele categorii de materii prime, alimente şi alte mărfuri ; taxa va
mală prohibitivă la cereale a fost înlocuită cu o scară mobilă de taxe vamale 
la cereale potrivit căreia taxa de import creştea o dată cu scăderea prelurilor 
cerealelor în \ară şi scădea cind acestea creşteau. 

In 1842, guvernul Robert Peel a efectuat o nouă reducere a tarifelor va
male. - 365. 
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411 Este vorba de legea cu pnv1re la ziua de muncă de zece ore adoptată de par
lamentul englez la 8 iunie 1 847 şi care se referea numai la adolescenli şi 
femei. - 365. 

420 Uniunea vamală s·a constituit definitiv în 1834, sub conducerea Prusiei. Ince
pînd din 1819 şi pînă în 1 834 Prusia a reuşit să încheie conventii vamale nu
mai cu cîteva state germane mici - dintre care cel mai mare era Hessen
Darmstadt. Uniunea vamală, care stabilea o granilă vamală comună, a cuprins 
cu timpul aproape toate statele germane ; în afara Uniunii au rămas Austria, 
oraşele hanseatice libere (Liibeck, Hamburg şi Bremen) şi unele state mici din 
nordul Germaniei. Chemată la viată de necesitatea creării unei piele germane 
comune, Uniunea vamală a contribuit la unificarea politică a Germaniei, care 
s-a desăvîrşit în 1871.  - 367. 

c21 Este vorba de cartea lui G. F. Kolb „Handbuch der vergleichenden Statistik 
der Volkerzustands und Staatenkunde", 7 Aufl. Leipzig, 1 875 („Manual de sta
tistică comparată cu privire la situatia popoarelor şi organizarea lor statală")  ; 
în cartea lui Kolb, suma mijloacelor de circulatie este dată în milioane de 
taleri. - 367. 

422 Declaratia cu privire Ia necesitatea unei reforme a tarifului vamal în sensul 
majorării taxelor de import atît la mărfurile industriale, cît şi Ia produsele 
agricole a fost făcută în octombrie 1878 de către un grup de deputali din Reichs· 
tag. In decembrie 1 878, Bismarck a înaintat comisiei create în acest scop pro
iectul său inilial de reformă. Incepînd din mai 1 879, proiectul definitiv a fosl 
dezbătut în Reichstag şi a fost adoptat la 12 iulie 1879. Noul tarif vamal pre
vedea o majorare considerabilă a taxelor de import la fier, maşini, textile, 
precum şi la cereale, vite, grăsimi, in, lemn etc. - 368. 

423 Este vorba de tratatul comercial semnat de Anglia şi Franta la 23 ianuarie 
1860. La încheierea tratatului, principalul împuternicit din partea Angliei a 
fost liber-schimbistul R. Cobden. Prin acest tratat, Franta renunta Ia politica 
vamală prohibitivă şi o înlocuia prin introducerea unor taxe vamale care 
nu puteau depăşi 30°/o din valoarea mărfurilor. Tratatul acorda Frantei dreptul 
de a exporta fără vamă majoritatea mărfurilor destinate Angliei. O conse· 
cinlă a încheierii acestui tratat a fost brusca intensificare a concurentei pe 
piata internă ca urmare a afluxului de mărfuri din Anglia, ceea ce a stîrnit 
nemultumirea industriaşilor francezi. - 370. 

424 „Standard Oii Company• a fost creată în 1 870 de John Davison Rockefeller 
m statul Ohio cu un capital iniţial de 1 milion de dolari. ln cursul deceniu
lui al 8-Iea, recurgînd la tot felul de maşinalii, compania a monopolizat 
transportul şi prelucrarea ţiţeiului şi a subordonat controlului său aproape 
întreaga industrie a petrolului din S.U.A. In 1 882 compania s·a transformat 
într-un trust, cu acelaşi nume, care controla un capital total de 75 de mi· 
lioane de dolari. Ulterior, „Standard Oii" a devenit unul dintre cele mai mari 
monopoluri capitaliste din lume, unul din inspiratorii politicii interne reac
ţionare şi ai politicii externe agresive a imperialismului american. - 371 .  

.C!S Trustul zahărului, sau Compania rafinăriilor d e  zahăr, a fost creat în 1 887 
şi transformat în 1 891 în Compania americană a rnfinăriilor de zahăr. In 
primii ani ai existentei sale, trustul a monopolizat aproape întreaga industrie 
a zahărului din S.U.A. Ulterior, cu toate că au luat fiinlă o serie de puternice 
societăli concurente, trustul, stabilind, pe baza sistemului de participatii, con· 
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C26 

traiul asupra unora şi legături cu altele dintre acestea, a continuat să 
rămînă cel mai puternic monopol în această ramură a industriei. - 371. 

Şcoala manchesleriană - curent în gîndirea economică care exprima mte
resele burgheziei industriale. Adepţii acestui curent, liber-schimbiştii, militau 
pentru libertatea comerţului şi pentru neamestecul statului în viaţa econo
mică. Centrul de agitaţie al l iber-schimbiştilor era Manchesterul, unde în 
fruntea mişcării se aflau doi fabricanţi de textile, Cobden şi Bright, care în 
1838 au organizat Liga împotriva legilor cerealelor. In deceniile al 5-Iea şi 
al 6-Iea, liber-schimbiştii au devenit o grupare politică, care a constituit 
ulterior aripa de stînga a Partidului liberal din Anglia. - 371. 

427 Engels se referă Ia Horaţiu. Ode, cartea a treia, oda I. - 373. 

428 Articolul de faţă reprezintă o scrisoare trimisă de Engels lui James Keir 
Hardie, redactorul revistei „The La bour Leader• ,  şi care a fost publicată în 
această revistă, fără titlu, la rubrica „Insemnări despre mineri" .  

C29 

C30 

Greva minerilor germani din Ruhr - unul dintre cele mai de seamd. 
evenimente ale mişcării muncitoreşti germane de la sfîrşitul secolului al 
XIX-iea - a început la 4 mai 1889 în districtul minier Gelsenkirchen, după 
care a cuprins întregul ţinut Dortmund. In perioada de avînt maxim, Ia grevă 
au participat aproape 90 OOO de oameni. O parte a greviştilor se afla sub 
influenţa social-democraţilor. Principalele revendicări ale greviştilor erau : 
mărirea salariilor, reducerea zilei de muncă Ia 8 ore, inclusiv timpul de 
coborîre în mină şi de urcare la suprafaţă ; recunoaşterea comitetelor mun
citoreşti. Sub presiunea organelor guvernamentale, speriate de amploarea 
grevei, patronii au promis că vor satisface unele din revendicările muncito
rilor ; ca urmare, Ia  mijlocul lunii mai lucrul a fost parţial reluat. Cu toate 
acestea, datorită faptului că proprietarii minelor nu şi-au respectat promi
siunea, adunarea din 24 mai a delegaţilor minerilor a hotarît să se continue 
greva. Numai sub presiunea măsurilor represive, pe de o parte, şi a n01lor 
promisiuni făcute de proprietarii minelor, pe de altă parte, la începutul lunii 
iunie greva a încetat. Revendicd.rile muncitu1i101 au fost satisfăcute numai 
într-o măsură neînsemnată, totuşi greva a contribuit la creşterea conştiinţei 
de clasă şi a spiritului de organizare a minerilor, Ia  întărirea prestigiului 
social-democraţiei. Ea a exercitat o puternică influenţă asupra dezvoltării 
mişcării muncitoreşti din Germania. 

„The Labour Leader• - revistă lunară engleză care a apărut din 1887, 
la început sub titlul „The Miner•, iar din 1889 sub titlul „The Labour Leader", 
ca organ de presă al Partidului muncitoresc scoţian ; ,  din 1893 - organul ofi
cial al Partidului muncitoresc independent. Cu începere din 1894 a apărut 
săptămînal. Pînă în 1904, redactorul acestei reviste a fost James Keir 
Hardie. - 375. 

Delegaţia minerilor grevişti, compusă din trei oameni, a fost formată în urma 
eforturilor unora dintre deputaţii liberali din Reichstag, care voiau sd. îm
piedice creşterea influenţei social-democraţiei în rindurile minerilor şi s-au 
folosit de nivelul scăzut al conştiinţei politice a unei părţi din mineri. Dele
gaţia a fost primită de Wilhelm al II-iea Ia 14 mai. - 376. 

La mijlocul lunii mai 1889, mişcarea grevistă a minerilor s-a extins asupra 
Sileziei superioare şi inferioare, unde greva a cuprins cea mai mare parte a 
minerilor (20 OOO de oameni) şi a durat de Ia 14 la 24 mai, precum şi asupra 
Saxoniei, unde în această perioadă au participat la grevă 10 OOO de oameni. 
ln regiunea Saar, greva a început în zilele de 1 4-16 mai în cîteva mine 
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izolate, iar la 23 mai erau deja în grevă 12 OOO de oameni. Incă înainte de 
aceasta au început greva minerii din districtul minier Wunn, unde erau în 
grevă circa 8 OOO de oameni. Lucrul a fost reluat abia la 31 mai. Şi  în 
Boemia in Kladno a avut loc la 24 mai 1889 o mare grevă a minerilor. 

La sfîrşitul lunii mai , greve prin care se revendica mărirea salariilor, iar 
în unele cazuri şi reducerea zilei de muncă au cuprins şi alte ramuri de 
activitate in diferite oraşe şi regiuni ale Germaniei. Astfel, la  25 mai Ia 
Berlin erau in grevă circa 20 OOO de zidari, la  Freienwald - feroviarii, Ia 
Stettin şi la  Kiinigsberg - zugravii şi dulgherii etc. - 377. 

431 Engels a scris articolul „Mandatele posibiliştilor• in legătură cu campania pe 
care au pornit-o grupurile oportuniste - posibiliştii în Fran\a şi adepţii lor 
din rindurile Federa\iei social-democrate în Anglia - cu scopul de a dis
credita Congresul internaţional muncitoresc socialist care a avut loc la Paris 
intre 1 4-21 iulie 1 889 şi în cadrul căruia partidele marxiste din lările euro
pene au avut o influentă precumpănitoare. Ini\ial, posibiliştii au încercat să 
fie ei aceia care să pregătească congresul şi să aibă un rol conducător la 
acest congres. Suferind un eşec, ei au convocat la Paris, paralel, un congres, 
Ia care au participat însă un număr neînsemnat de delegaţi străini, cei mai 
multi dintre ei fiind reprezentan\i pur fictivi. Incercarea de a unifica cele 
două congrese nu a avut succes, deoarece congresul posibiliştilor a pus con
di\ia ca mandatele delega\ilor Ia congre5u\ marxiştilor să fie verificate din 
nou. Amănunte cu privire la istoricul pregătirii Congresului internaţional 
muncitoresc-socialist din 1 889 vezi volumul de fată, p. 500-529. Articolul a fost 
publicat in „The Labour Elector" nr. 32 din 10 august 1889. 

„The Labour Elector• - săptămînal englez de orientare socialistă ; a 
apărut la Londra din iunie 1 888 pină în iulie 1 894. 

Posibiliştii - curent oportunist din mişcarea socialistă franceză, condus 
de Brousse, Malon şi al\ii, care au provocat în 1882 sciziunea Partidului mun
citoresc din Fran\a. Liderii acestui curent au proclamat principiul reformist : 
a lupta numai pentru realizarea a ceea ce este „posibil" („possible") ; de aici 
şi denumirea de posibilişti. Amănunte cu privire Ia acest curent vezi in 
volumul de faţă, p .  500-501 , 507-508, 516-518. - 378. 

432 „The Star• - cotidian englez, organul de presă al partidului liberal ; a apărut 
Ia Londra cu începere din 1 888 ; în primii săi ani de apari\ie simpatiza cu 
Federaţia social-democrată. - 378. 

433 „Trei croitori din Tooley Street• - expresie ironică la baza Cdrcia stă faptul 
relatat de John Cunning, om de stat englez, că trei croitori de pe Tooley 
Street din Londra ar fi înaintat Camerei comunelor o peti\ie care începea 
cu cuvintele : „Noi, poporul Angliei„. •. - 379. 

434 „El Socialista• - sdptămînal, organul central al Partidului muncitoresc so
cialist al Spaniei ; a apărut la Madrid din 1 885. - 380. 

43;; Carliştii - grupare reacţionară, clerical-absolutistă din Spania, care, începind 
din deceniul al 4-Iea al secolului al XIX-iea, I-a sprijinit pe Don Carlos, pre
tendent Ia tronul Spaniei, iar mai tîrziu pe urmaşii acestuia ; se sprijinea pe 
militari, pe clerul catolic şi pe o parte din moşieri. - 380. 

436 Această notă care reprezintă un fragment dintr-o scrisoare adresată de En
gels, pe cit se pare, lui Eleanor Marx, a fost publicată în „The Labour 
Elector", precum şi în traducere in limba germană in „New Yorker Volkszei-
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lung• din 25 septembrie 1889 şi fn „Berliner Volks-Tribilne" din 26 octom
brie 1889. 

Greva docherilor londonezi, care a avut loc între 12 august şi 14 sep
tembrie 1889, a fost unul dintre cele mai importante evenimente ale mişcării 
muncitoreşti engleze de la sfirşitul secolului al XIX-iea. La această grevă au 
participat 30 OOO de docheri şi peste 30 OOO de muncitori de alte profesiuni ; 
majoritatea dintre ei erau muncitori necalificaţi, care nu făceau parte din 
trade-unionuri. Datorită dîrzeniei lor şi bunei organizări, greviştii au obţinut 
satisfacerea revendicărilor lor privitoare la mărirea salariilor şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă, Greva docherilor a contribuit la  întărirea solidarităţii 
proletare (pentru fondul de grevă a fost adunată o sumă de aproape 50 OOO 
de lire sterline), precum şi la creşterea continuă a spiritului de organizare al 
clasei muncitoare. Au fost create uniunea docherilor şi alte uniuni, care 
reuneau un mare număr de muncitori necalificaţi ; în cursul anului urmdlor, 
numărul total al membrilor trade-unionurilor a crescut mai mult deci! de 
două ori. 

„Berliner Volks-Tribiine• 
germani, care a simpatizat cu 
din 1887 pînă în 1892. - 381. 

săptămînal social-politic al social-democraţilor 
grupul semianarhist al „tinerilor• ; a apărut 

U7 Easl-End - vezi adnotarea 223. - 381, 

438 Articolul lui Engels „Abdicarea burgheziei", care a aphut în „Sozialdemocrat• ,  
a trezit u n  mare interes î n  cercurile socialiste din diferite ţări : la  1 1  oc
tombrie 1889 a fost reprodus în „Arbeiter-Zeitung" din Viena, la 12 octombrie 
1889 a apărut în traducere în limba engleză (cu mici prescurtări) în „The 
La bour Elector", iar la 26 octombrie a apărut (cu neînsemnate modificări re
dacţionale şi sub titlul „Ce nu poate burghezia şi ce pot muncitorii") ln 
„Berliner Volks-Tribilne" ; a mai fost publicat şi în alte ziare din Germania 
şi din S.U.A. In 1890 articolul a fost tradus în limba rusă şi publicat ln 
revista „Soţial-Demokrat" nr. 1 din 1890. 

„Arbeiler-Zeilung• - organ de presă al  social-democraţiei austriece, 
fondat la Viena în 1889. 

So/ial-Demokral - revistă literară şi politică editată la Geneva în anii 
1890-1892 de către grupul „Eliberarea muncii" ; au apărut în total numai 
4 numere. - 382. 

439 Este vorba de primul tur de scrutin în alegerile pentru Camera deputaţilor 
din Franţa, care a avut loc la 22 septembrie 1889 şi în urma căruia republi
canii au obţinut în total 215 mandate, iar diferitele grupări monarhiste (legi
timiştii, bonapartiştii şi boulangiştii) - 140 de mandate. - 383. 

440 Vezi adnotarea 436. - 384. 

u1 Acest fragment a fost scris de Engels, pe cit se vede, în legătură cu munca 
sa la cartea „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului" ,  Prin con
ţinutul său, fragmentul se încadrează în acea parte din capitolul al IX-iea al 
acestei cărţi unde se vorbeşte despre persistarea rămăşiţelor orînduirii gen
tilice în uniunile medievale ale nobililor, patricienilor şi ţăranilor (vezi vo
lumul de faţă, p. 1 64). In lipsă de alte elemente, data cind a fost scris acest 
fragment rămîne ipotetică. Fragmentul a fost scris pe o filă separată ; titlul 
a fost dat de Institutul de marxism-leninism. - 389. 

U! Polis - oraş-stat, una din formele de organizare social-economică şi politică 
a societăţii sclavagiste, care a luat fiintă. în trăsăturile ei cele mai tipice, î n  
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Grecia antică, în secolele VIII-VI î.e.n. Fiecare „polis" reprezenta o comu
nitate alcătuită din oraşul propriu-zis şi un mic teritoriu aferent. Cetă\eni cu 
drepturi depline ai „polisului • erau numai locuitorii băştinaşi care dispuneau 
de o proprietate funciară şi de sclavi. - 389. 

Ha După cit  se pare, Engels a scris această lucrare, rămasă neterminată, în 
ultimele luni ale anului 1884, în legătură cu pregătirea unei noi edilii a lu
crării sale „Războiul \ărănesc german•.  După cum reiese din scrisorile sale, 
în special din scrisoarea către F. A. Sorge din 31 decembrie 1884, el inten
\iona să refacă complet această lucrare, urmărind să prezinte războiul \ără
nesc din 1525 drept „piatra unghiulară a întregii istorii a Germaniei" ; în 
acest scop, el avea de gînd să facă la începutul şi la sfirşitul lucrării com
pletări importante cu caracter istoric. Judecind după con\inutul manuscrisului, 
el trebuia să servească, probabil, ca o parte a introducerii sau a capitolului 
introductiv din noua edi\ie a căr\ii. Cu aceeaşi inten\ie au fost scrise, după 
toate probabilită\ile, însemnările publicate în acest volum (vezi volumul de 
fată, p. 400-401 ) ,  care prin con\inutul lor sint legate de cel al manuscrisului 
respectiv, fiind intitulate de Engels „Cu privire la cRăzboiul \ărănesc»".  Pentru 
a completa această carte, Engels a folosit, de asemenea, vechile sale însem
nări cu privire la istoria Germaniei, intre altele manuscrisul „Insemnări despre 
Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura po
litică, 1964, p. 589-597). Fiind prea ocupat cu alte treburi, Engels nu a reuşit 
să-şi realizeze proiectul de a scoate o edi\ie nouă, prelucrată a căr\ii „Răz
boiul \ărănesc german",  deşi mai tirziu, în ultimul deceniu al secolului al 
XIX-iea, el a revenit la acest proiect. Titlul lucrării a fost dat de Institutul 
de marxism-leninism. - 390. 

04 „C1ntul despre Ludovic" - poezie epică a unui poet medieval necunoscut, 
scrisă la sfirşitul secolului al IX-iea în dialectul francon. Poezia constituie un 
panegmc al regelui francilor de apus Ludovic al III-iea şi slăveşte victoria 
repurtată de el în 881 asupra normanzilor. - 394. 

445 Este vorba de textele - care s-au păstrat în vechea limbă germană de sus 
ş1 în limba romanică (vechea franceză) - ale jurămintului de credin\ă pe 
care şi l-au făcut unul altuia, în anul 842 la Strasbourg, Ludovic Germanul, 
regele francilor de răsărit, şi Carol Pleşuvul, regele francilor de apus, pre
cum şi vasalii fiecăruia din ei. - 394. 

ue Slavii din regiunea Elbei (slavi polabi) - grup numeros de triburi formate 
din slavii de vest care au trăit pe teritoriul Europei centrale cuprins între fluviul 
Laba (Elba) şi fluviul Odra (Oder) . Slavii din regiunea Elbei, care au respins 
desele invazii ale triburilor germane, au fost supuşi incepind din secolul al  
X-lea atacurilor sistematice ale feudalilor germani. Cu toată împotrivirea în
dirjită a slavilor polabi, feudalii germani ca urmare a unor războaie singe
roase de cucerire au cotropit în secolul al XII-iea păminturile lor ; popula\ia 
slavă a fost în parte exterminată, în parte înrobită de cuceritorii germani şi 
germanizată prin for\ă. - 394. 

07 Este vorba de statul francilor de mijloc format din teritoriile cuprinse intre 
Escaut (Schelde) , Rin, Meuse (Mass) şi Saâne, pe care împăratul Lothar I le-a 
lăsat moştenire fiului său Lothar al  II-iea pe la mijlocul secolului al  IX-iea 
şi care îşi trag de la acesta din urmă denumirea de Lotharingia. In 870, 
clupă moartea lui Lothar al II-iea, Lotharingia a fost impăr\ită (aproximativ 
corespunzător grani\elor lingvistice) intre fra\ii săi : Ludovic Germanul, regele 
francilor de răsărit, şi Carol Pleşuvul, regele francilor de apus. - 394. 
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t48 Este vorba de victoriile repurtate de englezi în timpul războiului de 100 de 
ani dintre Anglia şi Franta (1337-1453). Războiul a fost provocat de tendin
tele expansioniste ale aristocraţiei feudale din cele două tări, în special de 
lupta dintre Franta şi Anglia, pentru stăpinirea oraşelor comerciale ş1 in
dustriale din Flandra, principala consumatoare a linii exportate de Anglia, 
precum şi de pretentiile regilor Angliei la tronul Frantei. In cursul războrnlui, 
englezii au ocupat în mai multe rinduri teritorii întinse ale Frantei, d.i.r pină 
la urmă au fost izgoniţi de pe pămintul ei ; în miinile englezilor a rdmas 
doar portul Calais. - 397. 

Engels se referă la refuzul împăratului german Albrecht I din dinastia 
Habsburgilor austrieci de a recunoaşte libertătile acordate de predecesorul 
sau, Adolf von Nassau, cantoanelor elvetiene care alcdtuiau nucleul Confe
deratiei elveţiene şi la dorinta sa de a menţine aceste cantoane sub stăpinirea 
ducilor austrieci. In secolele al XIV-iea şi al XV-iea, cantoanele elveţiene au 
reuşit să infringă în cursul luptei pentru independenţa lor trupele feudalilor 
austrieci şi să consolideze situaţia lor de stat liber supus numai formal im
periului german. - 397. 

cso La Crecy (în nord-estul Franţei) a avut loc la 26 august 1346 una dintre cele 
mai mari bătălii din cursul războiului de 100 de ani. Trupele engleze, al căror 
nucleu principal ii constituia pedestrimea recrutată din tarani liberi, au in
frint trupele franceze, a căror forţă principală o alcătuiau cavalerii căldri 
foarte puţin disciplinaţi. 

Vezi cu privire la bătălia de la Waterloo adnotarea nr. 286. - 398. 

451 Unirea regatelor Aragon şi Castilia a avut loc în 1479. - 398. 

«52 Ducatul Burgundiei, întemeiat în secolul al IX-iea în răs<iritul Franţei, în re
giunea cursului superior al Senei şi al Loarei, a anexat ulterior teritorii în
tinse (Franche-Comte, o parte din nordul Franţei şi Ţările de Jos), devenind 
în secolele al XIV-iea şi al XV-iea un stat feudal de sine stătător, care a 
ajuns la apogeul puterii sale în cea de-a doua jumătate a secolului al XV-iea, 
în timpul domniei lui Carol Temerarul. Ducatul Burgundiei, care tindea să-şi 
lărgească posesiunile, a constituit o piedică în calea formării unei monarhii 
franceze centralizate. Aristocraţia feudală burgundă, în alianţă cu feudalii 
francezi, se opunea politicii de centralizare a regelui Franţei Ludovic a l  
Xi-lea şi a dus un război de  cotropire împotriva elveţienilor şi a Lotharingiei. 
Ludovic al XI-iea a reuşit să înjghebeze din elveţieni şi lotharingieni o coa
liţie împotriva Burgundiei. In războiul dus împotriva acestei coaliţii (1474-
1 477), trupele lui Carol Temerarul au fost zdrobite şi el însuşi ucis în bătălia 
de la Nancy (1477). Posesiunile sale au fost împărţite intre Ludovic al XI-iea 
şi Maximiliaq de Habsburg, fiul împăratului german. - 398. 

453 Profitind de fărimiţarea politică a Italiei şi de disensiunile dintre statele ita
liene, regele Franţei, Carol al VIII-lea, a invadat în 1 494 Italia şi a pus 
stăpînire pe regatul Neapolului. In anul următor însă, trupele franceze au 
fost alungate de coaliţia statelor italiene sprijinite de împăratul german 
Maximilian I şi de regele Spaniei Ferdinand al Ii-lea. Campania lui Carol al 
VIII-Iea a însemnat începutul aşa-numitelor războaie italiene (1494-1559) , î n  
cursul cărorci Italia a fost invadată î n  repetate rînduri d e  cuceritorii francezi, 
spanioli şi germani şi a devenit arena unei lupte îndelungate duse de aceste 
puteri pentru dominaţia în Peninsula italică. - 398. 
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Vorbind de Reforma din Franţa, Engels se referă la mişcarea hughenoţilor, 
care s-a desfdşurat în secolul al XVI-iea sub lozincile religioase ale calvinis
mului, care în fond însă era străină de conţinutul burghez al acestuia din 
urmă. De această mişcare, la care au participat diferite pături sociale, inclusiv 
1arani şi meşteşugari, s-au folosit marea şi mica nobilime feudală nemulţumită 
de politica de centralizare a statului absolutist în curs de formare şi dornică 
să-şi redobindească „libe1tăţile" provinciilor din evul mediu. In urma aşa
numitelor războaie ale hughenoţilor, care au durat, cu unele întreruperi, din 
1562 pină în 1594, feudalii şi burghezia, inspăimintate de amploarea mişcării 
populare, care căpătase un caracter antifeudal, s-au strins în jurul fostului 
conducător al hughenoţilor, Henric de Navarra, reprezentantul noii dinastii a 
Bourbonilor. Acesta a trecut la catolicism, devenind rege al Franţei sub nu
mele de Henric al IV-iea. - 398. 

Este vorba de războiul celor două roze (1455-1485), război pentru tron purtat 
de două grupari feudale engleze : dinastia York, care avea ca stemă un fran
dafir alb, şi dinastia Lancaster, care avea ca stemă un trandafir roşu. In 
jurul ducilor de York s-au grupat o parte a marilor feudali din sudul mai 
dezvoltat din punct de vedere economic, cavalerii şi biirgerii ; dinastia Lan
caster era sprijinită de aristocraţia feudală a comitatelor din nord. Războiul 
a avut ca urmare nimicirea aproape completă a vechilor familii feudale şi 
s-a terminat cu venirea la putere a unei noi dinastii, dinastia Tudorilor, care 
a instaurat absolutismul în Anglia. - 398. 

Prima încercare de unire a Poloniei cu Lituania a fost făcută în 1385, cind 
intre cele două state a fost încheiată Uniunea de la Krewo, care avea drept 
obiectiv principal lupta comună împotriva agresiunii crescinde din partea 
Ordinului Teuton. Fină la mijlocul secolului al XV-iea, Uniunea s-a destrămat 
de mai multe ori, dar de fiecare dată a fost refăcută. Ea s-a transformat 
încetul cu încetul dintr-o alianţă defensivă într-o alianţă a feudalilor polonezi 
şi  lituanieni împotriva popoarelor ucrainean şi bielorus. In 1569 a fost în
cheiată Uniunea de la Lublin, pe baza căreia Polonia şi Lituania au format 
un singur stat sub denumirea de Rzeczypospolita, Lituania continuind in�a 
sa-şi păstreze autonomia. - 399. 

Intenţionind să refacă lucrarea sa „Războiul ţărănesc german• (vezi adnotarea 
443), Engels a făcut aceste însemnări care reprezintă, pe cit se pare, un 
fragment şi o schiţă de plan pentru introducerea (sau capitolul introductiv) 
proiectată pentru noua ediţie a cărţii. Insemnările au fost scrise pe o foaie 
separată. - 400. 

Interregnum - perioada de luptă dintre diferiţii pretendenţi la tron, care a 
început după stingerea, în 1254, a dinastiei Hohenstaufen şi a durat pînă în 
1273. Această perioadă s-a caracterizat prin neîncetate tulburări şi discordii 
dintre principi, cavaleri şi oraşe. In 1 273 la tronul Imperiului german (aşa
numitul Sfintul Imperiu roman de naţiune germană) a fost ales unul din 
principi, şi anume Rudolf de Habsburg. - 401. 

Lucrarea de faţă reprezintă o parte din broşura „Rolul violenţei în istorie" ,  
proiectată d e  Engels, dar rămasă neterminată. Iniţial, la sfirşitul anului 1 886, 
Enge!s intenţiona să prelucreze pentru o ediţie separată trei capitole din sec
ţiunea a doua a lucrării „Anti-Diihring",  reunite sub titlul „Teoria violenţei" ,  
în care această teorie, aşa  cum a fost enunţată de  Diihring, era supusă criticii, 
şi erau expuse, în opoziţie cu aceasta, concepţiile materialiste cu privire la 
raportul dintre economic şi politic. Engels intenţiona să adauge la capitolele 
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i;us-men\ionate, tot într-o formă revăzută, alte două capitole din secţiunea 
lntii a aceleiaşi lucrări intitulate „Morală şi drept. Adevăruri eterne• şi 
„Moralii şi drept. Egalitate' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 83-106). Engels avea de gind să intituleze 
această carte „Despre drept şi violentă în istoria universală•.  Ulterior, el 
şi-a schimbat planul, hotărind să se limiteze la editarea unei broşuri formate 
din primele trei capitole menţionate mai sus, la care urma să adauge un nou 
capitol, capitolul al patrulea, în care să concretizeze principalele teze enun
ţate în primele trei capitole, luind ca exemplu istoria Germaniei dintre anii 
1848 şi 1888, analizată din punctul de vedere al criticii „întregii politici bis
marckiene'.  Broşura urma să fie intitulată „Rolul violentei în istorie".  Engels 
a început să lucreze la noul capitol aproximativ la sfirşitul anului 1881 şi a 
continuat în primele luni ale anului 1888. Fiind însă supraaglomerat cu alte 
treburi, el a întrerupt lucrul în martie 1888 şi ,  după cit se vede, nu l-a mai 
reluat. După moartea lui Engels, au fost găsite în arhiva sa, într-un plic 
special pe care era scris : „Teoria violentei • ,  cele trei capitole sus-menţionate 
din lucrarea „Anti-Diihring" ,  manuscrisul neterminat al celui de-al patrulea 
capitol al broşurii proiectate, ciorna prefeţei pentru această broşură, planul 
capitolului al patrulea în ansamblu, planul părţii finale a capitolului, care nu 
a mai fost scrisă, extrase cronologice din istoria Germaniei din deceniile al 
8-lea şi al 9-lea ale secolului al XIX-iea, în special din cartea lui C. Bulle. 
„Geschichte der neuesten Zeit. 1815-1885". 2. Aufl. Bd. I-IV, Berlin, 1888. 
(C. Bulle, „Istoria contemporană. 1815-1885") .  

Manuscrisul capitolului neterminat, ciorna prefeţei şi unele materiale pre
gătitoare au fost publicate pentru prima oară de E. Bernstein în „Neue Zeit" 
nr. 22-26, 1895-1 896, sub titlul „Gewalt und Okonomie bei der Herstellung 
des neuen Deutschen Reichs" („Rolul forţei şi al economiei în crearea noului 
imperiu german'). Felul în care Bernstein a pregătit pentru tipar manuscrisul 
constituie un exemplu pregnant al lipsei de răspundere cu care social-demo
craţii de dreapta au tratat manuscrisele rămase de la Engels. Fără să se 
ostenească măcar să facă o copie după manuscris, Bernstein a impd.r\it cu 
mina lui manuscrisul pe capitole, a dat fiecăruia din ele un subtitlu născocit 
de el, a numerotat adnotările şi a făcut intervenţii în textul lui Engels. Nu 
este exclus ca în urma acestui fel de a lucra, neglijent şi lipsit de răspun
dere, al lui Bernstein, o parte dintre filele manuscrisului să se fi pierdut (vezi 
volumul de faţă, p. 441-447). In 1896 a apărut o traducere în limba franceză a 
lucrării împreună cu cele trei capitole din „Anti-Diihring" amintite mai sus 
în nr. 6--9 ale revistei „Devenir Social' .  In 1899 lucrarea lui Engels a apărut 
la Roma în limba italiană, în ediţie separată, reprezentind o reproducere in
tegrală după textul german publicat în „Neue Zeit". ln 1898 o traducere 
incompletă în limba rusă a apărut la Petersburg în nr. 5 al revistei „Naucmoie 
Obozrenie". Prima ediţie rusă separată, tot incompletă, a acestei lucrări a 
apărut la Kiev în 1905. Ediţia publicată la Moscova în 1923 sub titlul „Rolul 
for\ ei şi al economiei în crearea Imperiului german• cuprinde, în afară de 
textul capitolului al patrulea, acea parte a materialelor pregătitoare care a 
fost publicată în „Neue Zeit" şi care a apărut pentru prima oară în Iunba 
rusă. 

In prima ediţie în limba rusă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels (voi. 
XVI, partea I, 1937) . lucrarea lui Engels a fost tipărită pentru prima oară nu 
după textul apărut în „Neue Zeit ' ,  ci după manuscris, din text fiind eliminate 
toate intervenţiile lui Bernstein (împărţirea pe capitole, subtitluri etc.). Şi 
titlul a fost pus de acord cu formularea pe care intenţiona să i-o dea Engels. 
Materialele pregătitoare şi extrasele pentru această lucrare au fost publicate 
pentru prima oară integral în limba rusă în „Arhiva Marx-EngeJs• ,  voi. X, 1948. 
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In ediţia de faţă, pe lingă manuscrisul lui Engels pentru capitolul al 
patrulea al broşurii „Rolul violentei în istorie",  se publică ciorna prefelei 
pentru broşură, planul capitolului al patrulea în ansamblu şi planul părţii 
finale a acestui capitol, care ne permite să ne formăm o imagine asupra con
ţinutului capitolului din lucrare, rămas neterminat. - 403. 

HD Cu privire la tratativele din 1 850 de la Varşovia şi la felul cum s-a soldat 
atunci lupta dintre Prusia şi Austria pentru hegemonia în Germania - vezi 
adnotarea 394. 

Cu privire la Bundestag - vezi adnotarea 232. - 406. 

4'1 „Anul nebunesc• („das !oile Jahr") - denumire dată anului 1848 de către 
unii literaţi şi istorici germani reacţionari. Expresia a fost împrumutată de 
la scriitorul Ludwig Bechslein, care în 1833 a publicat sub acest titlu un 
roman în care descria tulburările din 1509 de la Erfurt. - 406. 

462 Legisla/ia cu pI1v1re la dreptul de indigenai (Heimatgesetzgebung) stabilea 
dreptul cetăţenilor statului de a avea domiciliu permanent într-o anumită lo
calitate, precum şi dreptul familiilor sărăcite de a primi ajutor material din 
partea comunităţilor din care făceau parte. - 407. 

483 Talerul prusian reprezenta 1/u din greutatea mărcii de argint pur 1 a fost 
introdus în Prusia în 1750 şi adoptat în prima jumătate a secolului al XIX-iea 
(pînă în 1 857) de statele din nordul Germaniei, precum şi de citeva alte state. 
Impăr\irea talerului prusian în Silbergroschen (groşi de argint) . Kreuzer 
(creiţari) şi Pfenninge (pfenigi) diferea de la un stat german la altul. 

Talerul de aur - unitate bănească a oraşului liber Bremen, care, spre 
deosebire de toate celelalte sisteme monetare din Germania, şi-a păstrat (pînă 
în 1872) etalonul-aur 1 era echivalent cu aproximativ 3,32 mărci-aur. 

Talerul „Neue Zweidrit tel" - monedă de argint care circula în Hanovra, 
Mecklenburg şi în alte citeva state din nordul Germaniei 1 era echivalent cu 
aproximativ 2,34 mărci-aur. 

Mark Banco - monedă introdusă de Banca din Hamburg pentru decon
turile în domeniul comerţului cu ridicata şi considerată mult timp ca unitate 
internaţională de decontare. 

Mark Kuranl - monedă de argint ; începînd din secolul al XVII-iea purtau 
această denumire monedele de argint în valoare pînă la 0,5 mărci, spre deo
sebire de monedele de aur, monedele divizionare şi banii-hîrtie. 

Zwanzigguldenfuss - sistem monetar potrivit căruia dintr-o marcă de 
argint pur erau bătuţi 20 de guldeni sau 131/s taleri. A fost introdus in 1748 
în Austria şi adoptat curînd în Bavaria, în electoratul Saxoniei şi într-o serie 
de state din vestul şi sudul Germaniei ; în Austria, acest si'ilem s-a menţinut 
pînă în 1857. 

Vierundzwanzigguldenfuss - sistem monetar potrivit căruia dintr-o marcă 
de argint pur erau bătuţi 24 de guldeni. A fost introdus în 1776 în Bavaria, 
Baden, Wilrttemberg şi în alte state din sudul Germaniei. - 407. 

184 Festivitatea de la Wartburg a avut loc la 18 octombrie 1817, cu prilejul ani
versării a 300 de ani de la Reformă şi a 4 ani de la bătălia din 1 813 de la 
Leipzig. Iniţiatorii festivităţii au fost aşa-numitele Burschenschaften, organi
zaţii studenţeşti germane care au luat fiinţă sub influenta războiului de eli
berare dus împotriva lui Napoleon şi militau pentru unificarea Germaniei. 
Festivitatea s-a transformat într-o demonstraţie a studenţimii opoziUoniste, 
împotriva regimului reacţionar al lui Metternich şi pentru unitatea Germaniei. 
- 408. 
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Festivitatea de la Hambach - manifestaţie politică organizată la 27 mai 1 832, 
ling;t castelul Hambach din Palatinatul bavarez, de către reprezentanţii bur
gheziei liberale şi ai burgheziei radicale germane. Participanţii la această 
festivitate au chemat pe toţi germanii să se unească împotriva suveranilor 
germani în numele luptei pentru libertăţi burgheze şi transformări constitu
ţionale. - 408. 

Imperiul Hohenslaufenilor - este vorba de Sfîntul Imperiu roman de naţiune 
germană, întemeiat în 962 ; sub dinastia Hohenstaufen (1 138-1254) , din acest 
imperiu - care reprezenta o uniune nestabilă de principate feudale şi oraşe 
libere - făceau parte Germania şi o serie de alte state din Europa centrală, 
o parte din Italia şi unele ţinuturi din răsăritul Europei răpite de la slavi 
de feudalii germani. - 408. 

487 Engels parafrazează aici în mod ironic refrenul cunoscutei poezii a lui Ernst 
Moritz Arndt „Des deutschen Vaterland" („Patria germanului"),  scrisă în 
1813 şi care chema pe germani să unească toate ţările „unde răsună limba 
germană".  La Arndt, refrenul suna astfel : „Sein Vaterland muss grosser sein" 
(„Patria sa trebuie să fie tot mai mare"). - 409. 

488 Despre Războiul de 30 de ani şi Pacea din Westfalia - vezi adnotarea 278. 
Pacea de la Teschen - Tratatul de pace încheiat la 13 mai 1779 intre 

Austria, de o parte, Prusia şi Saxonia, de altă parte, prin care se punea 
capăt războiului din 1778-1779 pentru succesiunea la tronul Bavariei. Potrivit 
acestui tratat, Prusia şi Austria au primit unele părţi din teritoriul Bavariei, 
iar Saxonia - compensaţii în bani. Rolul de mediator la încheierea tratatului 
i-a revenit Rusiei, care, împreună cu Franţa, a fost declarată putere garantă 
a tratatului. - 409. 

tos Frederic al II-iea, regele Prusiei, a cucerit Silezia în războiul pentru succe
siunea la tronul Austriei (1740-1748), provocat de pretenţiile unor state 
feudale europene, şi în primul rînd ale Prusiei, la posesiunile Habsburgilor 
austrieci, care, după moaitea împăratului Carol al Vl-lea, au revenit - din 
lipsă de moştenitori direcţi în linie bărbătească - fiicei sale Maria Tereza. 
ln decembrie 1748, Frederic al II-iea a cotropit Silezia, care aparţinea Austriei. 
Franţa şi Bavaria au luat o atitudine de neutralitate binevoitoare faţă de 
Prusia, iar după citeva înfrîngeri suferite de trupele austriece i s-au alăturat 
faţiş. De partea Austriei s-a situat Anglia - rivalul comercial al Franţei ; 
Austria a primit de asemenea sprijin militar şi diplomatic din partea Sardiniei, 
Olandei şi Rusiei. Frederic al II-iea şi-a trădat în acest război de două ori 
aliaţii, încheind pace separată cu Austria (în 1742 şi 1745) ; în 1 742 Prusia a 
primit cea mai mare parte a Sileziei, iar după terminarea războiului - în
treaga Silezie. - 409. 

no Vezi adnotarea 238. - 409. 

471 Este vorba de discutarea şi ratificarea de către Reic11slagul de la Regensburg 
- organul suprem al Sfîntului Imperiu roman de naţiune germană, alcătuit 
din reprezentanţii statelor germane, - a hotărîrii impuse de Franţa şi Rusia 
cu privire la reglementarea problemelor teritoriale din ţinuturile renane ale 
Germaniei (vezi adnotarea 238). - 410. 

47� Engels se referă aici la tratatul secret încheiat la Paris la 3 martie (19 fe
bruarie) 1 859 între Rusia şi Franţa şi îndreptat împotriva Austriei. Prin acest 
tratat, Rusia se obliga ca, în cazul unui război intre Franţa şi Sardinia, de 
o parte, şi Austria, de altă parte, să adopte o poziţie de neutralitate bine-
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voitoare fată de Franta. Franta făgăduia în schimb să ridice problema revi
zuirii acelor articole din tratatul de pace din 1856, încheiat la Paris după 
terminarea războiului Crimeii. - 411 .  

c1a La 10  aprilie 1848, în timpul şederii sale în Anglia, Ludovic Bonaparte a 
luat parte - în cadrul unor detaşamente de politie speciale, aşa-numitele 
Special-Constabler - la zădărnicirea unei demonstratii cartiste. - 412. 

C74 „Principiul nationalilătilor• a fost lansat de cercurile guvernante ale celui 
de-al doilea Imperiu şi folosit de ele pe scară largă ca un paravan ideologic 
pentru planurile lor expansioniste şi pentru aventurile lor în politica externă. 
Erijindu-se în „apărător al nationalitătilor", Napoleon al III-iea a speculat 
interesele nationale ale popoarelor asuprite cu scopul de a consolida hege
monia Frantei şi de a extinde granitele ei. „Principiul nationalitătilor• nu 
avea nimic comun cu rec1moaşterea dreptului natiunilor la autodeterminare, 
ci, dimpotrivă, urmărea să provoace învrăjbirea natională, să transforme miş
carea natională, în special aceea a popoarelor mici, într-un instrument al 
politicii contrarevolutionare a marilor state, care rivalizau intre ele. „Prin
cipiul nationalitătilor", în forma lui bonapartistă, a fost demascat de K. Marx: 
în pamfletul său „Domnul Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, 
Editura politică, 1963, p. 533-584) şi de Engels în articolul său „De ce 
poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 163-174). - 412. 

C75 Este vorba de frontierele Frantei stabilite prin pacea de la Luneville, încheiată 
intre Franta şi Austria la 9 februarie 1801, după infringerea armatelor celer 
de-a doua coalitii antifranceze. Tratatul de pace a consfintit lărgirea frontie
relor Frantei, înfăptuită ca urmare a războaielor duse împotriva primei şi 
celei de-a doua coalitii, în special anexarea malului sting al Rinului, a Bel
giei şi a Luxemburgului ; de asemenea, a sanctionat dominatia de fapt a 
Frantei asupra republicilor create în 1795--1798 şi dependente de ea : Batavă, 
Helvetică, Ligurică şi Cisalpină. - 412. 

478 Războiul dus de Franta şi Sardlnla (Piemont) împotriva Austriei a fost dez
lăntuit de Napoleon al III-iea, care, sub steagul „eliberării" Italiei (in ma
nifestul cu privire la război, Napoleon al III-iea i-a făgăduit în mod dema
gogic „s-o facă liberă pină la Marea Adriatică") ,  năzuia la noi cuceriri teri
toriale şi la consolidarea regimului bonapartist în Franta cu ajutorul unor 
aventuri în afară. Marea burghezie şi nobilimea liberală din Italia sperau să 
realizeze, în urma acestui război, unificarea Italiei sub conducerea dinastiei 
de Savoia, care domnea în Piemont. Războiul a început la 29 aprilie 1859. 
După bătd.lia hotăritoare de la Solferino (24 iunie 1859), în care armata 
austriacă a suferit o infringere şi s-a retras spre fluviul Mincio, Napoleon 
al III-iea, speriat de avintul mişcării de eliberare natională din Italia şi ne
dorind să contribuie la crearea unui stat italian unitar şi independent, a 

încheiat Ia 1 1  iulie la Villafranca, fără ştirea Piemontului, un tratat de pace 
preliminar separat cu Austria. In baza acestui tratat, Venetia rămine<1 sub 
stăpinirea Austriei, iar Lombardia revenea Frantei, care, ulterior, a cedat-o 
Piemontului în schimbul Savoiei şi al Nisei. Clauzele tratatului de Ia Villa
franca au fost puse în întregime la baza tratatului de pace definitiv semnat 
la Ziirich la 10 noiembrie 1859. - 413. 

Pacea de la Base/ din 1795 - pace separată încheiată 
Republica Franceză şi Prusia ; în felul acesta Prusia 
prima coalitie antifranceză. - 413. 

la 5 aprilie 1 795 intre 
şi-a trădat aliatii din 
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ns Politica de mină liberă - aşa a caracterizat în 1859 ministrul de externe al 
Prusiei, von Schleinitz, politica externă a Prusiei în perioada războiului dus 
de Fran\a şi Piemont împotriva Austriei. Potrivit interpretării oficiale date 
de cercurile guvernante, această politică trebuia să constea în neaderarea Ia 
nici una din păr\ile beligerante, şi totodată în nedeclararea neutralită\ii. - 413. 

479 „Credit mobilier• (denumirea completă - „Societe generale de Credit mo
bilier") - mare bancă pe ac\iuni franceză, fondată în 1 852. Sursa principală 
a veniturilor ei o constituiau specula\iile de bursă cu hirtiile de valoare ale 
societă\ilor pe ac\iuni înfiin\ate de ea. Credit mobilier avea legături strinse 
cu cercurile guvernamentale ale celui de-al doilea Imperiu. ln 1 867 banca a 
dat faliment, iar în 1871 ea a fost lichidată. Marx a dezvăluit adevd.rata 
esen\ă a societăţii „Credit mobilier• într-o serie de articole publicate în 
„New York Daily Tribune" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucu
reşti, Editura politică, 1962, p. 21-37, 205-212, 292-295). - 414. 

cso Confedera/ia Rinului - uniune a statelor din sudul şi vestul Germaniei, care 
a luat fiin\ă în iulie 1806 sub protectoratul lui Napoleon I. El a izbutit să 
înjghebeze un asemenea bloc militar-politic în Germania ca urmare a infrin
gerii Austriei în 1805. Confedera\ia cuprindea la început 16 state, iar mai 
tirziu toate statele germane în afară de Prusia şi Austria. Toate statele-membre 
ale Confedera\iei Rinului erau de fapt vasale ale Fran\ei. Confederaţia s-a 
destrămat în 1813, în urma înfringerii armatei lui Napoleon. - 414. 

est După zdrobirea în iunie 1805 a Austriei de c;ttre Fran\a napoleoniană şi după 
formarea Confedera\iei Rinului din statele germane care au declarat că se 
despart de Imperiul german, la 6 august 1806 Franz al II-iea, care încă înainte 
de aceasta îşi luase titlul de lmpărat al Austriei sub numele de Franz I, a 
renun\at la coroana Imperiului german şi în felul acesta aşa-numitul Sfintul 
imperiu roman de na\iune germană sau Imperiul german a încetat de a mai 
exista. - 415. 

48� Este vorba de fortăre\ele Confedera\iei germane situate mai ales în apropierea 
grani\ei cu Fran\a. Garnizoanele acestor fortăre\e erau alcătuite din for\ele 
armate ale statelor mai mari din cadrul Confedera\iei, în special din trupe 
austriece şi prusiene. - 416. 

483 Este vorba de guvernul reac\ionar al printului Schwarzenberg, format în 
noiembrie 1848, după înfringerea revolu\iei burghezo-democratice, care a în
ceput prin insurec\ia populară din 13 martie 1848 de la Viena. - 416. 

484 ln august 1863, din ini\iativa împăratului Austriei Franz Joseph, a fost con
vocat la Frankfurt pe Main un congres al suveranilor germani pentru a dis· 
cuta proiectul de reformă al Confedera\iei germane, care prevedea în fapt 
hegemonia Austriei. Regele Prusiei, Wilhelm I, a refuzat să ia parte la con
gres ; deoarece şi unele state mici nu au sprijinit intru totul Austria, con
gresul n-a dat nici un rezultat. - 416. 

css Expresia „politica reală" era folosită pentru a desemna politica lui Bismarck, 
pe care contemporanii o considerau o politică bazată pe calcule. - 416. 

cas Este vorba de convorbirea pe care Frederic al II-iea a avut-o înainte de înce· 
perea războiului pentru succesiunea la tronul Austriei cu ministrul extraordi
nar şi plenipoten\iar al Fran\ei la Berlin, Beauveau (în legătură cu acest război, 
vezi adnotarea 469) . - 419. 
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487 La 5 august 1796 a fost încheiat la Berlin un tratat secret între Prusia şi 
Republica Franceză. ln baza acestui tratat, regele Prusiei recunoştea Franţei, 
în schimbul unor compensaţii teritoriale, dreptul asupra teritoriilor ocupate 
de trupele ei pe malul sting al Rinului, care aparţinuseră înainte în special 
episcopatelor din cadrul imperiului german. Cu prilejul reglementării proble
melor teritoriale de către aşa-numita Reichsdeputation (vezi adnotarea 238), 
care acţiona Ia ordinul lui Napoleon, Prusia a primit în 1803, drept compen
saţie, episcopatul secularizat Miinster şi alte cîteva posesiuni în Germania 
de vest. - 419. 

188 La a treia coaliţie a statelor europene (Anglia, Austria, Rusia, Suedia şi Re
gatul Neapolului),  formată în 1 805 împotriva Franţei lui Napoleon, Prusia a 
1 efuzat să participe, declarind că rămine neutră. ln noiembrie 1 805 Prusia a 
încheiat la Potsdam o convenţie cu Rusia prin care se obliga să intre în 
război împotriva lui Napoleon în caz că încercările ei de mediere între 
Franţa şi cea de-a treia coaliţie ar fi respinse. Cu toate acestea, Ia 15 de
cembrie 1 805, Prusia a încheiat o convenţie cu Franţa, potrivit căreia, în 
schimbul unor mici cedări de teritorii pe Rin şi în alte regiuni, intra în pose
siunea electoratului Hanovra. După instaurarea hegemoniei lui Napoleon în 
Germania de vest şi de sud, <".a urmare a victoriei sale asupra celei de-a 
treia coaliţii, Prusia a fost totuşi nevoită să intre în război, în septembrie 
1 806, împotriva Franţei lui Nai-oleon, de partea celei de-a patra coaliţii (An
glia, Rusia, Prusia şi Suedia). La 1 4  octombrie 1 806, in două bătălii simul
tane, de la Jena şi Auerstedt, armata prusiană a suferit o înfrîngere zdrobi
toare, iar statul prusian a fost nimicit. - 419. 

489 Vezi adnotarea 420. - 420. 

49-0 Landwehr - parte componentă a forţelor armate terestre din Prusia. Land
wehrul, care a luat fiinţă în Prusia, în 1813, în lupta împotriva trupelor lui 
Napoleon, fiind organizat ca miliţie populară., cuprindea oameni mai vîrstnici 
supuşi serviciului militar, după ce îşi făcuseră stagml m armata permanentă 
şi trecuseră în rezervă. ln timp de pace, Landwehrul era concentrat din cînd 
în cînd pentru instrucţie. In timp de război, Landwehrul din prima recrutare 
(bărbaţi mobilizabili intre 26 şi 32 de ani) era folosit pentru completarea 
efectivului armatei operative, iar Landwehrul din a doua recrutare (bărbaţi 
mobilizabili între 32 şi 39 de ani) - pentru serviciul de garnizoană. - 421. 

491 „Kulturkampf' - denumire larg răspîndită, dată de liberalii burghezi siste
mului de măsuri aplicate de guvernul Bismarck în deceniul al 8-lea al seco
lului al XIX-lea sub steagul luptei pentru o cultură laică şi îndreptate împo
triva bisericii catolice şi a partidului centrului, care sprijineau tendinţele 
separatiste şi antiprusiene ale moşierilor, burgheziei şi, în parte, ale ţărănimii 
în regiunile catolice ale Prusiei şi în statele din sud-vestul Germaniei. Sub 
pretextul luptei împotriva catolicismului, guvernul Bismarck a înteţit asu
prirea naţională pe teritoriile poloneze care au ajuns sub stăpînirea Prusiei. 
Această politică a lui Bismarck a avut de asemenea scopul să-i abată pe mun
citori, prin aţîţarea patimilor religioase, de la lupta de clasă. La începutul 
deceniului al 9-Iea, în condiţiile creşterii mişcării muncitoreşti, Bismarck a 
anulat, pentru a uni mai strîns forţele reacţionare, cea mai mare parte a 
acestor măsuri. - 421. 
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492 Engels îi denumeşte aşa în mod ironic pe liberalii adepţi ai transformării 
Germaniei într-un stat federal, asemănător Elveţiei, împărţit în cantoane 
autonome. - 421 .  

493 

494 

485 

Cîntecul despre primarul Tschech - cîntec popular satiric, în care era ridi
culizat regele Prusiei Frederic Wilhelm al IV-iea în legătură cu atentatul 
nereuşit sd.vîrşit împotriva lui la 26 iulie 1844 de către Tschech, fost primar 
al oraşului Storkow. 

Cîntecul despre baroana von Droste-Fischering - cîntec popular satiric" 
îndreptat împotriva clerului catolic ; în cîntec erau ridiculizaţi organizatorii 
aşa-numitelor „minuni de tămăduire• care ar fi fost săvîrşite Ia Trier în cel 
de-al 5-Iea deceniu al secolului trecut. - 422. 

Este vorba de lovitura de stat din Prusia din noiembrie-decembrie 1 848 şi de 
perioada de reacţiune care i-a urmat. La 1 noiembrie 1 848 a venit la putere 
guvernul contrarevoluţionar Brandenburg-Manteuffel ; la 9 noiembrie 1848, prin
tr-un decret regal, Adunarea naţională prusiană a fost obligată să-şi ţină şe
dinţele în ord.şelul provincial Brandenburg, şi nu la Berlin. Majoritatea adu
nării, care a continuat să-şi ţină şedinţele la Berlin, a fost împrăştiată la 1 5  
noiembrie 1 848 d e  trupele generalului Wrangel. Lovitura d e  stat a culminat cu 
dizolvarea la 5 decembrie 1 848 a Adunării naţionale şi cu publicarea aşa-numi
tei constituţii acordate, în baza căreia se introducea sistemul bicameral şi se 
acorda regelui dreptul nu numai de a anula hotărîrile Camerelor, dar şi de a 
revizui diferitele articole ale constituţiei însăşi. Cu toate acestea, constituţia 
continua să menţină unele cuceriri democratice, în special votul universal. In 
aprilie 1 849, Frederic Wilhelm a dizolvat cea de-a dona Camerd., aleasă pe 
baza constituţiei acordate, iar la 30 mai 1 849 a promulgat o nouă lege electo
rală, care introducea un sistem electoral pe trei colegii, bazat pe un cens de 
avere ridicat şi pe reprezentarea inegală a diferitelor pături ale populaţiei. 
Sprijinindu-se pe majoritatea servilă din noua Cameră a deputaţilor, regele a 
reuşit să obţină adoptarea unei constituţii şi mai reacţionare, care a intrat în 
vigoare la 31  ianuarie 1 850. In Prusia a fost menţinută Camera superioară, în 
marea ei majoritate formată din reprezentanţi ai nobilimii („Camera �enion
lor") .  Constituţia acorda guvernului dreptul de a înfiinţa tribunale speciale care 
să judece procesele de înaltă trădare. ln noiembrie 1850, în locul guvernului 
Brandenburg-Manteuffel, a venit guvernul Manteuffel, în timpul căruia în 
Prusia a continuat să domnească pînă în noiembrie 1 858 o reacţiune politică 
extremă. - 422. 

Din cauza bolii mintale incurabile a regelui Prusiei, Frederic Wilhelm al 
IV-iea, fratele său, prinţul Wilhelm, a fost numit la început (în 1851) locţiito
rul său, iar în octombrie 1859 - regent. Perioada de regenţă a durat pînă la 
moartea lui Frederic Wilhelm al IV-iea, în ianuarie 1 861 , cind regentul a de
venit rege al Prusiei sub numele de Wilhelm I. In 1 858, prinţul-regent a demis 
guvernul Manteuffel şi a chemat la putere pe liberalii moderaţi ; în presa bur
gheză, această orientare a căpătat pompoasa denumire de „noua eră•. In rea
litate, politica lui Wilhelm a fost îndreptată exclusiv spre consolidarea pozi
ţiilor monarhiei şi iuncherimii prusiene. De fapt, „noua eră" a pregătit dicta
tura lui Bismarck, care a venit la putere în septembrie 1862. - 423. 

488 In februarie 1 860, majoritatea burgheză din Camera inferioară (Camera de
putaţilor) a Landtagului prusian a refuzat să aprobe planul de reorganizare a 
armatei, prezentat de ministrul de război von Roon. Curînd însă, guvernul a 
obţinut de la Cameră aprobarea alocărilor pentru „îmbunătăţirea pregătirii de 
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luptă a armatei" ,  ceea ce a însemnat de fapt începutul înfăptuirii proiectatei 
reorganizări. Cind în martie 1862, majoritatea liberală a Camerei a refuzat să 
aprobe cheltuielile militare şi a cerut numirea unui cabinet care să fie răs
punzător în faţa Landtagului, guvernul a dizolvat Landtagul şi a fixat noi ale
geri. La sfirşitul lunii septembrie 1862 a fost format guvernul contrarevoluţio
nar Bismarck, care în octombrie acelaşi an a dizolvat din nou Landtagul şi a 
început să înfăptuiască reforma militară, cheltuind fondurile necesare în acest 
scop fără aprobarea Landtagului. Aşa-numitul conflict constituţional dintre gu
vernul prusian şi majoritatea burghezo-liberală din Landtag a fost aplanat abia 
în 1866, cind, după victoria Prusiei asupra Austriei, burghezia prusiană a capi
tulat în faţa lui Bismarck. - 423. 

497 Despre războiul dus în 1848-1850 de Prusia împotriva Danemarcii şi despre 
mobilizarea din 1850, vezi adnotarea 394. - 424. 

t9s ln conformitate cu Protocolul de la Londra cu privire la integritatea monar
hiei daneze, semnat la 8 mai 1852 de Rusia, Austria, Anglia, Franţa, Prusia şi 
Suedia, împreună cu reprezentanţii Danemarcii, ducatul Holstein răminea în 
cadrul Confederaţiei germane, făcind totodată parte şi din Danemarca ; duca
tul Schleswig trecea în posesiunea regatului Danemarcii, menţinîndu-şi totodată 
unele drepturi speciale, care nu au fost însă respectate de clasele dominante 
din Danemarca. Acestea din urmă şi-au continuat încercările de a-şi subordona 
în întregime cele două ducate ; în 1855 a fost publicată o constituţie unică 
pentru toate părţile componente ale regatului Danemarcii, inclusiv cele două 
ducate. Numai sub presiunea Bundestagului german, guvernul danez, în 1 858, 
a acceptat să nu extindă această constituţie asupra Holsteinului, dar cu con
diţia ca Holsteinul să participe la cheltuielile naţionale ; Schleswigul a rămas 
complet incorporat în Regatul Danemarcii. La 13 noiembrie 1863 parlamentul 
danez a adoptat noua constituţie, care proclama alipirea deplină a Schleswigu
lui la Danemarca. - 424. 

-499 Uniunea na/ională a fost creată la 15-16 septembrie 1859, la Congresul li
beralilor burghezi din stdtele germane, care s-a ţinut la Prank.furt pe Main. Or
ganizatorii Uniunii naţionale, care reprezentau interesele burgheziei germane, îşi 
propuneau drept scop să unească întreaga Germanie, cu excepţia Austriei, sub 
hegemonia Prusiei. După războiul austro-prusian şi formarea Confederaţiei Ger
maniei de nord, la 11 noiembrie 1867, Uniunea naţională s-a autodizolvat. - 424. 

500 Aluzie la cartea : Napoleon-Louis Bonaparte. „Des idees napoleoniennes". 
Paris, 1 839. - 425 . 

.:;01 In timpul răscoalei de eliberare naţională din Polonia a fost semnată la Pe
tersburg, la 8 februarie 1863, din iniţiativa lui Bismarck, de către Gorceakov, 
ministrul de externe al Rusiei, şi generalul Alvensleben, reprezentantul guver
nului Prusiei, o convenţie care prevedea operaţiuni comune ale trupelor celor 
două state împotriva răsculaţilor, ambelor armate acordindu-li-se chiar dreptul 
sd. treacă graniţele de stat. lncă înainte de semnarea convenţiei, trupele pru
siene au blocat graniţa pentru a împiedica trecerea răsculaţilor pe teritoriul 
Prusiei. Cu toate că convenpa nu a fost ratificată, încheierea ei a făcut ca 
guvernul ţarist să poată înăbuşi mai uşor răscoala în Polonia. - 427 . 

.so2 �ngels se referă la rolul contrarevoluţionar pe care l-a avut Austria în 
timpul războiului de eliberare naţională din 1 848-1850 dus de Schleswig-Hol
stein împotriva Danemarcii, cind Prusia şi alte state din Confederaţia germană 
s-au situat de partea celor două ducate (vezi adnotarea 394). Austria a sprijinit 

40* 



600 Adnotiiri 

împreună cu alte puteri europene monarhia daneză şi a silit Prusia să încheie 
în iulie 1850 pace cu Danemarca, după care armata Schleswig-Holsteinului a 
suferit o grea infringere. Din iniţiativa Austriei, în iarna 1850-1851 au fost 
trimise în Holstein trupe austriece şi prusiene pentru a grăbi dezarmarea ar
matei Schleswig-Holsteinului. - 427. 

&oa Dupii moartea regelui Frederic al VII-iea al Danemarcii, Austria şi Prusia 
au prezentat guvernului danez, la 1 6  ianuarie 1864 un ultimatum, cerind abro
garea Constituţiei din 1863, care proclamase alipirea deplină a Schlesw1gului 
la Danemarca. Intrucit Danemarca a respins ultimatumul, Austria şi Prusia alll 
început împotriva ei războiul, care s-a încheiat în iulie 1864 cu înfrîngerca 
armatei daneze. In tot cursul războiului, Franţa şi Rusia au pastrat o neutrali
tate binevoitoare faţă de Austria şi Prusia. In baza tratatului de pace încheiat 
la Viena, la 30 octombrie 1864 teritoriul celor două ducate, inclusiv regiunile 
în care predomina populaţia negermană, a fost declarat posesiune comună a. 
Austriei şi Prusiei ; după războiul austro-prusian din 1866, acest teritoriu a. 
fost alipit în întregime la Prusia. - 428. 

&04 Protocolul de Ia Varşovia din 5 iunie (24 mai) 1851, semnat de reprezentan
ţii Rusiei şi Danemarcii, şi Protocolul de Ia Londra din 8 mai 1852 (vezi adno
tarea 498) au stabilit principiul indivizibilităţii posesiunilor coroanei daneze. 
cuprinzind şi ducatele Schleswig-Holstein. - 429. 

&os Expedi/ia din Mexic - intervenţie armată întreprinsă de Franţa (iniţial îm
preună cu Spania şi Anglia) în Mexic în 1 862-1867, cu scopul de a înăbuşi 
revoluţia mexicană şi de a tran�forma Mexicul într-o colonie a statelor euro
pene. Anglia şi Franţa urmăreau, de asemenea, să folosească Mexicul - odată 
ocupat - drept cap de pod pentru o imixtiune în războiul civil din S.U.A. de 
partea Sudului sclavagist. Deşi trupele franceze au reuşit să ocupe capitala 
Mexicului, Mexico, şi să proclame „imperiul" ,  în frunte cu protejatul lui Na
poleon al III-iea, arhiducele austriac Maximilian, ca urmare a eroicei lupte de 
eliberare duse de poporul mexican, intervenţioniştii francezi au suferit o în
frîngere şi au fost siliţi să-şi recheme în 1867 lrnpele din Mexic. Expediţia din 
Mexic, pentru care Franţa a cheltuit sume uriaşe, a adus prejudicii serioase 
celui de-al doilea Imperiu. - 429. 

&oa Expresia „un război vioi şi vesel" („ein frischer frohlicher Krieg") - a fost 
folosită pentru prima oară de istoricul şi publicistul reacţionar H. Leo în 
iunie 1853, în „Volksblatt fiir Stadt und Land" nr. 61. In anii următori a fost 
folosită tot în spirit militarist şi şovin. - 430. 

507 Este vorba de pregătirea pe plan diplomatic de către Bismarck a războiului 
austro-prusian din 1866. La începutul lunii martie 1866, ca urmare a tratative
lor duse cu Napoleon al III-iea, von der Goltz, ambasadorul Prusiei la Paris, 
a reuşit să-l determine pe împărat să declare că, în cazul unui război intre 
Prusia şi Austria, Franţa - în schimbul anumitor compensaţii teritoriale -
va păstra o neutralitate binevoitoare faţă de Prusia şi va sprijini pretenţiile 
Prusiei de a juca un rol de frunte în unificarea statelor din nordul Germaniei. 
In acelaşi timp, Bismarck ducea la Berlin tratative cu generalul italian Govone 
cu privire la participarea Italiei alături de Prusia într-un război împotriva 
Austriei. Bismarck, convins fiind că cele discutate cu Govone vor fi aduse la 
cunoştinţă lui Napoleon al III-iea, a lăsat să se înţeleagă că nu va obiecta 
împotriva cedării teritoriului german dintre Rin şi Mosela către Franţa in ca
zul cind aceasta nu se va opune formării unei coaliţii pruso-italiene împotriva 
Austriei. Tratativele cu Govone s-au încheiat la 8 aprilie 1866 prin semnarea 
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unui tratat secret de alianţă defensivă şi ofensivă intre Prusia şi Italia. Tratatul 
prevedea, în cazul victoriei asupra Austriei, alipirea Veneţiei la Italia. - 430. 

508 La războiul austro-prusian din 1866, de partea Austriei au participat Saxo
nia, Hanovra, Bavaria, Baden, Wilrttemberg, electoratul Hessen, Hessen-Darm
stadt şi alte state membre ale Confederaţiei germane ; de partea Prusiei -
Mecklenburg, Oldenburg şi alte state din nordul Germaniei, precum şi trei 
oraşe libere. - 431. 

so9 In primăvara anului 1866, Austria a adresat Bundestagului o plingere, ară
tînd că Prusia a încălcat convenţia referitoare la administrarea comună a du
catelor Schleswig-Holstein ; Bismarck a refuzat să se supună hotărîrii Bundes
tagului, care, la propunerea Austriei, a declarat război Prusiei. ln cursul rd.z
boiului, ca urmare a succeselor armatelor prusiene, Bundestagul a fost nevoit 
să-şi mute sediul de la Frankfurt la Augsburg unde, la 24 august 1866, a făcut 
cunoscut că îşi încetează activitatea. - 431. 

s10 Proclamaţia „Căire locuitorii gloriosului regat al Boemiei• a fost publicată 
în „Kăniglich Preussischer Staats-Anzeiger" nr. 1 64 din 1 1  iulie 1866. - 431. 

511 După terminarea războiului austro-prusian, la 23 august 1866 s-a semnat la 
Praga tratatul de pace. 

Cu privire la anexarea de către Prusia a celor trei regate şi a unui 
oraş liber, vezi adnotarea 233. - 431. 

& 12 ln septembrie 1866, Landtagul prusian a adoptat cu 230 voturi pentru şi 75 
contra proiectul de lege prezentat de Bismarck cu privire la degrevarea de 
răspundere a guvernului pentru cheltuirea fondurilor neaprobate pe cale le
gislativă în perioada conflictului constituţional, adică a aşa-numitului Indem
nitătsvorlage (vezi adnotarea 496). Astfel, conflictul s-a încheiat prin capitu
larea completă a opoziţiei burgheze. - 433. 

513 Este vorba de bătălia hotăritoare care a avut loc la 3 iulie 1866, în timpu} 
războiului austro-prusian, în apropierea oraşului Kăniggriitz (în prezent I lra
dec-Kralove) din Cehia, nu departe de Sadova. Bătălia de la Sadova s-a ter
minat printr-o infrîngere zdrobitoare a armatelor austriece. - 433. 

&14 „The Manchester Guardian" - gazetă burgheză engleză, organul de presă a} 
adepţilor liberului schimb (free-traders) . mai tirziu al partidului liberal ; a fost 
înfiinţat la Manchester în 1 821 .  - 434. 

01;; Parlamentul vamal - organ conducător al Uniunii vamale, reorganizată după 
războiul din 1866 şi după încheierea la 8 iulie 1867 a tratatului dintre Prusia. 
şi statele din sudul Germaniei, în baza căruia a fost creat acest organ. Par
lamentul vamal era alcătuit din membri ai Reichstagului Confederaţiei Germa
niei de nord şi din deputaţi special aleşi din partea statelor din sudul Ger
maniei : Bavaria, Baden, Wiirllemberg şi Hessen. El trebuia să se ocupe exclu
siv de problemele comerţului şi ale politicii vamale. Tendinţa lui Bismarck 
de a lărgi treptat competenţa acestui parlament, extinzînd-o şi asupra altor 
probleme de ordin politic, s-a lovit de împotrivirea înverşunată a reprezen
tanţilor Germaniei de sud. - 434. 

sie Mainul marca graniţa dintre Confederaţia Germaniei de nord şi statele diD 
sudul Germaniei. - 434. 
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617 1mpăra/ii germani din dinastia de Luxemburg, care au st;ipinit la început 
numai micul ducat al Luxemburgului, au ocupat, cu întreruperi, tronul Sfin
tului Imperiu roman de natiune germană din 1308 pină în 1437. ln acelaşi 
timp, această dinastie detinea coroana cehă (1310-1437) şi cea ungară (1387-
1 437). - 435. 

111s In baza tratatului de pace încheiat cu Austria la Viena, la 3 octombrie 1 866, 
Italiei, care participase în războiul austro-prusian de partea Prusiei, i-a fost 
retrocedată Venetia ; datorită împotrivirii Prusiei, pretentiile Italiei de a i se 
ceda Tirolul de sud şi Triestul, care apartineau Austriei, nu au fost satis
făcute. - 436. 

siv „No/iunea geografică" expresie pe care a folosit-o Mettemich, cancelarul 
Austriei, cu privire la Italia („Italia este o notiune geografică") într-o depeşă 
trimisă la 6 august 1 847 contelui Apoonyi, ambasadorul Austriei la Paris ; ul
terior, Metternich a folosit aceeaşi expresie şi cu privire la Germania. - 436 . 

.s20 Conferin/a de la Londra a reprezentantilor diplomatici ai Austriei, Rusiei, 
Prusiei, Frantei, Italiei, Ţărilor de Jos şi Luxemburgului în problema Luxem
burgului a avut loc intre 7 şi 1 1  mai 1867, sub preşedintia ministrului de externe 
al Angliei. In baza tratatului semnat la 1 1  mai a fost proclamată neutralitatea 
ducatului Luxemburg (titlul de duce revenea, ca şi în trecut, regelui Ţărilor 
de Jos) , care a fost garantată de statele semnatare. Prusia era obligată să-şi 
retragă de îndată garnizoana din fortăreata Luxemburg, iar Napoleon al Iii-lea 
să renunte la pretentiile de a alipi Luxemburgul la Franta. - 436. 

521 Vezi adnotarea 389. - 437 . 

.s22 In bătăliile de la Spichem (Lorena) şi de la Worth (Alsacia) de la 6 august 
1870, trupele prusiene au înfrint citeva corpuri de armată franceze. Avanta
jul ciştigat de pe urma acestor bătălii în stadiul initial al războiului franco
prusian din 1870-1871 a permis comandamentului prusian să desfăşoare ope
ratii ofensive în cursul cărora armata franceză a fost dezmembrată, iar apoi 
încercuită şi zdrobită parte cu parte. 

Cu privire la bătălia de la Sedan - vezi adnotarea 282. - 438. 

623 La 4 septembrie 1870, după ce la Paris s-a primit ştirea despre înfringerea 
armatei franceze la Sedan, a izbucnit o revolutie a maselor populare care a 
dus la căderea regimului celui de-al doilea Imperiu şi la proclamarea repu
blicii. Cu toate acestea, în guvernul provizoriu care s-a format au intrat, în 
afară de republicani, moderati şi monarhişti. Acest guvern, care avea în frunte 
pe Trochu, guvernatorul militar al Parisului (adevăratul inspirator al guver
nului era reactionarul Thiers, liderul fractiunii orleaniste a monarhiştilor, care 
la început nu detinea funcţii oficiale în guvern). reflectînd starea de spirit 
capitulardă a cercurilor burghezo-moşiereşti din Franta şi teama lor de masele 
populare, a păşit pe calea trădării naţionale şi a cirdăşiei cu duşmanul din 
afară. - 439 . 

.S24 „Regulamentul cu privire la Landsturm• - la 21 aprilie 1813 a fost emis în 
Prusia un decret cu privire la Landsturm, care prevedea formarea detaşamen
telor de voluntari („franctirori") ; aceştia nu purtau uniformă militară şi urmau 
să ducă un război de partizani în spatele şi pe flancurile armatei lui Napo
leon. Toti bărbatii apti de luptă care nu făceau parte din rindurile armatei 
erau chemati să intre în Landsturm. 
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In legătură cu represiunile bestiale ale armatei prusiene împotriva francti
rorilor francezi, vezi seria de articole ale lui Engels „Insemnări despre război• 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 175-
179 şi 213-217). - 439. 

525 Engels se referă la bătălia de la Hericourt (lingă Belfort), care s-a dat Ia 
1 5-17 ianuarie 1 871 intre trupele germane şi Armata franceză de răsărit de 
sub comanda lui Bourbaki. Această armată înainta în regiunea Vosgilor meri
dionali pentru a lovi de aici din flanc principala linie de comunicaţie a arma
tei germane care asedia Parisul. Atacurile Armatei de răsărit au fost respinse 
de germani, şi ea a fost nevoită să înceapă retragerea, în cursul căreia a fost 
împinsă pînă la graniţa Elveţiei şi apoi internată pe teritoriul Elveţiei. In 
timp ce avea loc această retragere, Jules Favre, reprezentantul guvernului 
Apărării naţionale, a semnat la 28 ianuarie 1 871 o convenţie cu Bismarck re
feritoare Ia armistiţiu şi la capitularea Parisului. - 440. 

528 Este vorba de următorul episod petrecut în cursul evenimentelor care au 
avut loc în martie 1848 în Prusia : după insurecţia populară victorioasă de Ia 
1 8  martie din Berlin, insurgenţii l-au silit pe regele Prusiei, Frederic Wilhelm 
al IV-iea, să iasa m dimineaţa zilei de 19 martie în balconul palatului şi să 
se descopere în fata cadavrelor luptătorilor căzuţi pe baricade. - 441 .  

527 Dupd. încheierea la 2 8  ianuarie 1 871 a convenţiei referitoare I a  armistiţiu 
şi la capitularea Parisului, ostilităţile dintre Franţa şi Prusia nu au mai fost 
reluate. Cercurile guvernante capitularde din Franţa, în frunte cu Thiers, s-au 
grăbit să semneze la 26 februarie 1 871 tratatul de pace preliminar, care con
ţinea condiţiile dictate de Bismarck. Tratatul de pace definitiv a fost semnat 
la 10 mai 1 871 la Frankfurt şi a consfinţit anexarea de către Germania a Alsa
ciei şi Lorenei de răsărit. In conformitate cu tratatul de la Frankfurt, condi
ţiile de plată a contribuţiei de 5 miliarde franci pe care trebuia să o plătească 
Franţa au fost înrăutăţite, iar termenul de ocupare a teritoriului francez de 
către trupele germane a fost prelungit. Acesta a fost de fapt preţul ajutorului 
acordu.t de Bismarck guvernului de Ia VPrsailles la înăbuşirea Comunei. - 441. 

528 Prin Pacea westfalică, cu care s-a încheiat războiul de 30 de ani (1618-
1648) . Strasbourgul a rămas în cadrul Imperiului german, deşi Alsacia a deve
nit o parte componentă a Franţei. In urma ordinului dat de Ludovic al XIV-iea, 
la 30 septembrie 1 681 , considerîndu-se că Strasbourgul aparţine Alsaciei, ora
şul a fost ocupat de trupele franceze. Partidul catolic din Strasbourg, în frunte 
cu episcopul Fiirstenberg, a salutat alipirea oraşului la Franţa şi a făcut totul 
ca francezilor să nu li se opună nici o rezistenţă. - 442. 

529 Chambres de reunion (Camerele de reunificare) - create de Ludovic al 
XIV-iea în 1 679--1680 - trebuiau să fundamenteze şi să justifice din punct 
de vedere juridic şi istoric pretenţiile Franţei asupra anumitor părţi din 
teritoriile statelor vecine, care după aceea erau ocupate de trupele fran
ceze. - 442. 

530 Vezi adnotarea 477. - 442. 

531 Este vorba de tratatul de pace preliminar semnat Ia 3 octombrie 1735 la 
Viena de Austria şi Franţa şi prin care se punea capăt aşa-numitului război 
pentru succesiunea Ia tronul Poloniei ( 1733-1735). In acest război, Rusia şi 
Austria au sprijinit candidatura la tronul Poloniei a principelui elector al 
Saxoniei (din 1734 - rege al Poloniei sub numele de August al III-iea) . iar 
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Franţa - candidatura lui Stanislaw Leszczynski, socrul regelui Ludovic al 
XV-iea. Potrivit condiţiilor stipulate în acest tratat, Ludovic al XV-iea renunţa 
la pretenţiile sale asupra tronului Poloniei pentru socrul său şi făcea o serie 
de alte concesii Habsburgilor austrieci. ln schimb, Stanislaw Leszczynski pri
mea ducatul Lorenei, iar Franz Stephan, duce de Lorena (care ii stăpinise pină 
atunci) ,  primea drept compensaţie Toscana. Lorena urma să revină, după moar
tea lui Leszczynski, Franţei. Condiţiile tratatului de pace preliminar au fost 
definitivate prin tratatul de la Viena din 1 138. - 442. 

582 Patrulateru/ de fortăreţe din Lombardia - puternica poziţie fortificată for
mată din fortăreţele Italiei de nord : Verona, Legnago, Mantua şi Peschiera. ln 
legătură cu rolul acestui patrulater de fortăreţe ca bastion al dominaţiei aus
triece în nordul Italiei, vezi lucrările lui Engels „Cum ţine Austria în mîinile 
ei Italia" şi „Padul şi Rinul" (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, 
Editura politică, 1962, p. 212-219 şi 245-296). - 445. 

538 Este vorba de „A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 11, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 284-292). - 445 . 

.s31 ln cuv1nlarea sa rostită în Reichslag la 6 februarie 1888, în timpul dezbate
rii proiectului de lege cu privire la reorganizarea forţelor armate ale Ger
maniei, Bismarck, insistind asupra necesităţii sporirii puterii militare a Im
periului german şi recunoscînd de fapt posibilitatea încheierii unei alianţe 
antigermane intre Franţa şi Rusia ţaristă, a elogiat totodată politica lui Ale
xandru al III-iea faţă de Germania, opunind-o campaniei antigermane duse 
în acea vreme în presa rusă. - 445 . 

.sss ln iarna 1886-1881, Bismarck, profitind de o oarecare înrautăţire a relaţiilor 
cu Franţa şi de vilva stirnită în presă în legătură cu „pericolul de război" ,  a 
cerut Reichstagului să voteze proiectul de lege cu privire la sporirea conside
rabilă a efectivului armatei şi să aprobe bugetul militar pe următorii 1 ani. Ma
j oritatea deputaţilor a refuzat să voteze bugetul pe şapte ani cerut de Bismarck, 
mulţumindu-se cu un buget pe trei ani, după care Reichstagul a fost dizolvat. 
La alegerile din 21 februarie 1881, partidele care-l sprijineau pe Bismarck (con
servatorii, „conservatorii liberi" şi naţional-liberalii) şi care s-au unit pe 
această bază într-un aşa-numit „cartel", au întrunit majoritatea de voturi. 
Noul Reichstag a votat bugetul cerut de Bismarck. - 447. 

586 Engels se referă la proclamarea regelui Wilhelm I al Prusiei ca împărat al 
Germaniei, care a avut loc Ia 18 ianuarie 1811 în palatul de la Versailles. - 447 . 

.s37 E'te vorba de criza economică care a izbucnit în Germania în mai 1813. Criza 
a fost precedată de un puternic avînt industrial, însoţit de o febrilă activitate 
de înfiinţare de noi intreprinderi şi de speculaţii de bursă de mare am
ploare. - 449. 

538 Progresiştii - este vorba de reprezentanţii partidului progresist burghez pru
sian, înfiinţat în iunie 1861. Acest partid preconiza unificarea Germaniei sub 
supremaţia Prusiei, convocarea unui parlament pe întreaga Germanie şi for
marea unui guvern liberal puternic, răspunzător faţă de Camera deputaţilor. 
ln 1866 aripa de dreapta s-a despărţit de partidul progresist şi a format 
partidul naţional-liberal, care a capitulat în faţa guvernului Bismarck. 
Spre deosebire de naţional-liberali, chiar şi după unificarea Germaniei în 
1811, progresiştii au continuat să-şi spună partid de opoziţie, deşi această 
<>poziţie rămînea pur declarativă. De teama clasei muncitoare şi din ură faţă 
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de mişcarea socialistă, partidul progresist a acceptat dominaţia iuncherimii 
prusiene în condiţiile unei Germanii semiabsolutiste. Şovăielile în politica 
partidului progresist reflectau instabilitatea burgheziei comerciale, a micilor 
industriaşi şi, în parte, a meseriaşilor pe care se sprijinea. ln 1884 progre
siştii s-au unit cu aripa de stînga desprinsă din partidul national-liberal şi 
au format partidul german liberal. - 450. 

Este vorba de Uniunea generală a muncitorilor germani (Iassalleeni), creată 
in 1863, şi de Partidul muncitoresc social-democrat german (eisenachienii), al 
cărui congres de constituire a avut loc în 1869 Ia Eisenach. Uniunea generală 
a muncitorilor germani era o organizaţie politică a clasei muncitoare pe în
treaga Germanie care se afla însă sub influenţa concepţiilor oportuniste ale 
lui Lassalle şi ale adepţilor săi ; aceştia căutau să îndrepte mişcarea munci
torească pe calea reformistă, erau împotriva luptei greviste şi a organizării de 
sindicate, susţineau politica lui Bismarck de unificare de sus a Germaniei şi 
încercau să cadă Ia înţelegere cu el. Partidul muncitoresc social-democrat ger
man a fost creat cu sprijinul lui Marx şi Engels şi era condus de Bellei �i 
Liebknecht. Acest partid s-a afiliat la Internaţionala I. Cu toate că programul 
său conţinea o serie de teze greşite, el se situa în general pe poziţiile mar
xismului, promova o linie revoluţionar-proletară în problema unificării Ger
maniei şi în alte probleme, demasca reformismul şi naţionalismul liderilor 
lassalleeni. Sub influenţa tendinţelor de unificare ale muncitorilor germani şi 
a decepţiei suferite de membrii de rînd ai organizaţiei lassalleene în ceea ce 
priveşte dogmele şi tactica liderilor lor, în 1 875 la Congresul de Ia Gotha, 
s-au unificat cele două curente, formîndu-se un singur partid, care pîna în 
1890 a purtat denumirea de Partidul muncitoresc socialist din Germania. ln 
felul acesta a fost biruită sciziunea din rîndurile clasei muncitoare germane. 
Totuşi, programul partidului unificat, adoptat la Congresul de la Gotha, con
ţinea greşeli serioase şi concesii făcute lassalleanismului, fapt pentru care a 
fost supus unei critici aspre din partea lui Marx şi Engels. Compromisul ideo
logic de Ia Gotha a contribuit ulterior Ia întărirea elementelor oportuniste îu 
rîndurile social-democraţiei germane. - 450. 

Conservatorii - partid al iuncherimii prusiene, al clicii militariste, al vîr
furilor birocraţiei şi al clerului luteran. lşi avea originea în fracţiunea mo
narhistă de extremă dreaptă a Adunării naţionale prusiene din 1848. Politica 
conservatorilor, îndreptată spre menţinerea rămăşiţelor feudalismului şi a re
gimului politic reacţionar, era pătrunsă de spiritul şovinismului şi militaris
mului belicos. După crearea Confederaţiei Germaniei de nord şi în primii ani 
după formarea Imperiului german, ei au reprezentat opoziţia de dreapta faţă 
de guvernul Bismarck, deoarece se temeau că politica lui va duce la „dizol
varea • Prusiei în Germania. lncă în 1 866, din acest partid s-a desprins însă 
aşa-numitul partid al „conservatorilor liberi" (sau „partid al imperiului" ) ,  care 
reprezenta interesele marilor proprietari funciari şi ale unei părţi a magna
ţilor industriei şi sprijinea fără rezerve politica lui Bismarck. - 451 .  

541 Vezi adnotarea 231 .  - 451 .  

542 Tratatele cu statele din sudul Germaniei (Baden, Hessen, Bavaria ş i  Wiirt
temberg) cu privire Ia intrarea lor în Confederaţia Germaniei de nord au 
fost încheiate în noiembrie 1870. Tratatele prevedeau introducerea unor mo
dificări în constituţia Confederaţiei Germaniei de nord în sensul acordării 
unei independenţe întrucîtva mai mari statelor membre ale acestei confe
deraţii. 
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Constituţia Imperiului german, adoptată la 16 aprilie 1 871 ,  a consfinţit 
privilegiile acordate, pe baza tratatelor sus-menţionate, unor state din sudul 
Germaniei. Bavaria şi Wiirttemberg şi-au menţinut, printre altele, dreptul de 
a percepe un impozit special pe rachiu şi bere şi drepturi speciale în con
ducerea poştei şi telegrafului ; Bavaria şi-a menţinut în plus o oarecare in
dependenţă în conducerea armatei sale şi administrarea căilor ferate. - 453 . 

.543 Potrivit constituţiei Confederaţiei Germaniei de nord, Bundesratul era alcă
tuit din reprezentanţi numiţi de guvernele tuturor statelor germane care fă· 
ceau parte din confederaţie ; funcţiile Bundesratului se reduceau la aproba
rea legilor. - 453. 

su Vezi adnotarea 494. - 454 . 

.s45 Schăffengerichle - instanţe de judecată inferioare din Imperiul german, in
troduse într-o serie de state germane după revoluţia din 1 848, iar în întreaga 
Germanie - cu începere din 1 871 .  Ele erau formate pe atunci dintr-un ma
gistrat de carieră şi doi asesori (Schiiffen) . care, spre deosebire de asesorii 
de la Curtea cu juri, nu numai că stabileau vinovăţia inculpaţilor, dar, îm
preună cu judecatorul, stabileau şi pedeapsa. Pentru a îndeplini funcţia de 
Schiiffen se cerea : să ai cel puţin treizeci de ani, doi ani de domiciliu sta
bil în localitatea respectivă, precum şi o situaţie materială asigurată. Aceste 
instanţe judecau infracţiunile mai puţin grave. - 457. 

648 

.547 

Este vorba de reforma administrativă din 1 872 din Prusia, prin care se des
fiinţa puterea feudală ereditară a moşierilor la sate şi se introduceau unele 
elemente de autoadministrare locală : primari eligibili în comune, consilii 
districtuale (Bezirksregierungen) pe lingă consilii comunale (Landrăte), alese 
după sistemul stărilor sociale etc. Reforma avea drept scop întărirea apa
ratului de stat şi intensificarea centralizării în interesul întregii clase a iun
cherilor. Totodată, iuncherii moşieri îşi menţineau practic puterea locală, 
ocupînd, fie personal, fie prin oamenii lor, cele mai multe dintre funcţiile, 
ai căror titulari trebuiau să fie aleşi sau numiţi. - 458 . 

Este vorba de reforma administraţiei locale din Anglia, al cărei proiect a 
fost prezentat de guvernul Salisbury (1886---1 892) în luna martie 1 888 şi 
adoptat de parlament în luna august a aceluiaşi an. Potrivit acestei reforme, 
funcţiile şerifilor erau transmise consiliilor eligibile ale comitatelor, în atri
buţia cărora intra perceperea impozitelor, administrarea bugetelor locale etc. 
La alegerile pentru consiliile comitatelor puteau participa toate persoanele 
care aveau drept de vot în alegerile pentru parlament, precum şi femeile 
care au depăşit vîrsta de 30 de ani. Prin această reformă burghezo-demo
cratică guvernul conservator urmărea să-şi consolideze situaţia şi să abată 
atenţia păturilor largi populare de la faptul că cheltuielile pentru armată, 
flotă şi politica externă agresivă creşteau mereu. - 458. 

148 Ultramontanism - curent ultrareacţionar în cadrul catolicismului, care se 
ridica împotriva independenţei bisericilor naţionale şi apăra dreptul papei 
de la Roma de a se amesteca în treburile interne ale oricărui stat. Creşterea 
influenţei ultramontanismului în a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi-a 
găsit expresia în crearea de partide catolice în unele state din Europa, în 
adoptarea de către Conciliul din 1 870 de la Vatican a dogmei „infailibili
tăţii" papale etc. - 459. 

549 La 20 septembrie 1 870, trupele regatului Italiei au intrat în Roma, care pînă 
atunci se aflase sub stăpînirea papei. Cu ocazia plebiscitului organizat la 2 
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octombrie in statul papal, majoritatea covîrşitoare a locuitorilor s-au pro· 
nunţat pentru alipirea la Italia ; ca urmare, guvernul italian a proclamat 
includerea acestei regiuni în regatul Italiei. Cu aceasta s-a încheiat unifi· 
carea politică a ţării şi a fost desfiinţată puterea laică a papei. „Legea ga
ranţiilor" ,  adoptată în 1871 ,  acorda papei suveranitatea statală numai în ca
drul palatelor Vatican şi Lateran, precum şi a reşedinţei situate în afara 
oraşului. Ca răspuns, papa i-a excomunicat pe inspiratorii ocupării Romei, 
a refuzat să recunoască „legea garanţiilor" şi s-a declarat „prizonier în Va· 
tican". Conflictul dintre papă şi guvernul italian a continuat multă vreme şi 
a fost rezolvat oficial abia în 1929. - 459. 

550 Este vorba de micile grupuri de deputaţi polonezi şi alsacieni din Reichstag. 
precum şi de partidul separatist format după 1866 în Hanovra din adepţii 
restaurării monarhiei independente a Hanovrei sub dinastia Welfilor, care 
a domnit aici pînă Ia alipirea Hanovrei la Prusia în 1866. - 460. 

551 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 153-179. - 461. 

552 Este vorba de broşura lui Engels „Dezvoltarea socialismului ştiinţific", Ge
neva, 1884, editată de grupul „Eliberarea muncii" în cadrul „Bibliotecii so
cialismului contemporan" (nr. 2). - 461. 

553 Este vorba de procesul intentat de Bismarck în 1876-1877 unor ziarişti ŞL 
oameni politici din cercurile conservatoare pentru ofensa pe care i-au adus-o, 
demascînd în presă participarea lui la speculaţfile de bursă şi la febra fon
dării de întreprinderi. Toate acestea reflectau relaţiile tot mai încordate din· 
tre guvernul Bismarck şi conservatori, care atacau politica acestuia de pe 
poziţii de dreapta. 

Legea împotriva socialiştilor - vezi adnotarea 235. - 462. 

554 „Drumul la Canossa• - aşa denumeşte Engels în mod ironic concesiile se
rioase pe care Bismarck le-a făcut în perioada 1878-1887 cercurilor cleri
cale şi papei Leon al XIII-iea. Aceste concesii erau identice cu recunoaşte· 
rea insuccesului „Kulturkampf"-ului şi cu falimentul lui total. Bismarck, care 
la începutul conflictului cu biserica catolică a declarat în mai 1872 în Reichs
tag : „Noi nu vom merge la Canossa", avînd nevoie la sfîrşitul deceniului al 
8-Iea de sprijinul partidului catolic al centrului (partidul naţional-liberalilor. 
vechiul său sprijin, începuse să-şi piardă influenţa) şi, voind să cîştige fa· 
voarea papei, a abrogat aproape toate legile anticatolice promulgate în 
timpul conflictului şi i-a silit pe prmcipalii promotori ai politicii anticatolice 
să se retragă. 

Expresia „a merge la Canossa • îşi are originea în pelerinajul umilitor 
făcut în 1077 la Canossa (nordul Italiei) de împăratul german Henric al 
IV-iea pentru a-I implora pe papa Grigore al VII-iea să revină asupra exco· 
municării sale. - 464. 

555 Seplennal (de la cuvîntul latinesc septem - şapte) - lege pe care Bismarck 
a reuşit s-o treacă în 1874 prin Reichstag, după ce stîmise o mare zarvă 
pe tema „pericolului de război" din partea Franţei. Această lege prevedea 
aprobarea pe timp de şapte ani a bugetului militar şi sporirea în această pe· 
rioadă a efectivului armatei permanente germane dm timp de pace Ia 
401 OOO oameni. - 464. 
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6.ll Engels a scris acest fragment în a doua jumătate a lunii septembrie lBBB 
pe vaporul „City of New York", cu care se reîntorcea din călătoria făcută 
prin S.U.A. şi Canada. Engels, împreund. cu Eleanor Marx-Aveling, Edward 
Aveling şi cu prietenul său Carl Schorlemmer, a stat în America mai mul1 
de o lună (de la 17 august pînă la 19 septembrie). De la New York, după 
ce a vizitat Bostonul şi alte oraşe învecinate, a plecat la cascada Niagara 
şi pe Lacul Ontario, de unde a trecut în Canada. Engels intentiona să scrie 
note de drum, în care, aşa cum reiese nu numai din fragmentul de fată, dar 
şi din unele însemnări disparate, care s-au pd.strat, voia să facă o apreciere 
asupra vielii social-politice a lării. EI nu a reuşit însă să realizeze acest lucru. 
Fragmentul de faţă, scris pe o hîrtie cu antetul vaporului, nu reprezintă deci! 
începutul lucrării proiectate. - 466. 

157 Fragmentul de fală dintr-o scrisoare adresată de narodnicul revolutionar rus 
G. A. Lopatin lui M. N. Oşanina, membru al Comitetului executiv al orga
nizaţiei „Narodnaia Valea•, reproduce conţinutul convorbirii pe care Lopatin 
a avut-o cu F. Engels. Deşi această convorbire este prezentată, fireşte, în 
interpretarea pe care i-a dat-o Lopatin şi poartă amprenta concepliilor sale 
narodnice, unele idei ale lui Engels, consemnate sub impresia proaspătd. a 
convorbirii, sint reproduse, pe cit se vede, de Lopatin mai mult sau mai 
puţin exact. Intilnirea cu Engels de care se vorbeşte în scrisoa1 e a avut loc 
la 19 septembrie 1883, la cîteva luni după ce Lopatin a fugit din locul de 
deportare, Vologda, în străinătate. Fragruentul a fost publicat pentru prima 
oară, din initiativa lui P. L. Lavrov şi cu asentimentul lui Engels, în cartea 
„Osnovî teoreticeskogo sotializma i ih prilojenie k. Rossii" ,  Geneva, 1893 
(„Principiile socialismului teoretic şi aplicarea lor la Rusia" ) .  - 471 .  

558 Este vorba d e  scrisoarea adresată d e  Comitetul executiv al organizatiei „N<1-
rodnaia Valea" \arului Alexandru al III-iea la 10 martie 1881 (după eveni
mentele de la 1 martie 1881, cind ţarul Alexandru al II-iea a fost omori! de 
membri ai acestei organizaţii) . In această scrisoare, Comitetul executiv fd.
găduia că va înceta activitatea sa teroristă dacă ţarul va decreta amnistia 
generală pentru detinutii politici şi va aproba alegeri generale pentru organele 
reprezentanţei populare, pe baza votului universal, în condiliile asigurdrll 
libertăţii depline a presei, a cuvîntului, a întrunirilor şi a programelor electo
rale. In continuare, Comitetul executiv declara că se va supune hotăriri1 vii
toarei Adunări populare. - 472. 

651 Este vorba de afirmatia ironică a lui Marx făcută în legătură cu unele greşeli 
cu caracter sectar şi dogmatic săvîrşite de marxiştii francezi în cursul luptei 
lor împotriva curentului oportunist al posibiliştilor. In scrisoarea sa din 27 
octombrie 1 890 adresată lui Paul Lafargue, Engels a amintit ceea ce a spus 
Marx atunci în legătură cu aceste greşeli : „Tot ce pot spune este că nu 
sînt marxist".  - 473. 

66° La baza articolului „Insurecjia din mai 1 849" a stat scrisoarea din 14 noiem
brie 1885 pe care Engels a scris-o, la rugămintea lui Paul Lafargue, în legă
tură cu pregătirea de către acesta din urmă a biografiei lui Engels pentru 
seria de biografii ale reprezentantilor de seamă ai socialismului internaţional, 
publicată în „Le socialiste" .  Articolul a apărut, fără semnătură, la 21 noiem
brie 1885, reprezentînd partea a doua a biografiei lui Engels. - 473. 

661 Engels s-a hotărît în octombrie 1886 sd. scrie articolul „Socialismu/ juridic" 

în legătură cu apari\ia cărlii „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in 
geschichtlicher Darstellung• („Dreptul la venitul integral provenit din muncă 
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privit in lumina istoriei") a sociologului şi juristului burghez austriac A. 
Menger. Autorul acestei căr\i încerca să demonstreze că teoria economică a 
lui Marx „nu este originală" şi că Marx ar fi împrumutat concluziile sale 
de la socialiştii utopişti englezi din şcoala ncardiană (Thompson şi al\ii). 
Engels a considerat că nu poate să treacă cu vederea aceste născociri ca
lomnioase ale lui Menger şi falsificarea de către acesta a însăşi esen\ei 
doctrinei lui Marx şi a hotărî! să-i dea o ripostă în presă. Presupunînd însă 
că o ac\iune a lui personală împotriva lui Menger ar putea fi folosită într-o 
oarecare măsură ca o reclamă pentru această figură de mina a treia chiar 
şi în ştiin\a burgheză, Engels a considerat că ar fi mai nimerit ca riposta 
să fie dată lui Menger sub forma unui articol redac\ional în revista „Neue 
Zeit" sau sub forma unei recenzii publicate cu semnătura lui K. Kautsky, 
redactorul acestei reviste. De aceea, Engels l-a îndemnat pe Kautsky să scrie 
un articol împotriva lui Menger. El însuşi inten\iona Ia început să scrie 
partea principală a articolului, dar boala I-a silit să întrerupă munca, aşa că 
articolul a fost terminat de Kautsky pe baza indica\iilor date de Engcls. 
Articolul a apărut în revista „Neue Zeit" nr. 2, 1887, fără semnătură ; ulterior 
însă, în indicele acestei reviste, editat în 1905, ca autori ai articolului au 
fost men\iona\i Engels şi Kautsky. ln 1904 articolul a apărut în traducere 
franceză, în revista „Mouvement socialiste" nr. 132 ca articol al lui Engels. 
lntrucît manuscrisul acestui articol nu a fost găsit şi nu s-a putut stabili care 
parte a fost scrisă de Engels şi care de Kautsky, în volumul de fată articolul 
se publică în întregime în „Anexe•.  - 475. 

562 Aici este citată lucrarea lui K. Marx „Luptele de clasă în Fran\a. 1848--1850" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 43). - 483. 

SG3 Sub acest titlu a apărut la 7 martie 1831 , în „Le Globe", unul din articolele 
lui B. P. Enfantin publicate în acest ziar între 28 noiembrie 1830 şi 18 iunie 
1 831 şi editate apoi la Paris, în 1831 ,  în volum, sub titlul comun „Economie 
politique et politique• {„Economie politică şi politică"). 

„Le Globe" - cotidian ; a apărut la Paris între 1824 şi 1832 ; de la 18 
ianuarie 1 831 - organul de presă al şcolii saint-simoniste. - 485. 

514 Este vorba de cartea lui P. J. Proudhon „Systeme des contradictions econo
miques, ou Philosophie de la misere" T. 1-11, Paris, 1846 („Sistemul contra
dic\iilor economice, sau Filozofia mizeriei").  - 485. 

565 K. Marx. „Mizeria filozofiei. Răspuns Ia < Filozofia mizeriei» a d-lui Proudhon• 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
ed. a II-a, p. 65-179). 

ln ianuarie 1849, Proudhon a încercat să fondeze o „Bancă populară" pe 
baza principiilor utopice ale creditului „gratuit" enun\ate de el. Această 
bancă, cu ajutorul căreia Proudhon inten\iona să-şi realizeze pe cale paşnică 
reforma socială, desfiin\înd dobînda la împrumuturi şi introducînd schimbul 
direct, fără bani, în cadrul căruia producătorul căpăta echivalentul integral 
al venitului său provenit din muncă, a dat faliment la numai două luni de 
la înfiin\area ei. - 485. 

saa Vezi W. Thompson. „An Inquiry into the Principles of the Distribution of 
Wealth Mast Conducive to Human Happiness•.  A New Edition by William 
Pare. London, 1 850. {„Studiul principiilor reparti\lei avu\iei, care contribuie 
cel mai mult Ia fericirea oamenilor").  Prima edi\ie a acestei căr\i a apărut 
în 1824. - 487. 
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&67 Vezi D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy and Taxations" 
London, 1817, p. 90-1 15 (vezi şi David Ricardo, „Despre principiile econo
miei politice şi impunerii" .  Editura Academiei Republicii Populare Române. 
1959.) - 491 .  

588 Este vorba d e  campania ostilă dusă împotriva lui Marx, în deceniul al 8-lca 
al secolului al XIX-iea, de economistul burghez german Lujo Brentano, care-l 
învinuia pe Marx de a fi falsificat cu buna ştiinţă un citat din cuvîntarea 
rostită de Gladstone la 16 aprilie 1863. Această frază din cuvîntarea lui 
Gladstone, care apăruse la 17 aprilie 1863 aproape în toate dările de seamă: 
cu privire la şedinţa susmenţionată a parlamentului publicate de ziarele lon
doneze („Times", „The Morning Star" ,  „Daily Telegraph" etc.), a fost omisă 
în ediţia semioficială a dezbaterilor parlamentare a lui Hansard, al cărei text 
era verificat în prealabil de înşişi oratorii. Brentano s-a folosit de acest 
prilej pentru a-l acuza pe Marx de lipsă de probitate ştiinţifică. Marx ai 
răspuns la calomnia care i-a fost adusă în cele două scrisori adresate re
dacţiei gazetei „Volksstaat• la 23 mai şi 28 iulie 1872 (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 90-94 şi 1 10-1 18)_ 
După moartea lui Marx, aceeaşi acuzaţie a fost repetată, în noiembrie 1883, 
de economistul burghez englez Taylor. Această versiune cu privire la o pre
tinsă falsificare de citate a fost respinsă de Eleanor Marx în două scrisori 
adresate în februarie şi martie 1884 revistei „To-day•,  iar în iunie 1890 de 
Engels în prefaţa la cea de-a patra ediţie germană a „Capitalului" (vezi K. 
Marx. „Capitalul •, voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 
67-71), precum şi în 1891 ,  în broşura „Brentano contra Marx, în legătură cu 
pretinsa falsificare a unui citat. Istoric şi documente" (vezi Marx-Engels. Opere, 
voi. 22, ediţia de faţă). - 491 .  

5G9 Această inexactitate care s-a strecurat în textul cărţii lui Marx a fost recti
ficată de Engels în cea de-a doua ediţie germană a lucrării „Mizeria filozo
fiei" ,  apărută în 1892. Tot acolo a fost făcută precizarea respectivă în citatul 
dat de Engels în prefaţa la prima ediţie germană a lucrării (vezi volumul de 
faţă, p. 177) şi a fost indicată exact data apariţiei cărţii lui Thompson. - 492. 

&10 Vezi A. Menger. „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag•. Stuttgart, 1886, 
S. III. - 493. 

&11 Engels a făcut corectările la programul Federaţiei socialiste din nordul Angliei 
la rugămintea muncitorului socialist englez J. L. Mahon. In scrisoarea sa din 
22 iunie 1887 pe care a trimis-o lui Mahon împreună cu corectările respec
tive, Engels a dat o înaltă apreciere programului, arătînd că e „o declaraţie 
instinctivă a principiilor clasei muncitoare• .  Engels căuta totodată să ridice 
nivelul teoretic al acestui document, care a reflectat încercarea muncitorilor 
englezi înaintaţi de a crea un partid muncitoresc de sine stătător în Anglia. 
Corectările lui Engels se referă la partea introductivă a programului şi sint 
operate chiar pe foaia volantă care cuprinde textul programului. 

Federa/ia socialistă din nordul Angliei - organizaţie muncitorească creată 
la Northumberland (nordul Angliei) la 30 aprilie 1887, în timpul marii greve 
a minerilor, care a durat de la sfîrşitul lunii februarie pînă la 24 iunie 1887. 
Iniţiatorii acestei organizaţii, J. L. Mahon, T. Binning, A. K. Donald şi alţir 
au fost muncitori, membri ai Ligii socialiste. In cursul anului 1887', Federaţia 
a desfăşurat o activitate intensă în rîndurile muncitorilor, în special în rin
durile minerilor din Northumberland, dar ea nu a reuşit să-şi consolideze 
primele succese şi în curînd şi-a încetat activitatea. - 495. 
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Engels a acordat acest interviu reprezentantului gazetei „New Yorker Volks· 
zeitung" Ia 19 septembrie 1888, după ce a terminat căld.toria sa prin S.U.A. 
Nedorind să se întilnească cu o serie de reprezentanţi ai organizaţiilor so
cialiste germane din America, al căror dogmatism el I-a criticat cu asprime, 
Engels a cd.lătorit incognito şi a căutat să evite orice contact cu reprezen
tanţii presei. Cu toate ace�tea, Jonas, redactorul lui „New Yorker Volkszei
tung" ,  a fiind că Engels se află la New York, l-a trimis Ia el ca reprezentant 
al gazetei, pe Th. Cuno, fost militant al Asociaţiei Internaţionale a Muncito· 
rilor. Rezultatul convorbirii lor a fost interviul publicat în gazetă, fără ca 
textul său să fi fost aprobat în prealabil de Engels. La 13 octombrie interviul 
a fost reprodus, se pare, ftiră obiecţii din partea lui Engels în „Sozialdemo
krat" .  - 497. 

s73 Această idee a fost exprimată în „Prefaţa la a doua ediţie rusă a «Manifestu
lui Partidului Comunist» " (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, 
Editura politică, 1964, p. 314-315). - 497. 

Varianta iniţiald. a acestui pamflet a fost scrisă de Bernstein, din iniţiativa 
lui Engels, ca răspuns la nota redacţională „Social-democraţii germani «ofi
ciali» şi Congresul internaţional de la Paris " ,  publicată la 16 martie 1889 în 
„Justice". Textul pamfletului a fost redactat de Engels şi editat sub formă 
de broşură în limba engleză la Londra ; traducerea în limba germană a 
pamfletului a apărut ulterior în „Sozialdemokrat" sub semnătura lui Bernstein, 
redactor al acestui organ de presă. Pamfletul a contribuit în mare măsură la 
demascarea uneltirilor posibiliştilor francezi, care au încercat, cu sprijinul li
derilor oportunişti ai Federaţiei social-democrate din Anglia, să ia în miinile 
lor convocarea şi conducerea Congresului internalional muncitoresc socialist 
din 1889 de la Paris. 

„Justice• - săptămînal ; organ de presă al Federaţiei social-democrate ; 
a apărut la Londra din 1884 pînă în 1925. - 498 . 

.li75 lnalta Curte de casaţie a Imperiului a confirmat sentinţa pronunţată la 4 
august 1886 de Tribunalul saxon din Freiberg împotriva unui grup de mili
tanţi de frunte ai social-democraţiei germane (Bebe!, Auer, Frohme şi alţii) 
mvinuiţi pe baza legăturilor lor cu „Sozialtlemokrat• , care avea subtitlul : 
„Organ central al social-democraţiei germane" ,  că fac parte dintr-o „asociaţie 
secretă" .  Acuzaţii au fost condamnaţi la închisoare pe diferite termene. La 
prommţarea sentinţei, tribunalul a pornit de la prevederile legii excepţionale 
împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 235). După confirmarea sentinţei de 
către !nalta Curte de casaţie a Imperiului, fracţiunea social-democrată din 
Reichstag a considerat oportun ca „Sozialdemokrat• să nu mai aibă caracter 
vficial de organ de presă al partidului şi din 5 noiembrie 1886 gazeta a 
început să apară cu subtitlul : „Organ de presă al social-democraţilor de 
limbă germană" .  Engels a aprobat aceast<i hotărîre. - 498 . 

.576 „Londoner Freie Presse• - săptăminal socialist editat de emigranţii germani 
de la Londra. A apărut din 1886 sub denumirea „Londoner Arbeiter-Zeitung", 
iar din octombrie 1 887 pină în iunie 1890 sub denumirea „Londoner Freie 
Presse" .  - 499. 

577 Vezi adnotarea 376. - 499. 

578 „Workmen's Advocate• - săptăminal ; organ de presă al Partidului munci
toresc socialist din America de Nord, fondat la New York în 1885 ; sub de
numirea de mai sus a apd.rut pînă în aprilie 1891 .  - 499. 

579 Vezi adnotarea 250. - 500. 
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G80 „Recht voor Allen• - gazetă socialistă olandeză ; a fost fondată la Amsterdam 
în 1 879 de F. D. Nieuwenhuis. - 500. 

G81 Comitetul parlamentar - organul executiv al Uniunii sindicatelor din Anglia, 
c.are a luat fiinţă Ia sfirşitul deceniului al 7-Iea al secolului trecut sub de
numirea de Congresul britanic al trade-unionurilor. Incepînd din 1871, Comi· 
tetul parlamentar era ales în fiecare an Ia congresele trade-unionurilor, iar 
în perioada dintre două congrese era considerat centrul conducător al trade· 
unionurilor. Comitetul propunea candidaţii trade-unionurilor în alegerile pentru 
parlament, susţinea proiectele de lege prezentate în interesul trade-unionurilor 
şi pregătea congresele. In comitet predominau elementele reformiste, care 
duceau o politică în spiritul !rade-unionismului vechi, conservator şi se spri
jineau pe aristocraţia muncitorească. In 1921 Comitetul parlamentar a fost în
locuit prin Consiliul General al Congresului britanic al trade-unionurilor. - 502. 

&82 Federa/ia social-democrată - organizaţie socialistă engleză, întemeiată în 
august 1884, care grupa elemente socialiste eterogene, în special din rindu
rile intelectualităţii. Conducerea federaţiei s-a aflat vreme îndelungată în 
mina reformiştilor, în frunte cu Hyndman, care ducea o politică oportunistă 
şi sectară. In opoziţie cu linia promovată de Hyndman, grupul de marxişti 
revoluţionari (Eleanor Marx-Aveling, Edward Aveling, T. Mann etc.). care 
făcea parte din federaţie, lupta pentru stabilirea unei strînse legături cu 
mişcarea muncitorească de masă. După sciziunea din toamna anului 1884 şi 
formarea de către reprezentanţii aripii de stinga a unei organizaţii de sine 
stătătoare - Liga socialistă -, influenţa oportuniştilor în federaţie a crescut. 
Cu toate acestea, sub înriurirea stării de spirit revoluţionare a maselor, în 
cadrul federaţiei a continuat procesul de formare a elementelor revoluţionare, 
nemulţumite de conducerea oportunistă. 

Liga socialistă - organizaţie socialistă engleză, întemeiată în decembrie 
1884 de un grup de socialişti care au ieşit din Federaţia social-democrată 
pentru că erau nemulţumiţi de linia oportunistă a conducerii acesteia. Printre 
organizatorii Ligii socialiste se numărau Eleanor Marx-Aveling, Edward Aveling, 
Ernest Belfort Bax, William Morris şi alţii. ln primii ani de existenţă a 
Ligii, membrii ei au luat parte activă la mişcarea muncitorească. Curînd 1n>.:i, 
în Ligă au început să predomine elementele anarhiste, mulţi dintre organi
zatorii ei, printre care Eleanor Marx-Aveling şi Edward Aveling, au părăsit-o, 
şi în 1889 Liga socialistă s-a destrămat. - 502. 

183 !n raportul menţionat al Comitetului parlamentar cu pnv1re Ia rezultatele 
Congresului internaţional muncitoresc de la Londra din 1888 se punea Ia îndo
ială oportunitatea hotăririi adoptate Ia congres de a se convoca Ia Paris în 
1889 un nou Congres internaţional muncitoresc. - 502. 

G84 Oportunişti - vezi adnotarea 268. - 507. 

&85 „Parii Ouvrier• - gazetă franceză, organ de presă al posibiliştilor, fondată 
Ia Paris în martie 1888. - 507. 

&86 Această scrisoare a fost trimisă, din iniţiativa lui Engels, redacţiei săptămina
lului englez „The Labour Elector• de către socialistul francez Charles Bonnier, 
care se afla pe atunci la Londra, unde participa activ Ia pregătirea Congre
sului internaţional muncitoresc socialist. Scrisoarea avea drept scop sd. de
maşte în faţa muncitorilor englezi uneltirile posibiliştilor în legătură cu pre
gătirea congresului. După cum rezultă din scrisoarea adresată de Engels la 
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1 mai 1889 lui Lafargue, textul scrisorii sus-menţionate a fost întocmit de 
Engels, fiind însă publicat ca o scrisoare a lui Bonnier. - 509. 

587 Radicali - vezi adnotarea 271 . - 509. 

- Acest apel a fost scris cu participarea activă a lui Paul Lafargue pentru a 
informa organizaţiile muncitoreşti şi socialiste din toate ţările asupra hotări
rilor Conferinţei de la Haga a socialiştilor dintr-o serie de ţări (februarie 
1889) cu privire la viitorul Congres internaţional muncitoresc socialist şi 
pentru a le invita la acest congres. La 6 mai 1889, Paul Lafargue a trimis 
lui I:ngels textul apelului pe care el I-a aprobat întru totul, I-a tradus în 
Jimba germană şi a sprijinit publicarea lui în limbile engleza şi germană. In 
1889 apelul a apărut în limba germană, în traducerea lui Engels, în „Sozial
demokrat• din l i  mai şi, în traducerea lui Liebknecht, în „Berliner Volksblatt" 
din 10 mai ; in limba engleză a apărut sub formă de foaie volantă, precum 
şi în „The Labour Elector" din 18 mai şi „The Commonwea\• din 25 mai. In 
ediţia de faţă, textul apelului este reprodus după traducerea în limba ger
mană făcută de Engels. - 510. 

689 Varianta iniţială a acestui pamflet a fost scrisă de Bernstein, din iniţiativa 
lui Engels, în legătură cu campania pe care conducerea oportunistă a Fede
raţiei social-democrate continua să o desfăşoare în sprijinul Congresului con
vocat de posibilişti la Paris şi cu scopul de a împiedica de�făşurarea cu 
succes a Congresului internaţional muncitoresc socialist pregătit de marxişti. 
Pamfletul a fost redactat de Engels şi a apărut sub formă de broşură in 
limba engleză. „Comunicatul comisiei de organizare cu privire la convocarea 
Congresului internaţional muncitoresc socialist" a fost publicat ca anexă în 
broşură (vezi volumul de faţă, p. 530--532). Un fragment din pamflet, tradus în 
limba germană, a apărut în „Sozialdemokrat• din 15 iunie 1889 ; două frag
mente, traduse în limba engleză, au apărut în aceeaşi zi în „The Labour 
Elector". - 512. 

suo „Proletariat• - săptăminal francez ; organul de presă oficial al  FPderaţiei 
posibiliste a muncitorilor socialişti din Franţa ; a apărut sub această denu
mire la Paris între 5 aprilie 1884 şi 25 octombrie 1890. - 523. 

691 Este vorba de hotărîrea congresului Partidului muncitoresc din Belgia din 
aprilie 1889 de a trimite delegaţi atît la Congresul internaţional muncitoresc 
socialist, convocat de marxişti, cit şi Ia congresul convocat de posibi
lişti. - 523. 

692 „Comunicatul comisiei de organizare cu privire la convocarea Congresului 

interna/ionul muncitoresc socialist• a fost întocmit de P. Lafargue şi de alţi 
socialişti francezi şi a fost trimis la 14 mai 1889 lui Engels, care a făcut 
unele îndreptări în text. Comunicatul a fost tipărit, sub formă de foaie vo
lantă, în iunie 1889, în limba franceză la Paris şi în limba engleză la Londra ; 
în limba germană a apărut în „Sozialdemokrat• din 1 iunie şi în „Berliner 
Volksblatt" din 2 iunie. ln limba engleză a mai apărut în „The CommonweaJ• 
din 8 iunie şi ca anexă în broşura „Congresul internaţional muncitoresc din 
1889. II. Răspuns la Manifestul Federaţiei social-democrate" (vezi volumul de 
faţă, p. 5 1 2-529) .  In primele variante ale comunicatului, apă1ute în presă, lip
seau însă semnăturile unor socialişti din diferite ţări ; o dată cu creşterea decla
raţiilor de adeziune la comunicat a crescut şi numărul semnăturilor. - 530. 

41 - Marx-Engels, Opere, voi. 21 
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Mai-decembrie 

10 mal 

Date din viaţa şi activitatea lui 
Friedrich Engels 

(Mai 1 BB3 pînă în decembrie 1 BB9) 

1 8 8 3  
Engels, considerînd că terminarea lucrărilor teoretice pe care 
Marx nu a mai apucat să le ducă la sfirşit şi publicarea lu
crărilor postume ale acestuia prezintă o mare însemnătate 
pentru mişcarea muncitorească internaţională, continuă să lu
creze la manuscrisele lăsate de Marx, în special la manuscri
sele „Capitalului" ,  face, din cîteva, unele însemnări, alege 
diferite lucrări ale lui Marx pentru a fi reeditate şi triază 
corespondenţa acestuia. 

In legatură ru acţiunile continue ale elementelor oportuniste 
dm rîndurile social-democraţiei germane, Engels, într-o scri
soare adresată lui August Bebel, unul din conducătorii social
democraţiei germane, subliniază necesitatea unei lupte hotă
rite împotriva oportuniştilor, precum şi inevitabilitatea unei 
rupturi cu aceştia. El menţionează însă că din considerente 
tactice o asemenea ruptură nu trebuie forţată atita timp cit 
mai este în vigoare legea excepţională împotriva socialiştilor. 

SflrşituJ Junii mai Engels gd.seşte printre manuscrisele lăsate de Marx poezia 
poetului proletar german Georg Weerth „Cîntecul calfei" şi 
scrie un articol în memoria lui Weerth. Poezia şi articolul 
apar sub titlul „«Cintecui calfei» de Georg Weerth (1 846)" în 
organul central al Partidului social-democrat german „Der So
zialdemokrat• din 7 iunie. 

Junie-mijlocul 
lunii octombri<! 

Prima jumătate a 
lunii iunie 

12 iunie-
27 august 

Engels face corectura celei de-a treia ediţii germane a volu
mului I al „Capitalului" ,  pe care Marx nu a mai putut s-o 
termine. 

Pentru a grăbi editarea volumului I al „Capitalului" în limba 
engleză, Engels tratează cu editorul londonez P. Kegan & Co. ; 
el îl propune ca traducător pe prietenul său juristul englez Sa
muel Moore, fost membru al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. 

In legătură cu faptul că o anumită parte a social-democraţilor 
germani continuă să se afle sub influenţa dogmei lassalleene, 
potrivit căreia toate clasele, în afară de proletariat, ar fi 
reacţionare, Engels explică într-o serie de scrisori adresate 
unor reprezentanţi de frunte ai partidului problema aliaţilor 
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·A doua jumătate 
a lunii iunie 

28 iunie 

· August 

Mijlocul lunii 
august-începutul 

> Junii octombrie 

11 august
i4 septembrie 

S/îrşilul lunii 
august 

• 30 august 

A doua jumătate 
a lu.Rii septembrie 

41* 

proletariatului, şi problema tacticii partidului proletar în re· 
voluţia iminentă în Germania ; el recomandă, de asemenea, 
social-democraţiei germane să folosească contradicţiile dintre 
diferitele fracţiuni ale claselor dominante ; el arată că în 
Germania sarcina imediată trebuie să fie instaurarea repu· 
blicii burgheze, care ar fi numai o scurtă etapă de trecere 
spre victoria dictaturii proletariatului. 

Engels revede traducerea în limba italiană a lucrării sale 
„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă• ,  făcută de 
socialistul italian Pasquale Martignetti, şi îşi exprimă apre· 
cierea pozitivă asupra calităţii traducerii ; broşura vede lu· 
mina tiparului în iulie la Benevento. 

Engels scrie o prefaţă la cea de-a treia ediţie germană a 
„Manifestului Partidului Comunist" ,  care apare în 1883 la 
Zlirith. 

Articolul lui Engels „Apocalipsul",  consacrat istoriei creşti· 
nismului primitiv, apare în revista londoneză, de orientare 
socialistă, „Progress" .  

Engels citeşte î n  manuscris expunerea prescurtată, prevăzută 
cu o anexă referitoare la socialismul ştiinţific, a volumului I 
al „Capitalului" ,  întocmită de· socialistul francez Gabtiel De· 
ville ; Engels apreciază ca pozitivă partea teoretică, dar su· 
pune unei critici serioase partea expozitivă. El arată că această 
parte fiind scrisă în grabă şi în mod neglijent, conţine multe 
confuzii şi chiar greşeli, şi că ea nu poate oferi o . ixp.agine 
justa ·a operei lui Marx. 

Engels se află la odihnă la Eastboume (pe coasta de sud a 
Angliei). 

Engels începe să redacteze primele capitole ale traducerii en· 
gleze a volumului I al „Capitalului" ; Ia această traducere el 
lucrează, paralel cu alte ocupaţii, timp de aproximativ trei 
ani. 

Engels îl informează pe Bebel asupra situaţiei mişcării socia· 
liste din Anglia, considerînd ca pozitiv faptul că Federaţia 
democrată, în fruntea căreia se află Henry Mayers Hyndman, 
este nevoită să recunoasc� teoria marxistă. El arată. tpţodată 
că această organizaţie este izolată de masa muncitorilor, care 
continuă să se afle sub influenţa burgheziei liberale. Engels 
subliniază că baza economică a acestei influenţe o constituie 
monopolul industrial şi comercial al Angliei, care-i permite 
burgheziei să corupă sistematic o anumită parte a clasei mun· 
citoare, şi că o mişcare cu adevărat revoluţionară a prole· 
tariatului englez va lua fiinţă numai atunci cînd muncitorii 
îşi vor da seama că acest monopol al Angliei a fost zdrun· 
cinat. 

Engels începe să pregătească pentru tipar manuscrisul nere· 
dactat de Marx al volumului al Il·lea al „Capitalului" ; în 
decurs de aproape.. doi ani el consacră cea mai mare parte 
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19 şi 23 
septembrie 

Octombrie-17 
decembrie 

Aprox. octombrie 

Mijlocul  /unii 
octombrie 

Sii rşilul /unii oc
lombrie-lnceputul 
/unii noiembrie 

7 noiembrie 

13 noiembrie 

Decembrie 1883-
octombrie 1884 

Siirşitul anului 
1883 

Ianuarie-începu
tul lunii august 

din timpul său acestei munci, compară diferitele variante ale 
manuscrisului, stabileşte structura volumului, întocmeşte tex
tul definitiv pe baza ultimelor cercetări ale lui Marx şi se 
ocupă de redactarea integrala a textului. 

Engels este vizitat de narodnicul revoluţionar rus G. A. Lo
patin ; în scrisoarea sa adresată revolujionarei ruse M. N. 
Oşanina, Lopatin o înştiinţează că Engels, în convorbirea pe 
care a avut-o cu el, şi-a exprimat convingerea că Rusiei, în 
care se coace revoluţia burghezo-democratică, ii revine de 
drept iniţiativa revoluţionară pentru o nouă transformare so
cială. 

Engels este bolnav. 

Engels, care acorde; o mare importanţă atragerii în lupta re
voluţionară a muncitorilor agricoli şi a ţd.ranilor muncitori 
din Germania, pregăteşte pentru tipar o nouă ediţie populară 
a lucrării sale „Marca•. Lucrarea apare în noiembrie la Zii
rich, sub formă de broşură, cu titlul „Ţăranul german. Ce a 
fost ? Ce este ? Ce-ar putea fi ?" 
Engels pr(meşte de la veteranul mişcării muncitoreşti ger
mane Friedrich Lessner o scrisoare în care acesta ii roagă 
să-i trimită citeva exemplare din volumul I al „Capitalului " ,  
pentru a le răspîndi printre muncitorii germani d e  I a  Londra. 

Engels primeşte de la socialista rusă V. I. Zasulici o scri
soare în care aceasta ii înştiinţează despre întemeierea Ia 
Geneva a grupului marxist rus „Eliberarea muncii" şi îi tri
mite primul document programatic al acestei organizaţii -
un manifest cu privire la editarea „Bibliotecii socialismului 
contemporan". 

Engels scrie prefala la cea de-a treia edilie germană a vo
lumului I al „capitalului" .  

lntr-o scrisoare adresată lui V.  I. Zasulici, Engels subliniază 
situajia politică încordată din Rusia şi îşi exprimă părerea că 
acolo ar putea să izbucnească în curînd o criză revolujionară. 

Paralel cu alte ocupaţii, Engels redactează prima traducere în 
limba germană a lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei• şi scrie 
pentru aceasta o serie de note de subsol şi o prefaţă. 

Engels ii trimite istoricului şi sociologului rus M. M. Kova
levski cea de-a treia edilie germană a cărlii sale „Dezvolta
rea socialismului de Ia utopie la ştiinlă", care a apărut în 
octombrie. 

1 8 8 4  

Engels continuă să urmărească cu atenjie dezvoltarea mişcă
rii socialiste în Anglia, păstrează o legătură permanentă cu 
fiica lui Marx - Eleanor, cu Edward Aveling, Ernest Belfort 
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Ianuarie-martie 

Prima jumătate a 
lunii ianuarie 

28 ianuarie 

28 ianuarie-
7 martie 

Februarie-martie 

Februarie 

Prima jumătate a 
lunii februarie 

Bax şi cu alţi socialişti de frunte şi aprobă lupta dusă de ei 
împotriva liniei sectare şi oportuniste promovate de liderul 
Federaţiei democrate, Hyndman, pe care ii consideră un ca
rierist ultraconservator şi extrem de şovin, dar nu mărginit. 
El îi informează pe socialiştii din diferite ţări asupra situa
ţiei mişcării socialiste din Anglia, subliniind totodată că con· 
diţiile obiective favorizează tot mai mult agitaţia socialistă 
printre muncitorii englezi şi arătînd că sarcina cea mai im
portantă a socialiştilor din Angla este stabilirea unei strînse 
legături cu masele de muncitori. 

Engels continuă să trieze şi să pună în ordine manuscrisele 
rămase de la Marx şi biblioteca acestuia. 

Engels citeşte cartea lui Bebel „Femeia şi socialismul" ,  că
reia ii acordă o înaltă apreciere. 

Engels ii comunic<i socialistului polonez L. Krzywicki că este 
de acord să se editeze o traducere poloneză a volumului I al 
„Capitalului" . 

Engels, după ce a triat cărţile ruseşti din biblioteca lui Marx, 
hotărăşte să predea o bună parte din ele reprezentanţilor emi
graţiei revoluţionare ruse în vederea înfiinţării unei biblio
teci. El poartă cu acest prilej corespondenţă cu narodnicul 
revoluţionar rus P. L. Lavrov, care trăia la Paris, şi ii tri· 
mite, la sfirşitul lunii februarie, ii.Ceste cărţi. 

Engels studiază manuscrisele economice ale lui Marx scrise 
între anii 1861 şi 1863 şi care reprezintă prima ciornă siste
matică a tuturor celor patru volume ale „Capitalului".  Partea 
cea mai cuprinzătoare a acestor manuscrise, intitulată „Teo
rii asupra plusvalorii" ,  o formează istoria criticii a ştiinţelor 
economice, pe care Marx intenţiona s-o expună în volumul al 
IV-iea al lucrării sale. 

Engels respinge categoric încercările insistente ale emigran
tului german Nom1e de a-l convinge sd. sprijine planurile 
sale de a crea, cu participarea unor persoane puţin cunoscute 
sau complet necunoscute lui Engels, o organizaţie socialistă 
internaţională. Nonne a fost demascat ulterior ca agent de 
poliţie al guvernului german la Paris. 

Triind manuscrisele rămase de la Marx, Engels găseşte un 
conspect întocmit în 1881-1 882 al cărţii „Ancient Society• a 
cunoscutului etnograf şi istoric american Lewis H. Morgan. 
EI studiază conspectul şi hotărăşte să prelucreze acest mate
rial „ceea ce ar constitui, în oarecare mCisură, executarea 
unui mandat testamentar• al lui Marx, care intenţiona să ia 
poziţie favorabilă în presă la apariţia cărţii lui Morgan. In 
lucrarea sa, Engels, bazîndu-se pe observaţiile lui Marx, cu
prinse în sus-menţionatul conspect, ŞI pe diferite fapte şi 
concluzii cuprinse în cartea lui Morgan, face, pe baza con
cepţiei materialiste asupra istoriei, o schiţă a istoriei comu
nei primitive, a apariţiei proprietăţii private şi a statului. 
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lnceputul lunii 
tebruarie 

Mijlocul Junii fe
bruarie-începutul 
lunii martie 

14 februarie şi 
7 martie 

A dom„ jumătate a 
lunii februarie
începuluJ Junii 
marile 

Aprox. 20 fe
bruarie 

Sfirşilul Junii 
tebruarie-incepu
lul lunii martie 

Marlie 

Aprox. 5 martie 

6 martie 

A treia ediţie germană a volumului I al „Capitalului" vede 
lumina tiparului. 

Engels lucrează la articolul „Marx şi «Neue Rheinische Zei
tung». 1848-1849",  în care analizează tactica lui Marx şi a 
revoluţionarilor proletari conduşi de el în revoluţia burghezo
democratică din 1848-1849 ; articolul apare în „Sozialdemo
krat" la 13 martie. 

Engels continuă să acorde o mare atentie luptei duse de clasa 
muncitoare germană în condiliile aplicării legii excepţionale 
împotriva socialiştilor. In scrisori adresate unor activişti de 
seamă ai mişcam muncitoreşti internaţionale, ca Johann. 
Philipp Becker şi Friedrich Albert Sorge, el îşi exprimă sa
tisfactia în legătură cu considerabilele succese înregistrate de 
această luptă, în cursul căreia ideile revoluţionare îşi găsesc 
o răspîndire tot mai largă, iar masele proletariatului dobîn
desc o mare experienţă ievolu\ionară. 

In legătură cu pregătirea celei de-a doua ediţii franceze a 
lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei" ,  Engels traduce în fran
ceză articolul lui Marx „Despre Proudhon (Scrisoare către 
J. B. Schweitzer) " ,  car.e a fost tipărit în 1865 în „Social-De
mokrat" .  Traducerea, revăzută de Paul Lafargue - unul din
tre conducătorii Partidului muncitoresc francez -, a fost pu
blicată abia după moartea lui Engels, în ediţia franceză a 
„Mizeriei filozofjei • ,  în 1 896. 

Engels primeşte de la Sorge o scrisoare care cuprinde .unele 
date cu privire la situaţia muncitorilor americani şi prin care 
îl înştiinţează totodată că filozoful materialist Joseph Dietz
gen, militant al mişcării muncitoreşti germane, va pleca în 
curînd în S.U.A. 

Engels studiază cartea lui Morgan „Ancient Society• şi se 
convinge că Morgan, pe baza studiilor sale asupra uniunilor 
de gintă existente la indienii din America de Nord şi la o. 
serie de alte popoare vechi, „în felul lui a descoperit din 
nou... concepţia materialistă asupra istoriei, descoperită de 
Marx cu patruzeci de ani în uimă". Comparînd barbaria cu 
civilizaţia, Morgan a ajuns, în punctele principale, Ia aceleaşi 
rezultate ca Marx şi Engels. 

Engels trimite la Paris lui Paul Lafargue şi soţiei sale, 
Laura, fiica lui Marx, cărţile franţuzeşti din biblioteca lui 
Marx. 

Engels duce tratative cu editorul Otto Meissner din Hamburg 
în privinţa editării volumului al Ii-lea al „Capitalului" .  

Engels îi face cunoscute „privat-docentului" Universităţii de 
la Viena G. Gross, la rugămintea acestuia, cîteva fapte din 
viaţa lui Marx, în vederea întocmirii unei schiţe biografice 
asupra lui Marx în „Allgemeine Deutsche Biographie". 

Engels ii scrie o scrisoare lui V. I. Zasulici în care îşi ex
primă satisfacţia în legătură cu creşterea interesului pentru 



'1 martie 

24 martie 

Sfîrşilul lunii 
marlie-26 mai 

lntre 2 şi 15 
aprilie 

11 aprilie 

Mai 
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studiul teoriei socialiste în Rusia. El  salută intenţia grupului 
„Eliberarea muncii" de a edita în limba rusă lucrarea „Mize
ria filozofiei" a lui Marx şi promite să trimită prefaţa scrisă 
de el pentru prima ediţie germană a acestei lucrări, precum 
şi alte citeva materiale. Engels mai trimite, în afară de 
aceasta, o copie după o scrisoare, găsită de el cu ocazia trie· 
rii manuscriselor lăsate de Marx, adresată redacţiei revistei 
„Otecestvenniie Zapiski", scrisă în 1 877, dar neexpediată. 
Scrisoarea lui Marx, în traducerea lui V. I. Zasulici, este pu
blicată în 1 886 în revista ilegală „Vestnik Narodnoi Voii" .  

Engels ii informează pe Sorge asupra situaţiei mişcării socia
liste din Anglia şi Franţa, subliniind că Partidul muncitoresc 
francez, condus de Jules Guesde şi Paul Lafargue, desfăşoară 
o vie activitate în provincie şi propagă cu succes marxismul 
la Paris. 

Engels, într-o scrisoare adresată redactorului gazetei „Sozial
demokrat• ,  Eduard Bernstein, critică interpretarea greşită, 
care ignorează caracterul de clasă al problemei, dată noţiu
nii de „democraţie" în articolul de fond din 20 martie al 
acestei gazete ; el arată că republica democratică este cea 
mai consecventă formă de dominaţie a burgheziei şi că, tot
odată, libertăţile burghezo-democratice existente în această 
republică creează premisele cele mai favorabile pentru cuce
rirea puterii politice de către proletariat. 

Engels lucrează la cartea sa „Originea familiei, a proprietăţii 
private şi a statului" ; el face aici o analiză marxistă a pre
istoriei societăţii omeneşti, a apariţiei claselor antagoniste şi 
a statului bazat pe împărţirea în clase. Engels arată că schim
barea diferitelor forme ale familiei depinde de dezvoltarea 
relaţiilor de producţie, dezvăluie contradicţiile proprii fami
liei în societatea împărţită în clase, subliniază caracterul de 
clasă al statului şi inevitabilitatea istorică a pieirii lui o dată 
cu lichidarea proprietăţii private şi schiţează conturul viitoa
rei societăţi socialiste. In munca sa, Engels se bazează pe 
conspectul întocmit de Marx asupra cărţii lui Morgan „An
cient Society" ,  precum şi pe un mare număr de alte mate
riale. 

Engels primeşte de la Paul şi Laura Lafargue o informaţie 
amănunţită cu privire la Congresul de Ia Roubaix al Parti
dului muncitoresc francez, pe care ii consideră drept un suc
ces remarcabil al mişcării muncitoreşti din Franţa. 

Dat fiind puternicul ecou pe care I-a avut lucrarea sa „Anti
Diihring" în Germania şi în alte ţări, mai cu seamă în Ru
sia, Engels ii face cunoscută redactorului gazetei „Sozialde
mokrat" hotărirea sa de a pregăti o a doua ediţie. 

Engels urmăreşte cu atenţie activitatea Partidului muncitoresc 
francez ; în scrisori adresate lui Lafargue în legătură cu re
zultatele alegerilor municipale din 4 mai de Ia Paris, el dă 
conducătorilor partidului o serie de sfaturi privind tactica 
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lor fa�ă de gruparea oportunistă a posibiliştilor, care s-a des
prins de partid, şi le recomandă să propună în alegeri can
didaţi proprii. 

1nceputul Junii mai Engels studiază conţinutul prelegerilor lui Paul Lafargue des
pre concepţia materialistă asupra istoriei şi ale lui Gabriel 
Deville despre „Capitalul" lui Marx, ţinute la Paris, cu scopul 
de a face propagandă pentru marxism, în fata unui auditoriu 
format din muncitori ; el acordă acestor prelegeri o apreciere
pozitivă. 

22 mal 

lnainte de 23 mai 

26 mai 

29 mai-4 iunie 

Iunie 

5-6 iunie 

Intre 21 şi 
26 iunie 

Engels termină lucrul la primele opt capitole ale lucrării sale
„Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului" şi tri
mite manuscrisul spre editare la Ziirich ; într-o scrisoare ală
turată, el subliniază imposibilitatea publicării legale în Ger
mania a lucrării sale, întrucît aceasta conţine o critică ascu
ţită a societăţii burgheze contemporane, precum şi concluzia. 
că pieirea acestei societăţi este inevitabilă. 

Engels este vizitat de Paul Singer, unul din conducătorii Par
tidului social-democrat german ; în convorbirea pe care C> 
are cu acesta, Engels recomandă social-democraţilor germani 
ca la viitoarele alegeri din octombrie pentru Reichstag să. 
folosească o tactică elastică şi să nu respingă înţelegeri tem
porare cu alte partide de opoziţie dacă acestea nu sînt legate
de concesii principiale şi pot contribui la creşterea numărului
de deputaţi social-democraţi. 

Engels termină lucrul la cartea sa „Originea familiei, a pro
prietăţii private şi a statului" .  

Engels este oaspetele lui Sigismund Borkheim din Hastingeru 
(coasta de sud a Angliei), publicist democrat german şi par
ticipant activ Ia insurecţia din 1849 din Baden. 

Engels se ocupă de pregătirea unei noi ediţii a lucrării lui Marx: 
„Muncă salariată şi capital • ,  revede textul şi scrie o scurtă 
notă introductivă. Broşura apare în octombrie la Ziirich. 

In legătură cu activitatea tot mai intensă desfăşurată de opor
tuniştii Wilhelm Bios, Bruno Geiser şi alţii în Partidul social
democrat german, îndeosebi în fracţiunea din Reichstag, En
gels, în scrisori adresate lui Bebel şi altor activişti de frunte
ai partidului, cere să se ducă o luptă intransigentă împotriva. 
elementelor oportuniste şi, înainte de toate, să se opună e> 
rezistenţă hotărîtă loviturilor şi atacurilor îndreptate de aces
tea împotriva organului partidului, gazeta „Sozialdemokrat" . 
Arătînd că în cele din urmă ruptura completă cu oportuniştii 
este inevitabilă, Engels recomandă conducerii partidului să 
amine pe cit posibil sciziunea şi să tindă la izolarea treptată. 
a oportuniştilor şi la îndepărtarea lor din partid. 

Engels citeşte manuscrisul unui articol critic al social-demo· 
cratului german Karl Kautsky, intitulat „Das «Kapital» vo� 
Rodbertus" ,  şi îi comunică observaţiile sale, recomandîndu-ii 
în mod deosebit să scoată în evidenţă asemăna1ea dintre pă-
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26 iunie 

16 iulie 

Sll rşiluf lunii 
iulic-3 octombrie 

Intre 1 şi 
1 1  august 

începutul lunii 
<lUgust 

Aprox. 5 august
' septembrie 

Intre 13 şi 
20 august 

Septembrie 

Prima jumătate a 
lunii septembrie 

rerile economice ale economistului prusian şi ideologului iun
cherimii îmburghezite, Rodbertus, şi concepţiile sociologului 
mic-burghez francez Proudhon. 

Intr-o scrisoare adresată emigrantei ruse E. Papriţ, Engels 
arată că el acordă o înaltă apreciere lui Cernişevski, Dobro
l iubov şi întregii şcoli istorice şi critice a literaturii ruse şi 
subliniazd. că operele reprezentanţilor acestei şcoli depăşesc 
cu mult, prin nivelul lor ştiinţific remarcabil, tot ce s-a creat 
in Germania şi Franţa pe td.rimul ştiinţei istorice oficiale. 

Engels e;te vizitat de narodnicul revoluţionar rus S. M. Krav
cinski (pseudonim Stepniak). 

Engels face corectura cărţii sale „Originea familiei, a pro
prietăţii private şi a statului" .  

L a  rugămintea lui Lafargue, Engels citeşte cartea, care a apă
rut tocmai atunci la Pari�, a economistului burghez francez 
P. Leroy Beaulieu, intitulată „Le collectivisme, examen cri
tique du nouveau socialisme• ,  in care acesta încearcă „să 
combată" invd. ţătura economică a lui Marx ; el studiază ma
nuscrisul unui articol al lui Lafargue, in care acesta supune 
criticii cartea lui Leroy-Beaulieu, şi-i trimite lui Lafargue ob
servaţiile sale cu privire la acest articol. După modificările 
pe care Ie-a făcut Lafargue, la sfatul lui Engels, articolul este 
publicat în 1884 în „Journal des economistes" .  

Engels primeşte de la Johann Philipp Becker o scrisoare, în 
care acesta ii informează asupra situaţiei mişcării muncitoreşti 
din Elveţia şi asupra slăbirii influenţei exercitate de anar
hiştii elveţieni. 

Engels se află la odihnd. la Worthing, pe coasta de sud a 
Angliei. 

Engels rd.spunde reprezentantei grupului de emigranţi social
democraţi polonezi „Lupta de clasă" din Geneva - Maria 
Jankowska-Mendelson (S. Leonovici) , că este de acord să se 
traducă în limba poloneză lucrarea sa „Originea familiei, a 
proprietăţii private şi a statului". 

Engels citeşte citeva numere ale revistei social-democrate 
germane „Die Neue vVelt" şi constată că articolele filozofice 
şi istorice ale oportuniştilor Bruno Geiser şi Wilhelm Bios, 
publicate aici, au un caracter primitiv vulgar. 

In revista teoretică a social-democraţiei germane „Die Neue 
Zeit" apare articolul redacţional „Ein neues Buch von Frie
drich Engels" ,  care se ocupă de lucrarea „Originea familiei, 
a proprietăţii private şi a statului" ,  aflată sub tipar ; în ar
ticol sint reproduse extrase din prefaţa acestei cărţi. 

Engels citeşte cartea social-reformistului american Lawrence 
Gronlund „The co-operative commonwealth in its outlines : 
an exposition of modern socialism" şi face o apreciere foarte 
critică asupra ei. 
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Mijlocul lunii 
septembrie 

Octombrie 

2 octombrie 

Date din viata şi activitatea lui Friedrich Engels 

Engels studiază manuscrisul articolului „K. Kautsky und Rod· 
bertus• al social-democratului şi  oportunistului german Karl 
Schramm, în care acesta încearcă să-l apere pe Rodbertus, 
vestitorul „misiunii sociale" a statului prusian, împotriva cri· 
ticii la care a fost supus din partea marxiştilor. Engels stu· 
diază, de asemenea, manuscrisul articolului lui Kautsky, scris 
ca răspuns lui Schramm, face unele observaţii critice în 
legătură cu articolul lui Kautsky şi recomandă în mod in· 
sistent ca răspunsul adresat lui Schramm să fie formulat în 
termeni mai drastici. 

In legătură cu apropiatele alegeri pentru Reichstag, Engels 
urmăreşte cu atenţie situaţia politică internă şi pregătirile, 
în vederea alegerilor, ale partidului social-democrat, menţi
nînd un contact permanent cu conducătorii acestuia, Bebe!, 
Liebknecht şi alţii ; în scrisorile adresate acestora, el subli· 
niază că succesul în alegeri al social-democraţiei va avea o 
mare însemnătate pentru întreaga mişcare muncitorească in· 
ternaţională şi constată că, în condiţiile existente, în viitoa· 
rea fracţiune din Reichstag vor intra în mod inevitabil opor
tunişti, împotriva cărora trebuie dusă o luptă hotărită. 

In legătură cu campania desfăşurată în vederea alegerilor 
pentru Reichstag, gazeta „Sozialdemokrat• publică un frag
ment din lucrarea lui Engels „Originea familiei, a proprie
tăţii private şi a statului" ,  în care se arată că proletariatul 
trebuie să folosească votul universal pentru a desfăşura lupta 
revoluţionară. 

Aprox. 3 octombrie La Ziirich apare lucrarea lui Engels „Originea familiei, a pro· 
prietăţii private şi a statului" .  

1 1-14 octombrie 

15 octombrie 

23 octombrie 

28-29 octombrie 

Engels trimite exemplare din lucrarea sa „Originea familiei, 
a proprietăţii private şi a statului" lui August Bebe!, Johann 
Philipp Becker, Lavrov şi altor reprezentanţi ai mişcării so
cialiste. 

Intr-o scrisoare adresată lui Johann Philipp Becker, Engels 
acordă o înaltă preţuire activităţii lui Bebe! desfăşurate în 
calitate de conducător al social-democraţiei germane, apre
ciindu-l ca pe un revoluţionar proletar hotărît şi un orator 
eminent. 

Engels termină prefaţa la prima ediţie germană a cărţii lui 
Marx „Mizeria filozofiei" ; în această prefaţă, el critică cu 
asprime concepţiile vulgar-utopice ale lui Rodbertus şi res
pinge calomniile potrivit cărora acesta din urmă ar fi anti
cipat, cică, descoperirile esenţiale făcute de Marx în dome
niul economiei politice. Prefaţa se publică sub titlul „Marx 
şi Rodbertus• în ianuarie 1885, în revista „Neue Zeit" ; prima 
ediţie germană a lucrării „Mizeria filozofiei" prevăzută cu 
această prefaţă apare în ianuarie 1 885 Ia Stuttgart. 

Engels informează o serie de reprezentanţi ai mişcării socia· 
liste engleze şi franceze asupra succeselor repurtate de social
democraţii germani în alegerile pentru Re1chstag, care avu-
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Aprox. 30 octom
brie-30 decembrie 

8-18 noiembrie -

12 noiembrie 

Sfirşilul lunii no
iembrie-decembrie 

1 1-SO decembrie 

seseră tocmai loc : într-o scrisoare adresată lui Bebel, el îşi 
exprimă convingerea că acest eveniment va constitui un im
puls pentru un nou avînt al mişcării muncitoreşti în Fran\a, 
Anglia, S.U.A. şi alte \ări. 

In legătură cu traducerea în limba italiană a căr\ii sale „Ori
ginea familiei, a proprietă\ii private şi a statului" ,  Engels 
poartă corespondentă cu Martignetti, care-i aduce la cunoş
tin\ă că s-a ajuns la o în\elegere asupra tipăririi căr\ii în 
Italia. 

Engels analizează în continuare rezultatele alegerilor pentru 
Reichstag. In scrisorile adresate lui Bebe) şi altor activişti ai 
Partidului social-democrat german, el caracterizează succesul 
în alegeri al acestui partid drept o dovadă că acesta, în 
pofida legii excep\ionale împotriva socialiştilor, a ştiut, dato
rită aplicării unei tactici revolu\ionare, să-şi întărească consi
derabil pozi\ia printre muncitori şi să pătrundă într-un şir de 
noi cercuri : Engels recomandă frac\iunii social-democrate să 
demaşte de la tribuna Reichstagului ac\iunile guvernului şi 
ale claselor dominante şi să propună sistematic proiecte de 
legi în interesul clasei muncitoare. Deoarece în frac\iunea 
social-democrată nou aleasă au intrat şi elemente oportuniste, 
Engels ii avertizează pe Bebe) asupra pericolului pe care-I 
prezintă concesiile principiale făcute claselor dominante. 

Engels începe redactarea definitivă a sec\iunli a treia a vo
lumului al II-iea al „Capitalului" ,  care cuprinde o analiză a 
reproduc\iei şi circula\iei capitalului social total. 

Engels sprijină cu toată energia lupta dusă de elementele re
volu\ionare în cadrul Federa\iei social-democrate împotriva con
ducerii ei oportuniste, în frunte cu Hyndman : cu acest prilej, 

·
ci se întîlneşte în repetate rînduri cu fiica lui Marx - Elea
nor, cu Aveling, Bax, cu poetul socialist englez William 
Morris şi cu muncitorul socialist John Lincoln Mahon : el 
aprobă ca la sfîrşitul lunii decembrie - în semn de protest 
împotriva politicii lui Hyndman şi a adep\ilor săi - majo
ritatea membrilor ei, sub conducerea lui Aveling, Bax, Morris 
şi al\ii, să iasă din federa\ie şi să întemeieze o nouă organi
za\ie - Liga socialistă. 

In legătură cu hotărîrea majorită\ii oportuniste a frac\iunÎI 
social-democrate din Reichstag de a nu vota împotriva pro
iectului de lege propus de guvern cu privire Ia acordarea de 
subsidii din partea statului companiilor de naviga\ie parti
culare, Engels, în discu\iile purtate cu Singer şi în scrisorile 
adresate lui Bebe) şi Liebknecht, condamnă cu vehementă 
această pozi\ie, pe care el o consideră drept o sprijinire efec
tivă a politicii colonialiste duse de clasele dominante din 
Germania. Engels propune frac\iunii următoarea tactică : să 
condi\ioneze votarea în favoarea acestul proiect de revendi
cări cu totul inacceptabile pentru guvern : refuzul de a ac
cepta aceste revendicări trebuie să fie folosit apoi pentru 
demascarea esen\ei antipopulare a politicii guvernului : o ase-
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Sfirşitul anului 
1884 

Januarie-4 
februarie 

Ianuarie 

25 ianuarie 

Februarie-înce
putul lunii iunie 

4 februarie 

Mijlocul lunii 
februarie 

Date din viaţR şi activitatea lui Friedrich Engels 

menea revendicare ar fi, după părerea lui Engels, în special 
prezentarea unui proiect de lege cu privire la arendarea de 
domenii ale statului unor asociaţii cooperatiste ale muncito
rilor agricoli şi acordarea unui sprijin financiar din partea 
statului acestor asociaţii. Engels arată că prezentarea unei 
astfel de revendicări, sub forma unui proiect de lege, ar avea 
o mare însemnătate propagandisticli pentru atragerea de par
tea social-democraţiei a muncitorilor agricoli şi a ţăranilor 
cu gospodărie mică. 

Engels lucrează la noua ediţie pe care avea de gînd s-o 
scoată a cărţii sale „Războiul ţărănesc german• : el intenţio
nează să prezinte războiul ţărănesc din 1 525 ca un moment 
culminant al primei revoluţii burgheze din Germania şi ca 
un punct de cotitură în istoria tării. Engels face o schilă de 
plan pentru noua introducere pe care intenţiona s-o facă la 
această carte şi scrie începutul acestei introduceri, care ră
mine, de asemenea, neterminată. Alte lucrări presante II silesc 
pe Engels să întrerupă această muncă. 

1 8 8 5  
Engels redactează o parte a traducerii în limba engleză a 
lucrării sale „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" ,  făcută 
de socialista americană Florence Kelley-Wischnewetzki, în 
vederea editării acestei cărţi în S. U.A. 

Engels pregăteşte pentru tipar cea de-a doua ediţie germană 
a cărţii sale „Anti-Diihring" . 

Engels scrie articolul „Consilieri intimi imperiali ruşi-aten
tatori", în care demască intrigile guvernului ţarist, care în
cearcă să obţină de la cercurile guvernante engleze extră
darea emigranţilor politici ruşi ; articolul apare Ia 29 ianua
rie în „Sozialdemokrat" .  Aceeaşi temă o tratează Engels în
tr-o scrisoare adresată lui Paul Lafargue ; fragmente din 
această scrisoare sînt citate de Guesde la 31 ianuarie, în ar
ticolul de fond scris de el pentru ziarul socialist francez „Le 
cri du peuple" . 

Engels face corectura volumului al II-iea al „Capitalului" .  

lntr-o scrisoare adresată lui Liebknecht, Engels critică atitu
dinea conciliatoare a acestuia fată de elementele oportuniste 
din cadrul social-democraţiei germane. 

ln legătură cu prefaţa pe care intenţiona s-o scrie la ediţia 
americană a cărţii sale „Situaţia clasei muncitoare din An
glia" ,  Engels scrie articolul „Anglia în 1845 şi în 1 885" ,  în 
care caracterizează schimbările petrecute în economia ţării 
şi în situaţia proletariatului englez în decursul acestor patru
zeci de ani. Articolul apare în martie, în revista socialistă 
engleză „Commonweal" nr. 2 şi în traducere în limba ger
mană, făcută de autor, în revista „Neue Zeit" nr. 6. 



11 februarie 

23 februarie 

Sfir�iluJ Junii 
februarie 

JncepuluJ Junii 
martie 

Aprilie-iunie 

Aprilie 

23 aprilie 
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Engels răspunde afirmativ la rugămintea unuia dintre tradu
cătorii ruşi ai volumului I al „Capitalului" ,  economistul şi 
narodnicul N. F. Danielson, de a-i trimite, în vederea tra
ducerii lor, colile de corectură ale editiei germane a volu
mului al II-iea al „Capitalului" pentru a urgenta editarea 
acestui volum în limba rus;!. 

Engels termină lucrul la ultima parte a manuscrisului volu
mului al II-iea al „Capitalului" şi-I trimite editurii.  

Engels începe să pregătească pentru tipar manuscrisul volu
mului al III-iea al „Capitalului" ; această muncă durează 
aproximativ zece ani. ln acest timp, Engels descifrează ma
nuscri�ele, stabileşte pe baza indicatiilor păstrate de la Marx 
planul şi structura cărtii, grupează materialul în conformitate 
cu acestea, termină redactarea definitivă a citorva sectiuni 
şi capitole, care existau doar în formă de ciornă, scrie din 
nou unele părti care fuseseră doar schitate, dar nu încd. for
mulate de Marx, şi, pe baza propriilor sale cercetări asupra 
unor noi fenomene intervenite în economia capitalismului din 
ultimul sfert al secolului al XIX-iea, face o serie de comple· 
lări. El aduce unele precizări şi îmbunătăteşte textul în 
multe locuri, scrie o prefată şi o postfată şi se îngrijeşte de 
redactarea integrală a textului definitiv. 

ln legătură cu scrisoarea, publicată în „Sozialdemokrat' ,  so
cial-democratului german C. Varenholz, care incearcd. să de
natureze adevd.ratele cauze ale sciziunii din Federatia soclal
democrată engleză şi să camufleze linia oportunistă şi sectară 
promovată de Hyndman, [ngels ii  recomandă lui Aveling să 
răspundd. la scrisoarea lui Varenholz şi ii ajută să întoc
mească acest răspuns, care apare în „Sozialdemokrat• nr. 1 3  
din 2 6  martie. 

Engels redactează traducerea în limba italiană a cărtii sale 
„Originea familiei, a proprietătii private şi a statului" făcutd. 
de Martignetti. 
Engels urmăreşte cu indignare atitudinea aripii drepte a frac
tiunii social-democrate din Reichstag, care protestează împo
triva criticii făcute în „Sozialdemokrat• pozitiei adoptate de 
aceasta în problema subsidiilor pentru companiile de navi
§at1e şi care încearcă să-şi supună redactia acestui organ de 
presă. ln scrisori adresate conducătorilor social-democratiei 
germane şi în convorbiri personaie cu unii din ei , el reco
mandă cu insistentă să se apere independenta redactiei fată 
de fractiune pentru a asigura pe viitor lupta împotriva opor
tuniştilor şi aplicarea unei linii revolu�ionare con�ecvente. 

Engels citeşte în original cartea „Divergentele noastre• a 
marxistului rus, conducătorul grupului „Eliberarea muncii" ,  
Plehanov ; cartea i-a fost trimisă de V. I .  Zasulici. 

Engels, într-o scrisoare adresată lui V. I. Zasulici, îşi ex
primă profunda satisfac\ie în legătură cu creşterea numCirului 
de adepti ai marxismului în Rusia şi .caracterizează acest fapt 
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Mai-noiembrie 

5 mai 

15 mai 

Sfirşi luJ Junii 
mai-iunie 

Aprox. 13 iunie 

16 iunie 

Iulie-mii Jocul 
lunii septembrie 

1 iulie 
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ca un progres uriaş, care va avea o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea viitoare a mişcării revoluţionare. EI relevă tot
odată că indiciile unei crize revoluţionare în \ară sporesc şi 
că izbucnirea unei adevărate revoluţii populare este inevi
tabilă. 

Engels face corectura celei de-a doua ediţii germane a lu
crării sale „Anti·Dilhring• .  

Engels termind lucrul l a  pretata volumului a l  II·lea al „Ca· 
pi talului",  datînd·o 5 mai 1885, ziua de naştere a lui Marx. 
In această prefaţă, el respinge calomniile socialiştilor de ca
tedră burghezi germani, care·! acuză . pe Marx că l-ar fi pla
giat pe Rodbertus, şi demonstrează inconsistenta ştiinţifică a 
părerilor lui Rodbertus. 

Intr-o scrisoare adresată redactorullli gazetei „Sozialdemo
krat" ,  Engels recomandă să se acorde toată atenţia apărării 
teoriei marxiste de denaturările şi atacurile din partea opor
tumştilor şi să se militeze pentru aplicarea unei linii consecvent 
revolu!ionare a . partidului în toate problemele practice. 

Engels face corectura celei de-a treia ediţii germane a lucrării 
lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte' ; 
ediţia respectivă apare în 1885 cu o prefaţă scrisă special 
pentru aceasta de Engels. 

Considerînd necesar să facă lumină în problema izvoarelor· 
filozofice ale marxismului şi să demaşte tentativele de a se 
opune acestuia filozofia clasică germană, Engels promite re
dacţiei revistei „Neue Zeit" să scrie un articol cu privire la 
filozofia lui Feuerbach ; el îndeplineşte această promisiune 
mai tirziu, în lucrarea „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozo
fiei clasice germane" .  

Engels î i  comunică lui Hermann Schlilter, directorul editurii 
social-democrate germane din Zilrich, că este de acord să se 
editeze sub formă de broşuri lucrările lui Marx şi alte mate
riale cu privire la procesele intentate redactorilor lui „Neue 
Rheinische Zeitung • ,  Comitetului districtual al democratilor 
din Renania din 1849, precum şi cu privire la procesul co
muniştilor de Ia Colonia din 1852, şi promite să scrie cite o 
prefaţă la aceste broşuri. 

Engels redactează traducerea în limba franceză a lucrării lui 
Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• făcută 
de socialistul francez Edouard Fortin şi corespondează cu 
acesta relativ la posibilitatea de a publica această traducere 
în gazeta socialistă franceză „Le Socialiste" ; publicarea aces· 
tei traduceri, ca şi tipărirea unei ediţii franceze separate a 
lucrării au fost realizate abia în 189 1 .  

Engels scrie prefata la broşura „Karl Marx în fata juraţilor 
din Colonia• ,  care cuprinde cuvintările rostite de Marx şi 
de al\i acuzaţi în procesul împotriva Comitetului districtual 
al democraţilor din Renania din 1849 ; prefaţa este publicată 
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in întregime sub formă de broşură, care apare la Zilrich la 
începutul lunii octombrie, şi in formă prescurtată în „Sozial
demokrat• din 15 octombrie. 

Incepulul /unii Volumul al II-iea al „Capitalului" vede lumma tiparului. 
iulie, nu însă după 
ziua de 10 

A doua jumătate a Engels termină descifrarea manuscrisului volumului al III-iea 
Junii iulie al „Capitalului".  

14 august-14 
septembrie 

Aprox. 21 august 

25 august 

23 septembrie 

Octombrie 

8 octombrie 

8 şi 12 octombrie 

Engels se află la odihnă pe insula Jersey ; citeşte corecturile 
celei de-a doua ediţii a lucrării sale „Anti-Dilhring•.  

Engels primeşte de la Danielson ştirea că traducerea in limba 
rusă a volumului al II-iea al „Capitalului" a fost terminată 
şi că, din cauza cenzurii ,  a trebuit să se facă citeva pre· 
scurtări in textul prefeţei scrise de el. 

La propunerea lui Danielson, Engels se adresează redacţiei 
revistei legale ruse de orientare narodnică „Severnîi Vestnik" 
şi ii pune la dispoziţie, spre publicare, o scrisoare inedită a 
lui Marx către redacţia revistei „Otecestvennie Zapiski".  Scri
soarea lui Marx n-a apărut totuşi în această revistă ; ea a 
fost publicată în octombrie 1888, în alt organ de presă legal, 
revista „luridiceskii Vestnik". 

Engels termină lucrul la prefaţa celei de-a doua ediţii ger
mane a lucrării sale „Anti-Dilhring" , in care subliniază nece
sitatea aplicării metodei dialectice materialiste în ştiinţele 
naturii şi arată că recentele succese ale ştiinţelor naturii con
firmă această necesitate. 

Engels scrie articolul „Cum nu trebuie tradus Marx" ,  care 
apare in noiembrie in revista „The Commonweal" .  In acest 
articol, el critică cu asprime traducerea unei părţi din capi
tolul unu al volumului I al „Capitalului" apărute în revista 
socialistă engleză „To-day" in octombrie 1885 ; traducerea a 
fost făcută de Hyndman (pseudonim : John Broadhouse) . 

Engels termină lucrul la studiul asupra istoriei Ligii comuniş
tilor, care urmează să fie publicat ca introducere la cea de-a 
treia ediţie germană a pamfletului lui Marx „Dezvăluiri asu
pra procesului comuniştilor de la Colonia". Studiul apare sub 
titlul „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor• în „Sozialde
mokrat" din 12, 19 şi 26 noiembrie şi in ediţia a treia a 
broşurii, care apare în octombrie, Ia Zilrich. 

Engels analizează, în scrisorile adresate redactorului gazetei 
„Sozialdemokrat• şi lui Lafargue, situaţia politică din Franţa 
după primul tur de scrutin pentru Camera deputaţilor care a 
avut loc la 4 octombrie, in · cursul căruia partidul republicani
lor moderaţi, aflat la putere, a suferit o infringere zdrobi
toare. Engels constată că drept rezultat al alegerilor s-ar 
putea sd. vină la putere partidul radicalilor, ceea ce ar crea 
o situaţie favorabilă pentru activitatea socialiştilor. Frag-
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lntre lO octombrie 
şi 24 noiembrie 

Mijlocul lunii 
octombrie 

A doua jumatate a 
Junii oclombrie
decembrie 

21 octombrie 

28 octombrie 

mente din prima scrisoare (fărd. a se menţiona numele auto
rului) sini publicate la 15 octombrie în articolul de fond din 
„Sozialdemokrat", iar o parte din cea de-a doua - sub titlul 
„ Situaţia creată• - la 17 octombrie, în „Le Socialiste". 

Engels scrie articolul „Cu privire la istoria ţărănimii pru
siene" ,  în care face un scurt studiu istoric asupra situaţiei 
ţăranilor din Prusia, cu începere din evul mediu şi pină în 
deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea. Articolul formează 
partea a doua a introducerii la broşura „Miliardul silezian", 
scrisă de proletarul revoluţionar german Wilhelm Wolff şi 
care urma să fie reeditată din imtiativa lui Engels ; broşura, 
cu introducerea scrisd. de Engels, apare în aprilie 1886, la 
Ziirich. 

ln legătură cu publicarea, care a început în august, în „Le 
Socialiste" a „Manifestului Partidului Comunist " ,  tradus în 
limba franceză de Laura Lafargue, Engels îi comunică aces
teia, într-o serie de scrisori, observaţiile sale cu privire la 
calitatea traducerii şi îi propune să facă unele modificări. 

Engels studiază în Iegd.tură cu încordarea situaţiei interna
lionale din Europa, provocată de războiul dintre Serbia şi 
Bulgaria şi de contradicţiile crescinde dintre marile puteri 
europene în problema bulgară, siludţia economică şi finan
ciară a Rusiei şi ajunge la concluzia că Bismarck, favorizind 
contractarea de către guvernul ţarist a unor împrumuturi la 
băncile germane joacă un rol provocator în declanşarea unui 
conflict militar în Balcani şi tmde, totodată, să sprijine ţa
rismul în acţiunea sa de reprimare a mişcării revoluţionare. 
Engels îi trimite unele materiale în legătură cu această pro
blemă lui Liebknecht, care le foloseşte în cuvintarea sa ros
tită în Reichstag. 

Engels scrie redac�iei gazetei săptăminale „Le Socialiste" o 
scrisoare în care precizează unele teze cuprinse în fragmen
tul din scrisoarea sa cd.tre Lafargue inserat în numărul din 
17 octombrie a gazetei sub titlul „Situaţia creată''. Scri· 
soarea apare în sus-menţionata gazetă sub titlul „Către co
mitetul de redacţie al săptăminalului «Le Socialiste»" Ia 31 
octombrie. 

lntr-o scrisoare adresată lui Bebe!, Engels, analizind situaţia 
economică şi starea mişcării muncitoreşti din Anglia, menţio
nează că vechile trade-unionuri, care reunesc pe muncitorii 
calificaţi, joacă în fond un rol reacţionar ; el critică totodată 
cu asprime conducerea Federatiei social -democrate pentru ati
tudinea ei sectară şi pentru faptul că s-a rupt de masele 
muncitoare. ln ceea ce priveşte situaţia din Franţa, Engels 
atrage atenţia asupra lipsei de maturitate teoretică a socia
liştilor francezi ; el îşi exprimă convingerea că muncitorii 
francezi vor adera la mişcarea socialistă pe măsură ce par
tidele burgheze îşi vor dovedi inconsistenţa. 



Noiembrie-înce
putul lunii 
decembrie 

13 noiembrie 

14 noiembrie 

17 noiembrie 

26 noiembrie 

Aprox. 2 de
cembrie 

7 decembrie 

42 
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Engels citeşte cartea publicistului burghez german Georg Ad· 
Ier „Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiter
bewegung in Deutschland" , în care este falsificată istoria 
Ligii comuniştilor şi denaturată activitatea lui Marx ; el face 
chiar pe carte unele observaţii critice marginale şi îi dă lui 
Kautsky o serie de indicaţii pentru recenzia critică pe care 
trebuie s-o facă la această carte. Recenzia scnsa după indi· 
ca!iile lui Engels apare în revista „Neue Zeit" în februa· 
rie 1 886. 

lntr-o scrisoare adresată lui Danielson, Engels ii mulţumeşte 
pentru extrasele din scrisorile lui Marx pe care i Ie-a tri· 
mis ; el ii imp<irtăşeşte lui Danielson intenţia sa de a edita 
un volum de scrisori alese ale lui Marx. 

La rugămintea lui Lafargue, care pregăteşte o scurtă schiţă 
biografică despre Engels pentru „Le Socialiste" ,  Engels îi 
comunică citeva amănunte cu privire la insurecţia din mai 
1 849 din Germania de Vest şi de Sud ; articolul scris pe 
baza acestor date apare - fără semnătură - în „Le Socia· 
liste" din 21 noiembrie, ca o a doua secţiune a unei biografii 
a lui Engels, sub titlul „Insurecţia din mai 1849". 

lntr-o scrisoare adresată lui Bebel, Engels, analizind situa
ţia interna\ională din Europa, semnalează pericolul declan· 
şării unui război european ; el subliniază că este de datoria 
socialiştilor să lupte împotriva planurilor militariste ale cla
selor dominante şi arată că, în cazul cind ele ar izbuti să 
declanşeze un asemenea război, acesta nu ar face decit să 
grăbeascCi prăbuşirea orinduirii capitaliste. 

lntr·o scrisoare adresată scriitoarei germane Minna Kautsky, 
Engels arată că literatura socialistă nu trebuie să se mulţu
mească să zugrCivească realist şi veridic relaţiile din socie
tatea burgheză, ci trebuie, totodată, să dezvăluie adevărata 
natură a acestor relaţii ; ea nu trebuie să arate numai că 
capitalismul este o orinduire nedreaptă, ci să exprime şi con· 
vingerea în inevitabilitatea înlocuirii capitalismului prin orin· 
duirea socialistă. 

La Ziirich apare cea de-a doua ediţie a cărţii lui Engels „Anti· 
Diihring".  

Engels ii comunică printr-o scrisoare redactorului gazetei „So· 
zialdemokrat" că Hyndman a primit în secret bani de la 
partidul conservator pentru ca să·i folosească în  campania 
din noiembrie pentru alegerile parlamentare ; acest fapt a 
devenit notoriu şi a stirnit indignare printre conducătorii or
ganizaţiilor locale ale Federaţiei social-democrate engleze. ln 
scrisoarea sa, Engels subliniază că fapta săvirşită de Hynd
man este inadmisibilă. Scrisoarea lui Engels şi materialul tri· 
mis de el în legătură cu această problemă sint folosite de 
redacţie într-o notă publicată în numărul din 17 decembrie 
al gazetei „Sozialdemokrat" .  Engels ii comunică acelaşi lu
cru, printr-o scrisoare, şi lui Lafargue, 
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Engels primeşte de la Danielson unele însemnări referitoare 
la situaţia economică din Rusia. La rugămintea lui liebknecht, 
Engels ii dă citeva sfaturi cu privire la activitatea lui publi
cistică şi la cuvintările sale din Reichstag, relevind cu această 
ocazie necesitatea de a continua lupta împotriva elementelor 
oportuniste. 

Engels redactează traducerea în limba engleză a cărţii sale 
„Situaţia clasei muncitoare din Anglia" pentru ediţia ameri
cană şi scrie pentru această ediţie un studiu, în care face 
o caracterizare generală a situaţiei proletariatului din Anglia 
şi din S.U.A„ incluzind aici în întregime articolul său „An
glia în 1845 şi în 1885" .  Acest studiu, conceput iniţial ca 
prefaţă sau postfaţă, se publică în cele din urmă ca anexă 
Ia ediţia americană a cărţii „Situaţia clasei muncitoare din. 
Anglia " ,  care apare la New York în mai 1887. 

Engels citeşte broşura „Rodbertus, Marx, lassalle" a oportu
nistului Schramm şi comunică observaţiile sale critice în le
gătură cu această broşură redactorului gazetei „Sozialdemo
krat•.  Observaţiile sint folosite într-o serie de articole re
dacţionale, intitulate „Ein moralischer Kritiker und seine Kri
tische Moral" ,  îndreptate împotriva lui Schramm şi a altor 
ideologi ai „socialismului de stat• ,  precum şi împotriva apo
logeţilor lui Rodbertus şi ai lui lassalle ; articolele sint pu
blicate în numerele din 21 şi 28 ianuarie, 5 şi 12 februarie
ale gazetei „Sozialdemokrat• .  

Intr-o scrisoare adresată lui Bebe!, Engels subliniază din nou. 
importanţa deosebită pe care o are atragerea ţărănimii mun
citoare din Germania în lupta revoluţionară ca aliată a cla
sei muncitoare. El arată că propunerea de a se crea asociaţir 
cooperatiste ale ţăranilor cu gospodărie mică şi ale mun
citorilor agricoli sub conducerea statului - statul rămi
nind astfel proprietar al pămintului şi al mijloacelor de 
producţie - poate fi realizată numai de social-democraţie ş1 
constituie o etapă obligatorie în trecerea la economia comu
nistă. In aceeaşi scrisoare, el ii sfătuieşte pe Bebe! să-l în
soţească pe liebknecht în călătoria pe care acesta urma s-o 
facă cu scop propagandistic în S.U.A. şi care era organizată 
de Partidul social-democrat din Germania ; En9els considera 
această călătorie drept unul din mijloacele care contribuie Ia 
întărirea legăturilor proletare internaţionale şi Ia răspindirea 
ideilor socialiste. 

Engels primeşte de la Moore şi Aveling textul integral al 
manuscrisului traducerii făcute de ei în limba engleză a vo
lumului I al „Capitalului" .  

Engels primeşte d e  Ia Danielson ediţia rusă, care apăruse 
tocmai atunci, a volumului al II-iea al „Capitalului" .  

Engels ii comunică socialistului olandez Ferdinand Domela 
Nieuwcnhuis părerea bună pe care şi-a făcut-o asupra carţii 
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acestuia, în care sînt abordate probleme referitoare la felul 
cum este guvernată tara sa ; în legătură cu aceasta, el men
ţionează că o particularitate a dezvoltării istorice a Olandei 
este lipsa unui aparat administrativ birocratic. In aceeaşi 
scrisoare, Engels îi dă lui Nieuwenhuis cîteva lămuriri refe
ritoare la traducerea în limba olandeză a cărţii „Dezvoltarea 
socialismului de la utopie la ştiinţă• .  

I n  legătură cu cuvîntările provocatoare rostite de unele ele
mente declasate la B februarie la Londra, în timpul unui mi
ting al şomerilor, organizat cu p&rticiparea Federaţiei social
democrate, Engels, în scrisorile sale adresate lui Sorge, Bebe! 
şi alţii, critică cu asprime acjiunile conducătorilor federaţiei, 
îndeosebi aie lui Hyndman, care au încurajat efectiv aceste 
elemente. 

Subliniind marea însemnătate pe care o prezintă noul avint 
al mişcării muncitoreşti din Franţa, al cărui indiciu îl con
stituie greva minerilor din Decazeville, Engels salută atitu
dinea celor trei muncitori francezi deputaţi în parlament, 
Emile Basly, Louis Zephyrin Camelinat şi Antide Boyer, care 
s-au ridicat cu energie în apărarea greviştilor, au rupt-o cu 
fracţiunea radicalilor burghezi şi au pus de fapt piatra de 
temelie pentru o fracţiune muncitorească independentă în 
parlament. Engels consideră acest eveniment ca un succes 
remarcabil al socialiştilor revoluţionari şi ca un semn că 
muncitorii francezi au început să se elibereze de sub influ
enţa radicalilor. 

Engels redactează manuscrisul traducerii în limba engleză a 
volumului I al „Capitalului" ,  folosindu-se pentru aceasta în 
special de indicaţiile date prin scris de Marx în 1 877, cu 
ocazia primei încercări de a realiza în S.U.A. o asemenea 
traducere. 

ln scrisori adresate lui Lafargue, Engels îi  sfătuieşte pe mar
xistii francezi să continue lupta lor pentru unirea forţelor re
voluţionare ale proletariatului, străduindu-se să izoleze grupul 
oportunist al posibiliştilor şi să demaşte acţiunile lor îndrep
tate împotriva unităţii clasei muncitoare. EI aprobă atitudinea 
deputaţilor muncitorilor, care au reuşit, prin intervenţia lor 
hotărîtă în apărarea minerilor grevişti din Decazeville, să 
oblige parlamentul să adopte o rezoluţie în care i se cerea 
guvernului să fină seama de interesele muncitorilor. Consi
derînd acest fapt ca o mare victorie a mişcării muncitoreşti, 
Engels îi  trimite lui Bebe! textele cuvîntărilor rostite de de
putaţi. 

Engels •crie socialiştilor francezi o scrisoare în care, cu oca
zia celei de-a 15-a aniversări a Comunei din Paris, îşi ex
primă solidaritatea cu ei. Scrisoarea apare în „Le Socialiste• 
din 27 martie. 

Engels î i  mulţumeşte lui V. I. Zasulici pentru că i-a trimis 
ediţia în limba rusă, apărută în traducerea făcută de ea, a 
lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei" .  
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Aprilie-iulie 

Aprilie-mai 

Prima jumătate a 
lunii aprilie 

lnceputul lunii 
aprilie 

Mijlocul lunii 
aprilie 

Slirşitul lunii 
aprilie-septembrie 

29 aprilie şi 
12 mai 

Engels este bolnav. 

ln revista „Neue Zeit" apare lucrarea lui Engels „Ludwig 
Feuerbach şi sfirşitul filozofiei clasice germane" ,  în care este 
demonstrat raportul dintre marxism şi precursorii săi filozofici 
şi sînt expuse problemele de bază ale materialismului dialectic 
şi istoric. 

Deoarece în discursul ros li t de el în Reichstag Ia 31 martie 
Rismarck a încercat să-I prezinte pe Ferdinand Blind, care 
săvîrşise în 1866 un atentat asupra lui, drept un „elev' al lui 
Marx, Engels insistă ca Laura Lafargue şi Eleanor Marx
A veling să dea o dezmintire în această privintă. Declaratia 
fiicelor lui Marx este publicată în „Sozialdemokrat' din 15 
aprilie şi în „Le Socialiste" din 24 aprilie. 

Engels, care s-a informat asupra desfd.şurării dezbaterilor din 
Reichstag în problema mentinerii în vigoare a legii excep
tionale împotriva socialiştilor, aprobă cuvîntările lui Bebe! şi  
Liebknecht în care aceştia au dat  guvernului şi deputatilor 
reactionari riposta cuvenită. El subliniază că lupta clasei mun
citoare din alte td.ri, îndeosebi greva minerilor francezi din 
Decazeville, şi atitudinea deputatilor muncitorilor în  parla
mentul francez au o influentă revolutionarizatoare asupra ac
tivitătii social-democratiei germane. 

Engels ii primeşte pe corespondentul unei gazete a Partidului 
democrat din St. Louis (S.U.A.) Mc. Ennis şi discutd. cu el 
asupra unor probleme de legislatie a muncii ; deoarece într-o 
notă publicată la începutul lunii iulie de gazeta „Missouri Re
publican" în legătură cu această convorbire unele afirmatii ale 
lui Engels sînt reproduse în mod denaturat, Engels publică o 
declaratie în ziarul socialist „New Yorker Volkszeitung" din 
8 iulie în care protestează împotriva acestor denaturări. 

I:ngels urmăreşte cu atentie lupta în plină desfăşurare a 

maselor muncitoare pentru ziua de muncă de 8 ore din 
S. U.A. - grevele din ziua de 1 Mai, demonstratiile şi mi
tingurile muncitorilor din Chicago, Philadelphia, Boston, New 
York şi alte oraşe ; în scrisorile sale adresate lui Sorge, 
Bebe! şi altor socialişti de seamă, el subliniază marea în
semnătate internatională a acestor manifestări ale proleta
riatului din S.U.A. ; Engels arată că lipsurile şi slăbiciunile 
mişcării muncitoreşti americane - puternica influentd. a a
narhiştilor, lipsa unui program clar şi a unor scopuri precis 
formulate, slaba răspîndire a ideilor socialismului ştiintific 
- sînt inevitabile în stadiul incipient al mişcării ş i  că în 
decursul luptei viitoare ele vor fi învinse. 

In scrisori adresate lui Sorge şi Liebknecht, Engels, caracte
rizînd situatia mişcării muncitoreşti din Anglia, subliniază că 
Liga socialistă, care s-a desprins din Federatia social-demo
crată, nu a ştiut să devină un partid muncitoresc de masă, iar 
conducătorii ei Morris şi Bax se află în mare m;isurd. sub in
fluenta anarhiştilor. 
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lnceputul lunii mai ln scrisori adresate lui Lafargue şi Liebknecht, Engels apre
ciază faptul că in alegerile municipale din Paris de la 2 mai, 
candidatul socialist a întrunit un mare număr de voturi, ca 
o victorie remarcabilă, care dovedeşte că muncitorii se eli
berează tot mai mult de sub influenţa radicalilor burghezi. 

Engels ii trimite lui Martignetti revista „Neue Zeit" cu lu
crarea sa „Ludwig Feuerbach şi sfirşitul filozofiei clasice 
germane" ,  precum şi broşura lui Wilhelm \Volff „Miliardul 
silezian", cu o introducere scrisă de el. 

15 mai (?) Articolul lui Engels cu privire Ia împuşcarea muncitorilor 
grevişti de la fabrica de sticlă din Lyon apare în revista 
1 ,Commonweal" .  

22 mai 

Slîrşitul Junii 
mai-3 iunie 

Aprox. 25 iunie-
7 iulie 

August-noiembrie 

7 august-
4 septembrie 

A doua jumătate 
a Junii august
octombrie 

18 august 

Engels duce tratative cu editura londoneză Swan Sonnen
schein, Lowrey & Co. in legătură cu editarea traducerii în 
limba engleză a volumului I al „Capitalului" .  

Engels citeşte corecturile ediţiei americane a lucrării sale 
„Situaţia clasei muncitoare din Anqlia". 

Engels se află la cură la Eastbourne, unde i i  vizitează prie
tenul său, cunoscutul savant chimist german, social-democra
tul Carl Schorlemmer. 

Engels face corectura ediţiei engleze a volumului I al „Ca
pitalului". 

Engels se afid. la odihnă la Eastbourne, unde i i  are ca oaspete 
timp de citeva zile pe Liebknecht. 

In legătură cu ascuţirea contradicţiilor dintre marile puteri 
europene, ca rezultat al intensificării concurenţei dintre Rusia 
ţaristd. şi Austro-Ungaria in Balcani, al creşterii tendinţelor 
revanşarde în Franţa şi al tendintelor agresive ale cercurilor 
guvernante din Germania, precum şi al politicii de cotropire 
duse de Anglia în Orientul Apropiat şi Mijlociu, Engels stu
diază cu atenţie situaţia internaţională din Europa. El con
stată că există realmente pericolul declanşării unui rd.zboi 
european general şi ajunge Ia concluzia că un asemenea 
război, care ar provoca o creştere a şovinismului şi a naţio
nalismului, ar da o grea lovitură mişcării muncitoreşti in
ternaţionale, dar ar grăbi totodată inevitabil coacerea crizei 
revoluţionare în Franţa, ca şi in alte ţări din Europa, în 
special în Rusia. 

Engels i l  informează pe Bebe! printr-o scrisoare asupra si
tuaţiei mişcării socialiste din Anglia, menţionind că Fede
raţia social-democrată şi alte organizaţii socialiste continuă 
să rămină rupte de mase şi că Liga socialistă, dat fiind că 
o parte din conducătorii ei au căzut sub influenţa anarhişti
lor, trece printr-o criză internă. Engels subliniază de ase
menea că ascuţirea luptei de clasă in S.U.A. şi Franţa con
firmă teza lui Marx că republica democratică este acea formă 
a statului burghez in cadrul căreia se dă bătălia hotăritoare 
dintre proletariat şi burghezie. 
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20 august 

29 august 

1ntre 5 şi 13 
septembrie 

Aprox. între 5 
şi 11 septembrie 

17 septembrie
aprox. 27 septembrie 

2 octombrie 

8 şi g octombrie 

23 octombrie 

- In legătură cu condamnarea la închisoare a lui Bebe! şi 
a unei serii de alţi militanţi activi ai social-democraţiei ger
mane de către tribunalul saxon din Freiberg pentru că au 
participat la Congresul de la Copenhaga al partidului şi au 
difuzat gazeta „Sozialdemokrat" ,  interzisă de autorităţile ger
mane, Engels arată, în aceeaşi scrisoare, că această sentinţă, 
alături de alte represalii poliţieneşti, este o expresie a miniei 
clicii guvernante, minie provocată de eşecul total al tuturor 
măsurilor luate pînă atunci împotriva social-democraţiei ger
mane. 

Engels îi comunică lui Hermann Schliiter că este de acord 
ca acesta să scoată o nouă ediţie a seriei sale de articole 
„Contribuţii la problema locuinţelor" şi îi recomandă, de ase
menea, să reediteze broşura lui Sigismund Borkheim, decedat 
în decembrie 1885, intitulată „In amintirea patrioţilor de pa
radă germani din 1806-1 807 " ,  făgăduind că va scrie ca in
troducere la această broşură .o biografie a lui Borkheim . . , 

Engels pleacă pentru o zi de Ia Eastbourne la Londra pentru 
ca să se întîlnească cu Wilhelm Liebknecht, care, venind din 
Germania, s-a oprit la Londra, pentru a-şi continua apoi că-
lătoria spre S.U.A. 

' 

Engels se întîlneşte la Londra şi cu Julian Harney, vete
ranul mişcării cartiste. 

Engels este vizitat în repetate rînduri de conducătorii Ligii 
socialiste, Ernest Belfort Bax şi William Morris, cu care dis
cută despre situatia dinăuntrul Ligii. 

Engels citeşte manuscrisul cărţii lui Kautsky „Doctrina eco
nomică a lui Karl Marx" şi face unele pbservaţii marginale. 

Johann Philipp Becker este oaspetele lui Engels. 

Intr-o scrisoare adresată Laurei Lafargue, Engels caracteri
zează faptul că curtea cu juri din Paris a pronunţat sentinţa 
de achitare a lui Paul Lafargue şi Jules Guesde, daţi în jude
cată pentru că au demascat în mod public legăturile dintre 
guvern şi marile bănci, ca o dovadă că proletariatul orga
nizat poate să folosească contradicţiile dintre diferitele frac
ţiuni ale burgheziei ; în acelaşi timp, Engels îi avertizează 
pe socialiştii francezi de pericolul supraaprecierii acestor con
tradicţii şi subliniază că oscilaţiile şi instabilitatea politică 
ale micii burghezii sînt inevitabile. 

Engels propune lui Bebe! şi altor activişti .ai social-democra
ţiei germane să i se acorde lui Johann Philipp Becker un 
sprijin material din partea partidului, pentru a-i da astfel 
posibilitatea să-şi scrie memoriile, care sînt de mare impor
tanţă pentru istoria mişcării revoluţionare din Germania. 

Intr-o scrisoare adresată lui Bebe!, Engels 
oportună hotărîrea fracţiunii social-democrate 
ca, în condiţiile regimului poliţienesc, gazeta 

aprobă drept 
din Reichstag 

„Sozialdemo-
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25 octombrie 

Noiembrie -
începutul Junii 
decembrie 

5 noiembrie 

A doua jumătate a 
lunii noiembrie 

Siirşitul Junii 
noiembric
decembrie 

krat• să înceteze de a mai fi organul de presă oficial al 
partidului ; Engels arată că acest pas nu numai că va uşura 
activitatea legală a fracţiunii, dar va crea şi condiţii mai 
favorabile pentru lupta dusă de această gazetă împotriva 
oportunismului. 

Engels face o cronică a situaţiei internaţionale din Europa, 
în care analizează ascuţirea contradicţiilor dintre marile pu
teri, mai cu seamă dintre Rusia şi Austro-Ungaria, dar şi 
dintre Germania şi Franţa, şi subliniază creşterea pericolului 
declanşării unui război european general. Engels arată că 
cl;isele guvernante ale acestor mari puteri văd în război un 
mijloc de reprimare a mişcării revoluţionare şi de menţinere 
a regimului reacţionar şi trasează socialiştilor sarcina de a 
lupta cu hotărire împotriva pericolului de război. Acea�tă 
cronică, pe care Engels i-o trimite lui Lafargue, este publi
cată cu mici prescurtări şi modificări redacţionale în „Le 
Socialiste• din 6 noiembrie sub titlul „Situa!ia politică din 
Europa• .  

Engels lucrează l a  articolul „Socialismul juridic",  în care 
supune criticii cartea juristului burghez austriac Anton 
Menger „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag în 
geschichtlicher Darstellung• ,  care abundă în atacuri la adresa 
lui Marx şi a învăţăturii sale. Starea proastă a sănătăţii lui 
ii obligă însă pe Engels să-şi întrerupă lucrul ; articolul, 
terminat de Kautsky, este publicat - fără semnătură - în 
revista „Neue Zeit" în februarie 1887. 

Engels termină pretata la edi\ia engleză a volumului I al 
„Capitalului • .  

Engels continuă s ă  urmărească c u  atenţie situaţia din cadrul 
mişcării muncitoreşti engleze ; într-o serie de scrisori adre
sate unor socialişti de seamă din alte \ări, el relevă creşte
rea nemulţumirii în rindul maselor muncitoare, îndeosebi în  
rindul şomerilor. E l  î ş i  exprimă părerea că  Federaţia social
democrată, în componenta căreia intră şi elemente proletare 
sănătoase, are şanse, în pofida conducerii oportuniste, ca 
autoritatea ei să crească în rindul muncitorilor, în timp ce 
Liga socialistă se transformă din ce în ce mai mult într-o 
organizaţie sectară, ruptă de lupta practică ; Engels subli
niază necesitatea de a se face o deosebire intre conducerea 
Federaţiei social-democrate şi partizanii ei de rînd. 

ln scrisori adresate lui Sorge şi altor socialişti, Engels ana
lizează noi fapte care au intervenit în dezvoltarea mişcării 
muncitoreşti americane : creşterea considerabilă a numărului 
membrilor ordinului „Cavalerii muncii" ,  crearea la New York 
a Partidului muncitoresc unit, succesele repurtate în alegeri 
de candida!ii muncitorilor în unele state. El subliniază că, 
în condiţiile avintului puternic al luptei clasei muncitoare 
şi dat fiind faptul că marea organizaţie de masă a muncito
rilor - ordinul „Cavalerii muncii" - nu are un program 
socialist fundamentat dm punct de vedere teoretic, răspin-
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Aprox. decembrie 
1886-marlie 1887 

5-10 decembrie 

6 decembrie 

9 decembrie 

direa în S.U.A. a teoriei socialismului ştiinţific capătă o im
portanţă deosebită. Engels supune totodată unei critici ascu
ţite atitudinea dogmatică şi sectară a Partidului muncitoresc 
socialist din America de Nord, alcătuit aproape în întregime 
din germani imigraţi, care nu este legat de lupta practică 
a clasei muncitoare americane ; el subliniază că în faţa so
cialiştilor din S.U.A. stă sarcina de a crea, fără a se izola 
de formele deja existente ale mişcarii de masă, un partid 
politic al proletariatului american în ansamblul lui. 

Engels citeşte manuscrisul, care i-a fost trimis în urma cu 
citva timp, al broşurii lui Hermann Schliiter „Die Chartisten
bewegung in England" ; el alcătuieşte o cronologie a mişcării 
cartiste şi face modificări şi completări în textul broşurii. 
Broşura apare la ·Ziirich la începutul lunii octombrie 1887, 
fără să fie indicat numele autorului. 

Liebknecht şi soţia sa - reîntorcindu-se din S.U.A. - sint 
oaspeţii lui Engels. 

Engels este vizitat de Singer. 

Cu prilejul morţii lui Johann Philipp Becker, Engels scrie un 
articol în memoria acestui revoluţionar proletar de seamă. 
Articolul apare sub titlul „Johann Philipp Becker" în „So
zialdemokrat• nr. 51 din 17 decembrie şi este reprodus, cu 
unele prescurtări, în  organul de presă central al Partidului 
muncitoresc socialist din America de Nord „Der Sozialist• 
din New York la 1 şi 8 ianuarie 1 887. 

Aprox. 23 decembrie Paul şi Laura Lafargue sînt oaspeţii lui Engels la Londra. 
1886-mijlocul lunii 
ianuarie 1887 

Ianuarie-iulie 

Jncepulul lunii 
ianuarie 

10 ianuarie 

26 ianuarie 

1 8 8 1  

Din cauza unei boli de ochi, Engels este nevoit să citească 
şi să scrie mai puţin. 

Iese de sub tipar traducerea în limba engleză a volumului I 
al „Capitalului". 

Engels termină prefaţa Ia ediţia a doua, revăzută, a lucrării 
sale „Contribuţii la problema locuinţelor• , în care supune 
criticii teoriile utopice ale socialismului burghez ; analizînd 
starea industriei casnice ţărăneşti din Germania, el arată că 
dezvoltarea capitalismului revoluţionează nu numai clasa 
muncitoare, ci şi ţărănimea cu gospodărie mica, care în 
lupta împotriva capitalismului este aliatul firesc al proleta
riatului. Prefaţa apare în „Sozialdemokrat• din 15 şi 22 ia
nuarie şi în carte, care vede lumina tiparului în  prima ju
mătate a lunii martie 1 887. 

Engels termină prefaţa la ediţia americană a cărţii sale „Si
tuaţia clasei muncitoare din Anglia" .  1n această prefaţa, el 
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Februarie-iunie 

Prima jumătate a 
lunii februarie 

In jurul Iul 
12 februarie 

12 februarie 

13 februarie 

1ntre 24 februarie 
şi 19 martie 

examinează stadiul de dezvoltare al mişcării muncitoresti din 
S.U.A. şi supune unei analize critice teoria economistului 
american Henry George. Dezvăluind caracterul burghez al' 
revendicării formulate de George - de nationalizare a pă
mîntului, Engels arată că sarcina principală a clasei munci
toare şi a socialiştilor din S.U.A. este crearea unui partid 
al proletariatului american în ansamblul lui. Cartea apare Ia 
New York la începutul lunii mai : prefaţa, tradusă de Engels 
în limba germană, apare şi în „Sozialdemokrat• din 10 şi 17 
iunie sub titlul „Mişcarea muncitorească din America• şi sub
acelaşi titlu, în ediţie separată, în limbile engleză şi ger
mană, la New York, în cursul lunii iulie. 

ln legătură cu campania de calomnii pornită de Comitetul' 
executiv al Partidului muncitoresc socialist din America de
Nord împotriva lui Edward Aveling, Engels poartă o cores
pondentă susţinută cu Sorge şi cu al\1 activişti socialişti 
pentru a respinge aceste calomnii şi a-l reabilita pe Aveling. 
Edward Aveling a fost acuzat că în timpul călătoriei sale
prin S.U.A„ în decursul căreia a \inut o serie de prelegeri 
asupra teoriei socialismului ştiinţific, a prezentat Comitetului 
executiv note de plată false pentru a-i fi achitate. 

Engels citeşte traducerea în limba română a articolului său 
„Situaţia politică din Europa" , apărut în publicaţia socialistă 
„Revista socială• nr. 2 din 1 886 sub titlul „ Starea politicii so
cială (a Europei] " şi studiază limba română pentru a putea fi 
la  curent cu literatura socialistă din Rom(mia. 

Engels primeşte de la Danielson „Povestirile" lui M. E. Sal
tîkov-Şcedrin. 

Engels ii trimite lui Danielson ediţia engleză a volumului 1 
al „Capitalului" .  

Engels adresează o scrisoare d e  salut Comitetului d e  orga
nizare a festivităţii internaţionale care urmează să aibă loC' 
la 19 februarie la Paris. Festivitatea este organizată din ini
ţiativa emigranţilor socialişti ruşi, germani, polonezi şi it 
altor emigranţi socialişti, cu sprijinul socialiştilor francezi, 
în semn de protest împotriva cursei înarmărilor şi pregătirii 
unui război in Europa. Scrisoarea, căreia i ie dă citire la 
festivitate, apare ulterior în „Le Socialiste" din 26 februarie
şi în traducere în limba germană în „Sozialdemokrat• din 
1 1  martie, precum şi în „Der Sozialist" din New York din 
19 martie. 

Engels analizează în scrisori adresate Laurei Lafargue, lui 
Sorge şi altor activişti ai mişcării socialiste rezultatele ale
gerilor din 21 februarie pentru Reichstag. EI apreciază aceste 
alegeri, în cursul cărora partidul social-democrat a înregis
trat, în pofida terorii poliţieneşti, o importantă creştere a 
numărului de voturi, ca o mare victorie a social-democraţiei, 
care dovedeşte creşterea necontenită a influentei ei în rînduf 
muncitorilor. 
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Martie 1887- Paralel cu alte ocupaţii, Engels citeşte traducerea în limba 
ianuarie 1888 engleză, făcută de Samuel Moore, a „Manifestului Partidului 

Comunist", face unele rectificări şi adaugă la această ediţie 
engleză citeva note de subsol. 

4 martie 

10 şi 12 martie 

A doua jumătate a 
lunii martie-mal 

18 martie 

Aprox. siîrşilul 
Junii martie 

1n jurul lui 
23 aprilie 

1n jurul lui 
24 aprilie 

Siîrşilul lunii 
aprilie - începutul 
Junii mai 

lnceputuJ Junii mai 

4 şi 7 Iunie 

ln „Sozialdemokrat" apare sub titlul „Cum a luat naştere 
ideea de egalitate" un fragment din cartea lui Engels „Anti
Diihring".  

Engels comunică Laurei Lafargue şi Juliei Bebe! cd. prima 
ediţie în limba engleză a volumului I al „Capitalului" s-a 
epuizat şi că a început tipărirea celei de-a doua ediţii. 

Engels spnJma activitatea agitatorică desfăşurată de socia
liştii englezi Aveling şi Eleanor-Marx-Aveling în cartierele 
muncitoreşti din Londra şi, mai cu seamă, în cluburile mun
citoreşti radicale din East-End, care se află sub influenta 
liberalilor ; el consideră această agitaţie ca un pas important 
spre crearea unui partid politic muncitoresc, înarmat cu un 
program socialist. 

Cu ocazia aniversării Comunei din Paris, Engels adresează 
organizaţiei din Paris a Partidului muncitoresc din Franţa 
următorul salut : „Londra, 18 martie : Cetăţeni I Din toată 
mima sărbătoresc împreună cu voi ziua de optsprezece mar
tie ! " .  Salutul apare în „Le Socialiste" din 26 martie. 

Engels revede traducerea în limba daneză a cărţii sale „Ori
ginea familiei, a proprietăţii private şi a statului " .  

Engels protestează împotriva procedeului arbitrar, folosit de 
redacţia ziarului socialist american „New Yorker Volkszei
tung " ,  care, fără să-i ceară consim\ămintul, a tradu• în limba 
germană prefaţa la ediţia americană a cărţii „Situaţia clasei 
muncitoare din Anglia" şi a publicat această traducere defec
tuoasă în numărul din 10 aprilie. 

Engels primeşte de la Danielson scrisori pe care Marx le-a 
adresat acestuia din urmă. 

Engels corespondează cu socialistul spaniol Jose Mesa, care-l 
informează despre atenuarea influentei anarhiştilor şi creşte
rea mişcd.rii socialiste în Spania şi ii trimite, totodată, nu
merele din 1886 ale gazetei „El Socialista• din Madrid în 
care a apărut prima traducere în limba spaniolă a lucrării 
„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă•. 

La New York apare prima traducere in limba engleză a 
cărţii lui Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" , 

Engels comunică lui Sorge şi Laurei Lafargue că Ia Confe
rinţa Ligii socialiste, care a avut loc la 29 mai Ia Londra, 
victoria au repurtat-o elementele anarhiste şi că a fost adop
tată o rezoluţie îndreptată împotriva oricărei activităţi par
lamentare. Engels este de părere că, în aceste condiţii, 
marxiştii, în fruntea cărora se află Edward Aveling şi Eleanor 



Intre 14 şi 
23 iunie 

24 iunie 

Julie 

23 iulie - 2 
septembrie 

lnceputul lunii 
august 

A doua jumătate 
a lunii august 

3 septembrie 

Mijlocul lunii 
septembrie 
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Marx-Aveling, vor fi nevoiţi să iasă din Ligă, care acum 
poate să devină doar o piedică în desfăşurarea unei mişcări 
de masă a muncitorilor. 

Engels studiază programul Federa\iei socialiste din nordul 
Angliei şi îi aduce unele amendamente şi completări. Textul 

· programului cu rectificările făcute de el, Engels II trimite 
lui John L, Mahon, unul dintre iniţiatorii federa\iei ; în scri
soarea pe care a alăturat-o el subliniază că numai o ade
vărată mişcare de masă a muncitorilor poate să ducă Ia 
crearea unui partid politic muncitoresc independent în Anglia. 

lntr-o scrisoare adresată lui George Julian Harney, Engels 
îşi exprimă inten\ia de a scrie o biografie a lui Marx. 

Engels citeşte manuscrisul biografiei sale, scrisă de Kautsky 
pentru „Oesterreichischer Arbeiter Kalender fiir das Jahr 
1888 " ,  şi face unele rectificări şi completări în  text. 
Engels citeşte şpalturile broşurii lui Schliiter „Die Chartisten
bewegung in England" .  

Engels se află l a  odihnă Ia Eastbourne. 

Engels îl are ca oaspete Ia Eastbourne pe socialistul englez; 
Ernest Belfort Bax. 

La rugămintea lui Kautsky, Engels citeşte şpalturile cărţii 
acestuia intitulate ,;Thomas Moore und seine Utopie" şi face 
unele observatii marginale. 

Engels, primind ştirea despre moartea 
care s-a dovedit ulterior a fi falsă -, 11 
inten\ia sa de a scrie un ne�rolog al 
„Sozialdemokrat". 

lui Lopatin - ştire 
comunică lui Lavrov 

lui Lopatin pentru 

Engels află că, la insistentele lui Henry George, Partidul 
muncitoresc socialist din America de Nord a fost exclus din 
Partidul muncitoresc unit al statului New York. Referindu-se 
la acest fapt, Engels, în scrisorile i!dresate lui Sorge şi lui 
Florence Kelley-Wischnewetzki, arată că, după cum presu
pune el, faptul că George a rupt-o cu socialiştii şi a format 
un partid de tip burghez-reformist va avea o influenţă fa
vorabilă asupra dezvoltării mişcării muncitoreşti în S.U.A .• 

deoarece procedeul folosit de George va dezvălui muncitori
lor adevărata lui fată şi-l va împiedica să treacă în fruntea. 
mişcării. 

A doua jumătate a Bebe! se află în vizită Ia Engels. 
Junii octombrie 

Siirşitul lunii 
noiembrie -
începutul lunii 
decembrie 

Engels duce tratative cu editorul londonez Reeves ln legă
tură cu difuzarea în Anglia a ediţiei americane a lucrări? 
sale „Situa\ia clasei muncitoare din Anglia" şi cu scoaterea. 
unei ediţii separate a prefetei Ia această lucrare. 
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Decembrie 1887 
- ianuarie 1888 

Inceputul lunii 
decembrie 

7 decembrie 

15 decembrie 

Sfi rşilul lunii 
decembrie 1887 

- martie 1888 

29 decembrie 

Ianuarie-martie 

Ianuarie -
februarie 
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Engels învaţă Iimb;i română. 

Engels ii trimite, spre publicare, editorului social-democrat 
german J. H. W. Dietz manuscrisul lucrării sale „Ludwig 
Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane• ,  precum şi 
tezele despre Feuerbach, scrise de Marx în 1 845, care ur
mează să fie incluse în această carte sub formă de anexă. 

Engels 11 răspunde lui Schliiter că este de acord cu propu
nerea acestuia de a edita o culegere a articolelor sale sub 
titlul „Kleinere Aufsatze von Friedrich Engels aus den Jahren 
1871-1875".  Culegerea nu a fost realizata. 

Engels termină introducerea la cea de-a doua ediţie, pregătită 
din îndemnul său, a broşurii lui Sigismund Borkheim „In 
amintirea patrioţilor de paradă germani din 1806-1807" .  In 
această introducere, el face o expunere profundă a prapor· 
ţiilor şi urmărilor posibile ale unui viitor război european 
general şi îşi exprimă convingerea că, dacă un asemenea 
război va fi dezlănţuit, acesta va duce în mod inevitabil, 
mai devreme sau mai tirziu, la victoria proletariatului. In
troducerea apare sub formă de broşură Ia Ziirich în iunie 1 888. 

Engels lucrează la capitolul al IV-iea al broşurii pe care a 
proiectat s-o scoată, intitulată „Rolul violenţei în istorie" .  
Primele trei capitole trebuiau sd alcătuiască capitolele sec
ţiunii a doua a lucrării „Anti-Diihring" ,  intitulate acolo 
„Teoria violenţei" .  Engels intenţiona să facă în capitolul al 
IV-iea o analiză critică a întregii politici a lui Bismarck şi 
să demonstreze, folosindu-se de exemplul istoriei Germaniei 
de după 1 848, justeţea concluziilor teoretice pe care Ie-a tras 
în „Anti-Diihring" asupra raportului dintre economie şi po
litică. Deoarece era ocupat cu alte treburi şi mai cu seamă 
cn munca în vederea pregătirii pentru tipar a manuscrisului 
volumului al III-iea al „Capitalului" ,  Engels nu a putut ter· 
mina acest capitol. 

Engels îi  furnizează lui Lafargue unele date cu privire Ia 
trecutul politic al lui Heinrich Oberwinder, un socialist 
austriac de orientare lassalleană, care a fost demascat ca 
agent plătit al lui Bismarck. 

1 8 8 8  

Boala de ochi îl sileşte din nou pe Engels să-şi limiteze 
munca şi corespondenţa. 
In timp ce lucrează la broşura „Rolul violenţei în istorie" ,  
Engels citeşte cartea, d e  curînd aparută, a istoricului german 
C. Bulle „Geschichte des neuesten Zeit, 1815-1885" ,  voi. IV, 
şi face unele extrase cronologice din această carte cu privire 
la istoria Germaniei după 1 871.  

Engels studiază cu atenţie situaţia internaţionald. din Europa 
în legatură cu pericolul de război care continua să existe. 



Intre 2 şi 4 

ianuarie 

4 ianuarie 

30 ianuarie 

Intre 13 şi 
25 iebruarie 

21 iebruarie 

Slirşitul Junii 
icbruarie 

19 martie 

Aprilie-9 mai 

lnceputul lunii 
aprilie 
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Engels comandă lucrarea în patru volume a economistului 
rus I.  A. Keisler „Zur Gcschichte und Kritik des bauerlichen 
G emeindebesitzes in Russland" ,  care a fost editată la Peters
burg în limba germană. 

Intr-o scrisoare adresată social-democratului român I. Nă
dejde, Engels îşi exprimă satisfacţia în legătură cu răspln
direa teoriei marxiste în rindul socialiştilor din România ; el 
subliniază importanta deosebită pe care o arc faptul că 
partidele socialiste din Europa au o concepţie unitară în 
problemele politicii internationale şi îşi exprimă convingerea 
că răsturnarea revoluţionară a tarismului rus va da impuls 
desfăşurării unor evenimente revolutionare în Germania, în 
Austria şi în întreaga lume. Această scrisoare a fost publi
cată, în traducere românească, în revista „Contemporanul" 
nr. 6 din 1888. 
Engels scrie pretata la ediţia engleză a „Manifestului Parti
dului Comunist".  Pretata se publică o dată cu „Manifestul" ,  
I a  Londra, î n  1 888. 

Engels citeşte şpalturile edi!iei engleze a „Manifestului Parti
dului Comunist".  

Engels scrie pretata la ediţia separdtă, revăzută, a lucrării 
sale „Ludwig Feuerbach şi sfirşitul filozofiei clasice ger
mane" .  Cartea apare la Stuttgart, în prima jumătate a 
lunii mai. 

Engels organizează o colectă pentru văduva şi fiica lui Karl 
Pfiinder, fost membru al Ligii comuniştilor şi al  Consiliului 
General al Asociaţiei Internationale a Muncitorilor. 

lntr-o scrisoare adresată lui Lafargue, Engels caracterizează 
situaţia existentă în Germania după moartea lui Wilhelm I ; 
Lafargue foloseşte această scrisoare într-o notă a sa care 
apare în gazeta franceză de orientare radicală „L"lntransi
geant• din 26 martie. 

Engels citeşte şi corectează traducerea in Jim ba engleză a 
„Discursului asupra liberului-schimb " ,  rostit !le Marx, tradu
cere făcută de Florence Kellcy-Wischnewetzki în vederea 
editării ei în S.U.A. sub formă de broşură separată, şi lu
crează totodată la pretata pentru această lucrare, folosindu-se 
îndeosebi de materialele, care i-au fost trimise din New 
York, cu privire la politica vamală a S.U.A. Prefaţa apare 
sub titlul „Proteclionismul şi liberul-schimb" in revi5ta „Neue 
Zeit" în iulie, în săptămînalul „Labor Standard" în august 
şi în ediţia separată americană a „Discursului asupra liberu
lui-schimb" al lui Marx - în septembrie. 

lntr-o scrisoare adresată scriitoarei engleze Margaret Hark-
ness, Engels face o apreciere pozitivă asupra 
„City Gir!" şi arată care sint părerile sale 

romanului ei 
cu privire Ia 

realismul în artă. Potrivit concepţiei sale, realismul înseamnă 
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16 aprilie 

Mai-mijlocul 
Junii iulie 

lntre 6 iulie 
şi începutul lunii 
august 

8-17 august 

11 augusl 
- 19 septembrie 

redarea fidelă a caracterelor tipice şi a împrejurărilor tipice. 
El ii consideră pe Balzac drept cel mai mare maestru al 
realismului. 

Engels, care aflase de hotărîrea adoptată la Congresul de la 
St. Gallen al Partidului social-democrat german de a con
voca, din iniţiativa partidului , un . congres internaţional al 
muncitorilor la Londra, in 1888, se pronunţă, într-o scrisoare 
adresată lui Liebknecht, împotriva acestui lucru. El consid�ră 
inoportun ca social-democraţia germană să apară, în condi
ţiile existentei legii excepţionale împotriva socialiştilor, ca 
iniţiatoarea unui asemenea congres şi socoteşte, de aseme
nea, neindicat ca congresul să se \ină la Londra, deoarece 
în Anglia nu există un partid socialist de masă al munci
torilor. După părerea lui, un astfel de congres trebuie sd. fie 
convocat de socialiştii francezi cu ocazia aniversării cente
narului revoluţiei franceze din 1789 şi să aibă un caracter 
pur socialist. 

In legătură cu activizarea in Franţa a elementelor revan
şarde care se grupează in jurul fostului ministru de război, 
generalul Georges Boulanger, legat de cercurile monarhiste, 
Engels, în scrisorile sale adresate lui Lafargue, subliniază 
pericolul boulangismului ; el caracterizează această mişcare 
ca şovină, ca o varietate a bonapartismului şi critică apre
cierea greşită asupra lui Boulanger făcută de Lafargue şi 
alli lideri ai Partidului muncitoresc francez, care considerau 
unele succese ale lui Boulanger ca un rezultat al faptului c ă  
masele muncitoare s-au solidarizat cu el. Engels cere socia
liştilor francezi să ducă O luptă hotărită împotriva boulangis
mului şi să demaşte lozincile demagogice revanşarde ale lui 
Boulanger şi ale adepţilor săi. 

Engels traduce in limba germană versurile poelului englez 
Percy Bysshe Shelley pentru articolul scris de Edward Ave
ling şi Eleanor Marx-Aveling „Shelley als Sozialist• , care 
apare în decembrie in revista „Neue Zeit". 

Engels, insolit de Eleanor Marx-Aveling, Edward Aveling şi 
Carl Schorlemmer, face o călătorie· prin S .U.A. ; el călăto
reşte de la Londra la New York cu vaporul „City of Berlin" .  

lmpreună cu Eleanor Marx-Aveling, Edward Aveling ş i  Carl 
Schorlemmer, Engels călătoreşte prin S.U.A. şi Canada ; el 
îşi petrece citeva zile la New York ca oaspete al lui Sorge, 
după care pleacă cu trenul la Boston, unde rămîne aproxi
mativ o săptămină şi vizitează citeva oraşe din apropiere, în 
special Cambridge şi Concord. De la Boston pleacă cu trenul 
să vadă cascada Niagara, unde rămine cinci zile. De aici 
traversează cu vaporul lacul Gntario, merge, de-a lungul 
fluviului Sf. Laurenţiu, pină la Montreal şi vizitează oraşele 
canadiene Toronto, Port Hope şi Kingston ; reintorcindu-se 
cu trenul din Canada în S.U.A., la Plattsburg, el îşi continuă 
călătoria prin Munţii Adirondack, traversează apoi cu va-
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porul lacurile Champlain şi George şi ajunge la Albany de 
unde, pe fluviul Hudson, se înapoiază, lot cu vaporul, la 
New York. 

lntr-un interviu acordat lui Theodor Cuno, reprezentantul lui 
„New Yorker Volkszeitung• şi fost membru al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, Engels, răspunzînd la întrebările 
puse de acesta, îşi manifestă satisfacţia că conştiinţa de clasă 
a proletariatului englez a crescut, caracterizează mişcarea 
agrară din Irlanda ca burghezo-democratică şi îşi exprimă 
convingerea că o revoluţie în Rusia ar exercita o influentă 
colosală asupra situatjei din întreaga Europă. Interviul este 
publicat în „New Yorker Volkszeitung" la 20 septembrie şi 
reprodus în „Sozialdemokrat" la 13 octombrie. 

19-29 septembrie Engels se întoarce la Londra, cu vaporul „City of New 
York" , din călătoria prin S.U.A. Pe vapor el începe să scrie 
pentru revista „Neue Zeit" articole despre călătoria sa. Arti
colele rămîn neterminate. 

Octombrie 1888 - Engels pregăteşte pentru tipar sectiunea intii a volumului 
începutul lunii al 111-lea al „Capitalului", stabileşte structura secţiunii şi 
ianuarie 1 889 titlurile capitolelor, întocmeşte, pe baza unor însemnări dis

parate ale lui Marx, capitolele întîi, doi şi trei şi scrie 
textul integral al capitolului patru, pentru care nu avea 
decit titlul. 

Octombrie - Engels, în scrisori adresate lui Lafargue, criticd: cu asprime 
decembrie eforturile depuse de unii socialişti de a încheia un bloc 

electoral cu boulangiştii şi insistă în continuare ca liderii 
Partidului muncitoresc francez să condamne principial şi 
deschis boulangismul, ca un curent profund ostil pr nleta
riatului. 

17 noiembrie 

Slirşitul Junii 
noiembrie
decembrie 

Engels se întilneşte cu socialistul englez Maltman Barry, 
care-l informează asupra desfăşurării şi rezultatelor Congre
sului internaţional de la Londra al sindicatelor, Ia care s-a 
adoptat hotărîrea de a se convoca, în vara anului 1889, la 
Paris un congres internaţional muncitoresc, însărcinind cu 
organizarea acestuia pe posibilişti, un curent oportunist din 
cadrul mişcării muncitoreşti franceze. 

Congresul de la Bordeaux al sindicatelor din Franţa, conduse 
de marxiştii francezi, a adoptat hotărîrea de a convoca în 
iulie 1889 la Paris un congres internaţional muncitoresc so
cialist ca răspuns la congresul convocat de posibilişli. Laura 
şi Paul Lafargue ii informează amănunţit pe Engels asupra 
desfăşurării pregătirilor pentru aceste congrese şi, în special, 
asupra intenţiei posibiliştilor de a-i determina pe social-de
mocraţii germani să participe la congresul convocat de ei. 



5 ianuarie 

14 ianuarie 

10 Jebruarie 

11 Jebruarie 

Intre 14 şi 
20 Jebruarie 

A doua jumătate 
a /unii Jcbruarie 

Martie -
14 iulie 

Intre 17 şi 
22 martie 
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Engels, într-o scrisoare adresată lui Bebe!, explică situaţia 
care s-a creat prin convocarea simultană a două congrese 
internaţionale ; caracterizîndu-i pe posibilişti drept o agentur<l 
burgheză directă aflată în rîndul mişcării muncitoreşti, ca 
oameni vînduţi cercurilor guvernante, el insistă categoric ca 
social-democraţii germani să rupă relaţiile cu posibiliştii şi 
să participe la congresul internaţional convocat de marxiştii 
trancezi. 

Engels recomandă marxiştilor francezi să participe la Confe
rinţa preliminară de Ia Nancy, convocată din iniţiativa so
cial-democraţilor germani, la care sînt invitate toate parti
dele socialiste, inclusiv posibiliştii. Engels consideră această 
conferinţă, menită să elaboreze premisele pentru contopirea 
celor două congrese separate într-un singur congres inter
naţional muncitoresc socialist, ca un mijloc de demascare 
şi de izolare a posibiliştilor. 

Engels termină pregătirea pentru tipar a secţiunii a patra 
a volumului al III-iea al „Capitalului " ,  terminînd, cu aceasta, 
mai mult de o treime din volum. 

Engels o informează pe Laura Lafargue despre încercările 
posibiliştilor de a-i determina, cu sprijinul lui Hyndman, pe 
social-democraţii germani să participe Ia congresul convo
cat de ei. 

Engels citeşte şpalturile articolului lui Kautsky „Klassen
gegensătze von 1789" şi face unele observaţii marginale. 
Articolul apare în revista „Neue Zeit". 

Engels ia parte activă Ia pregătirea Conferinţei de Ia Haga 
a reprezentanţilor partidelor socialiste, convocată în locul 
conferinţei care trebuia să aibă loc la Nancy. 

Engels, considerînd că cea mai importantei sarcină este aceea 
de a nu admite ca elementele oportuniste - posibiliştii 
francezi şi conducătorii Federaţiei social-democrate engleze 
- să pună mina pe conducerea mişcării muncitoreşti inter
naţionale, ia parte activă Ia pregătirea congresului convocat 
de marxiştii francezi I ln legătură cu aceasta, el poartă o 
amplă corespondenţă cu activişti socialişti de seamă din 
diferite ţări, demască esenţa oportunistă a posibiliştilor şi 
a aliaţilor lor, critică atitudinea împăciuitoristă faţă de po
sibilişti a unor socialişti din Germania, Olanda, Belgia şi 
din alte ţări, precum şi poziţia sectară a marxiştilor francezi, 
care nu recunosc necesitatea de a aplica în această problemă 
o tactică elastică. 

Engels redactează pamfletul „Congresul internaţional munci
toresc din 1889", scris, din iniţiativa lui, de Bernstein, ca 
răspuns la articolul redacţional apărut în organul de presei 
al Federaţiei social-democrate, „Justice" din 16 martie, în 
care au fost denaturate fapte legate de pregătirea congre-
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Sfîrşilul Junii 
aprilie 

1-10 mai 

sului internaţional şi au fost calomniaţi social-democraţii 
germani. Pamfletul apare în limba engleză, sub formă de 
broşură, în jurul datei de 23 martie şi este publicat în  limba 
germană în  „Sozialdemokrat• din 30 martie şi 6 aprilie. 

In legătură cu circulara Camerei de muncă din Paris, publi
cată în „Justice" din 27 aprilie, în care se afirmă că con
gresul convocat de posibilişti se bucură de sprijinul majo
rităţii muncitorilor francezi organizaţi, Engels scrie o notă 
în care respinge această afirmaţie ; nota, purtind semnătura 
socialistului francez Charles Bonnier, este trimisă sllb formă 
de scrisoare redacţiei săptămînalului „The Labour Elector• 
din Londra şi apare la 4 mai. 

Engels, care primise de la Lafargue textul apelului adresat 
de organizaţiile socialiste şi muncitoreşti franceze muncito
rilor şi socialiştilor din Europa şi America, prin care aceştia 
erau invitaţi să participe la Congresul internaţional munci
toresc socialist de la Paris, traduce acest text în limba ger
mană şi organizează traducerea lui în limba engleză. Apelul 
apare într-o serie de ziare socialiste engleze şi germane. 

A doua jumătate Engels ia parte activă la întocmirea şi redactarea textului 
a lunii mai - „Comunicatului comisiei de organizare cu privire la convo-
începutul lunii iunie carea Congresului internaţional muncitoresc socialist de la 

Sfîrşilul lunii mai 

Nu mai lirziu 
de 21 mai 

11 iulie 

Paris, emis în numele Comisiei de organizare a congresului, 
organizează traducerea în diferite limbi a textului acestui 
document, tipărirea şi expedierea lui şi obţine ca acest „Co
municat" să fie semnat de socialişti din diferite ţări. 

Engels redactează cel de-al doilea pamflet „Congresul inter
naţional muncitoresc din 1889", scris din iniţiativa lui, de 
Bernstein, ca răspuns la  „Manifestul Federaţiei social-demo
crate" , 1n care istoricul pregătirii congresului convocat de 
marxiştii francezi este denaturat în mod grosolan. Pamfletul 
apare sub formă de broşură, în limba engleză, în jurul datei 
de 8 iunie. 

Engels scrie o scrisoare lui James Keir Hardie, redactorul 
revistei „The Labour Leader" a Partidului muncitoresc sco
ţian, în care descrie greva minerilor din regiunea Ruhr care 
a început la 4 mai, caracterizind această grevă ca un eveni
ment important în mişcarea muncitorească germană ; scri
soarea apare, fără titlu, în rubrica „Insemnări despre mi
neri" în numărul din iunie al  revistei. 

Referindu-se la Congresul internaţional muncitoresc socialist 
deschis la Paris la 14 iulie, în cadrul căruia a fost întemeiată 
Internaţionala a II-a, Engels, într-o scrisoare adresată lui 
Sorge, arată că acest congres reprezintă un mare succes al 
marxiştilor în opera de unire internaţională a socialiştilor 
din toate ţările pe baza socialismului ştiinţific. El subliniază 
că prin aceasta încercările posibiliştilor de a pune mina pe 
conducerea mişcării muncitoreşti internaţionale au eşuat 
complet. 

ol3 - Marx-Engels, Opere, voi. 21 
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Aprox. 8 august - Engels se află la odihnă la Eastbourne. 
6 septembrie 

10 august 

Sllrşitul lunil 
august - începutul 
Junii octombrie 

S/î rşitul Junii 
august - începutul 
Junii septembrie 

Engels publică în „The Labour Elector" articolul „Mandatele 
posibiliştilor " ,  în care demască încercările posibiliştilor de a 
discredita Congresul internaţional muncitoresc socialist de Ia 
Paris şi arată că mulţi delegaţi la congresul posibiliştilor au 
fost doar reprezentanţi fictivi şi n-au reprezentat nici un fel 
de organizaţii. 

Engels continuă să urmărească situaţia politică din Franţa 
şi activitatea desfăşurată de socialiştii francezi în legătură 
cu apropiatele alegeri pentru Camera deputaţilor, primind în 
această privinţă informaţii amănunţite din partea lui Lafargue. 
In scrisorile adresate lui Lafargue, Engels îşi exprimă con
vingerea că adepţii boulangismului vor suferi in alegeri o 
înfrîngere totală ; el recomandă socialiştilor francezi să pro
moveze o linie independentă şi organizează o colectă pentru ei. 

Engels urmăreşte cu atenţie greva docherilor londonezi. 
Intr-o serie de scrisori adresate socialiştilor din diferite ţări 
el apreciază această grevă ca un eveniment important în 
mişcarea muncitorească engleză, care marchează intrarea în 
lupta activă a unor pături neorganizate ale proletariatului. 
Un fragment din scrisoarea sa adresată, probabil, lui Eleanor 
Marx-Aveling apare în „The Labour Elector" din 31 august, 
iar o parte din scrisoarea sa adresată redactorului g11zetei 
„Sozialdemokrat• este inclusă în textul articolului de fond 
al acestei gazete din 31 august. 

Aprox. 6 septembrie Liebknecht şi Singer ii vizitează pe Engels la Londra. 

A doua jumătate a Engels pregăteşte pentru tipar cea de-a patra ediţie germană 
lumi septembrie - a volumului I al „Capitalului •, verifică din nou numeroa�ele 
octombrie citate, corectează inadvertenţele şi greşelile de tipar şi face 

S/l rşitul Junii 
septembrie
începutul Junii 
octombrie 

Octombrie -
decembrie 

8 şi 29 octombrie 

citeva adnotări complementare. 

Engels scrie articolul „Abdicarea burgheziei• ,  în care, ple
cind de la experienţa grevei docherilor londonezi şi de la 
alte citeva evenimente petrecute în mişcarea muncitorească 
engleză, arată că burghezia din Anglia începe să-şi piardă 
rolul de clasă conducătoare a naţiunii ; articolul apare la 
5 octombrie în „Sozialdemokrat• . 

Engels sprijină activitatea desfăşurată de Eleanor Marx
Aveling, Edward Aveling şi de alţi socialişti englezi în rîn
durile muncitorilor necalificaţi din Londra ; el consideră 
atragerea acestor pături ale clasei muncitoare la lupta gre
vistă şi organizarea lor în noi trade-unionuri, în opoziţie cu 
cele vechi, care reuneau în special aristocraţia muncito
rească, drept începutul unei noi etape în dezvoltarea miş
cării muncitoreşti engleze. 

In scrisori adresate Laurei Lafargue, Engels face o apreciere 
asupra alegerilor pentru Camera deputaţilor din Franţa care 
au avut loc la 22 septembrie şi 6 octombrie ; el menţionează 



Noiembrie 

4 decembrie 

7 decembrie 

18 decembrie 
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că rezultatul alegerilor constituie pentru socialişti, în pofida 
pierderii citorva mandate, un anumit succes, deoarece niar
xiştii au obţinut de două ori mai multe voturi decit posibi
liştii i Engels consideră că principalul rezultat al alegerilor 
îl constituie înfrîngerea totală a boulangiştilor. 

Engels începe din nou să lucreze intens la pregătirea pentru 
tipar a volumului al III-iea al „Capitalului" i în acelaşi timp 
răsfoieşte şi citeşte literatura economică în problemele co
respunzătoare. 

Engels ii  dă socialistului austriac Victor Adler unele indicaţii 
cu privire la traducerea şi  refacerea cărţii „Anacharsis 
Cloots, l"orateur du genre humain" , a istoricului francez, de 
orientare radicală, Georges Avenei. 

Intr·o scrisoare adresată lui Sorge, Engels menţionează faptul 
că în mişcarea muncitorească austriacă cresc succesele 
marxiştilor şi că scade rapid influenta anarhiştilor. 

Intr·o scrisoare adresată socialistului danez Gerson Trier, 
Engels îşi expune părerile cu pnvue la tactica partidului 
proletar i subliniind că proletariatul se poate elibera numai 
creîndu-şi un partid de clasă de sine stătător, el arată că 
în anumite cazuri sînt admisibile alianţe vremelnice cu alte 
partide, în scopul unei lupte comune pentru anumite acţiuni 
cu caracter progresist, în înfăptuirea cărora este interesat 
proletariatul, cu condiţia ca aceste alianţe să nu implice 
concesii în chestiuni de principiu. Engels critică totodată 
conducerea oportunistă a Partidului social-democrat din Da
nemarca care a exclus din partid pe Trier şi pe adepţii săi, 
pentru că s·au ridicat împotriva blocului neprincipial cu 
partidele burgheze. 
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Adenau, Ferdinand social-democrat 
austriac, publicist. - 531. 

Adler, Victor (1852-1918) - unul din
tre fondatorii şi conducătorii social
democra\iei austriece ; în 1889-1895 
a purtat corespondentă cu Engels ; de
legat la Congresul internaţional mun
citoresc socialist din 1 889 ; ulterior 
unul dintre liderii aripii oportuniste 
din Partidul social-democrat austriac 
şi din Internaţionala a II-a. - 378, 
379, 531 .  

Agassiz, Louis-Jean-Rudolphe (1 807-
1 873) - naturalist elveţian ; în con
cepţiile sale despre ştiinţele naturii 
s-a situat pe o poziţie ultrareacţio
nară ; adversar al darvinismului. - 55. 

Albedyll, Emil von (1 824-1897) - ge
neral german. In 1888-1893 a coman
dat Corpul 7 armată din Miinster 
(Westfalia). - 376. 

Albrecht I (aprox. 1250-1308) - duce 
al Austriei ; din 1298 rege german. 
- 397. 

Albrecht, Karl (1788-1844) - comer
ciant german : pentru participare Ia 
mişcarea opoziţionistă a „demagogilor• 
a fost condamnat la 6 ani închisoare ; 
în 1 841 s-a stabilit în Elveţia, unde 
a propagat, sub o formă mistică reli
gioasă, idei apropiate de comunismul 
utopic al lui Weitling. - 215. 

Alexandru I (1777-1825) - tar al Ru
siei (1801-1 825) . - 405, 440. 

Alexandru al 11-lea (1818-1881) - tar 
al Rusiei (1 855-1 881) .  - 312,  427, 
430. 

Alexandru al 111-lea (1 845-1894) - tar 
al Rusiei (1 881-1894). - 259, 308-
315, 445, 471 ,  472. 

Alexandru Macedon (356-323 i.e.n.) -
vestit comandant de oşti din antichi
tate ; din 336 rege al Macedoniei. -
62--63. 

Alekseev, Nikolai Aleksandrovici (1 852-
1 893) - primar al oraşului Moscova. 
- 31 1 .  

Allemane, Jean (1 843-1935) - socia
list mic-burghez francez, tipograf ; 
pentru participare la Comuna din Pa
ris, condamnat la muncă silnică şi 
amnistiat în 1880 ; în deceniul al 
9-lea, posibilist ; în 1 890 a condus 
Partidul muncitoresc socialist revolu
lionar, care se situa pe poziţii anarho
sindicaliste şi care luase fiinţă ca ur
mare a scindării posibiliştilor ; în 
timpul primului război mondial s-a 
retras din viata politică. - 517. 

Ammianus Marcellinus (aprox. 330-
aprox. 400) - istoric roman ; a scris 
istoria Romei dintre anii 96 şi 378. 
Această operă, intitulată „Istoria" ,  cu
prinde informalii importante şi pentru 
istoria lării noastre. - 7 1 ,  93. 

Anacreon (aprox. 570-478 î.e.n.) 
poet liric grec. - 78. 
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Anaxandridas (sec. VI î.e.n.) - rege al 
Spartei 1 a domnit din anul 560 i.e.n. 
împreună cu Ariston. - 66. 

Anaximandru din Milet (aprox. 61(}-
546 î.e.n.) - filozof materialist grec, 
reprezentant al şcolii din Milet. 
491.  

Anielewski, Wladislaw (1864-1899) -
socialist polonez, zidar ; în 1888 
membru al Comitetului muncitoresc 
din Varşovia al partidului „Proleta
riat• ; în 1890 a fost arestat pentru 
activitate revoluţionară, iar în 1892 
condamnat la închisoare ; în 1 895 a 
fost deportat în Siberia unde a şi 
murit. - 531. 

Anseele, Eduard (1856-1938) - socia
list belgian, reformist, unul dintre în
temeietorii şi liderii Partidului mun
citoresc din Belgia, activist al mişcă
rii cooperatiste din Belgia, publicist ; 
unul dintre vicepreşedinţii Congresu
lui internaţional muncitoresc socialist 
din 1889 ; ulterior reprezentant al ari
pii oportuniste din Internaţionala a 
II-a. - 503-505, 515, 531 .  

Appianus (sfirşitul sec. I e.n.-aprox. 
170) - istoric roman, autor al unei 
vaste „Istorii a romanilor". - 300. 

Appius Claudius (aprox. 448 i .e.n.) -
om de stat roman, consul (47 1 ,  451 )  ; 
in anul 451 a fost unul dintre de
cemvirii aleşi pentru a întocmi le
gile scrise (cele 12 table) ; a tins să 
ajungă dictator. - 1 19. 

,Aristide (aprox. 540-aprox. 467 i.e.n.) 
- om politic atenian, conducător al 
unei grupări oligarhice al cărei spri
jin social era aristocraţia. - 1 13.  

Aristofan (aprox. 446---385 i.e.n.) 
scriitor de seamă al Greciei antice, 
autorul unor comedii cu un vădit ca
racter politic. - 66. 

Ariston (sec. VI i.e.n.) - rege al Spar
tei (574-520 î.e.n.) ; a domnit îm
preună cu Anaxandridas. - 66. 

Aristotel (384--322 i .e.n.) - filozof grec, 
„cel mai mare ginditor al antichi
tăţii• (Marx), „mintea cea mai uni
versală dintre vechii filozofi greci• 
(Engels). Punctul de plecare al filo
zofiei aristotelice îl constituie recu
noaşterea primordialităţii naturii faţă 
de cunoaştere. A sintetizat ansamblul 
cunoştinţelor filozofice şi ştiinţifice 
dobindite de greci pină la el, înte
meind numeroase ramuri noi ale şti
inţei. Filozofia lui se caracterizează 
prin împletirea unor tendinţe contra
dictorii, a elementelor materialist-em
piriste cu cele idealist-obiective, a 
celor dialectice cu cele metafizice. 
- 105. 

Artaxerxe - numele a trei regi per
sani din dinastia Ahemenizilor : Ar
taxerxe I (a domnit intre aprox. 465 
şi 425 i.e.n.) ; Artaxerxe al II-iea 
(405-359 i.e.n.) şi Artaxerxe al 
III-iea (aprox. 359-338 i.e.n.). - 1 23. 

Auerswald, Hans Adoll Erdmann von 
( 1792-1848) - general prusian, de
putat în Adunarea naţională de la 
Frankfurt (aripa dreaptă) ; a fost ucis 
la Frankfurt pe Main împreună cu 
prinţul Lichnowski în timpul răscoa
lei din septembrie 1848. - 6. 

August (Caius Iulius Caesar Octavia
nus Augustus) (63 i.e.n.-14 i.e.n.) -
împărat roman (27 i .e.n.-14 î.e.n). 
- 13, 1 18, 142. 

Augustenburg, Friedrich (Frederik) 
( 1829-1880) - duce de Schleswig-Hol
stein-Sonderburg-Augustenburg ; din 
1852 pretendent la tronul ducatului 
Schleswig-Holstein ; în 1863 a de
venit duce de Schleswig-Holstein, 
luindu-şi numele de Friedrich al 
VIII-lea. - 429. 

Aveling, Edward ( 1851-1898) - socialist 
englez, scriitor şi publicist ; a cola
borat Ia traducerea în limba engleză 
a primului volum al „Capitalului" ; 
din 1884 membru al Federaţiei social
dcmocrate şi unul dintre fondatorii 
Ligii socialiste ; Ia sfirşitul deceniului 
al 9-Iea şi începutul ultimului deceniu 
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al secolului al XIX-iea, unul dintre 
organizatorii mişcării de masă a mun
citorilor necalificati şi a şomerilor ; 
delegat Ia Congresul intemational 

muncitoresc socialist din 1 889 ; satul 
lui Eleanor Marx. - 332. 

B 

Babeuf, Fram;ois-Noel (Gracchus) ( 1760-
1797) - revoluţionar francez, repre
zentant eminent al comunismului uto
pic, conducător al „conspiraţiei egali
lor•.  - 483. 

Bachofen, Johann Jacob (1815-1 887) -

istoric şi jurist elvetian, autorul lu
crării „Das Mutterrecht•. - 38, 46, 47, 
53, 55, 56, 82. 

Bail/y, Jean Sy/vain (1736--1793) - as
tronom francez, militant al revolutiei 
burgheze de la sfirşitul secolului al 
XVIII-iea din Franta ; unul dintre con
ducătorii burgheziei constitutionaliste 
liberale ; în calitate de primar al Pa
risului (1789-1791) a dat în 1791 
ordin să se tragă asupra demonstratiei 
republicane de pe Cîmpul lui Marte, 
fapt pentru care a fost executat în 
1793 fn urma sentintei tribunalului re
volutionar. - 20. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici (1814-
1 876) - publicist şi revolutionar rus, 
a participat Ia revoluţia din 1 848-
1 849 din Germania ; unul dintre ideo
logii narodnicismului şi anarhismului ; 
a intrat în Asociatia lntematională a 
Muncitorilor, actionind ca duşman în
verşunat al marxismului ; în 1872, la 
Congresul de Ia Haga, a fost exclus 
din Asociatia Intematională a Munci
torilor pentru activitate scizionistă. -

271 ,  290, 320, 323, 346, 353. 

Bancrolt, Hubert Howe (1 832-1918) 
istoric burghez american, autorul unei 
serii de lucrări istorice şi etnografice 
asupra Americii de Nord şi centrale. 
- 41,  54, 56, 1 55. 

Bang, Anton Christian (1840-1 913) -

teolog norvegian ; autorul unor lucrări 
privind mitologia scandinavă şi istoria 
creştinismului în Norvegia. - 133. 

Barbes, Armand (1809-1870) - revolu
ţionar francez, democrat mic-burghez ; 
în timpul monarhiei din iulie - unul 
dintre conducătorii societătii secrete a 
anotimpurilor ; a luat parte la revo
lutia din 1 848. In 1 848 a fost ales de
putat în Adunarea naţională consti
tuantă, a sprijinit politica lui Ledru
Rollin ; condamnat la închisoare pe 
viată pentru participare la actiunea 
din 15 mai 1 848, a fost amnistiat în 
1854 ; curînd după amnistiere a emi
grat şi s-a retras din viata politică. 
- 208. 

Bateman, George - tipograf englez, so
cial ist. - 531 . 

Batisse, G. - muncitor francez, socia
list, delegat la Congresul internaţional 
mun Horesc socialist din 1 889. - 51 1 ,  
53' 

Battenberg, Alexandru (1 857-1893) -
fiul ;i intului de Hessa, în 1 879-1886 
principe al Bulgariei sub numele de 
Alex;mdru I ; a promovat o politică 
filo-austriacă. - 308, 310, 312. 

Baue1, Bruno (1809-1 882) - filozof idea
list german, unul dintre cei mai de 
seamă tineri hegelieni, radical bur
ghel , după 1860 a devenit adept al 
lui Ilismarck. Autorul lucrării : „Cri
tica evangheliilor sinoptice• (în 3 voi.). 
- .ii , 273, 290. 

Baue1, Heinrich - militant de seamă al 
mişc.11ii muncitoreşti germane, unul 
dint e conducătorii Ligii celor drep\i 
şi ui A�ociaţiei culturale a muncitori
lo <Je mam din Londra ; membru al 
Orc.anului central al Ligii comunişti
lor de protesiune cizmar ; în 1 851 a 
em" 1  at în Australia. - 20B, 209, 218, 
221 .  '.!::!3. 

Baucr Ferdinand Christian (1792-1860) 
' ' .Jg <i istoric al creştinismului. 
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fntemeietorul şcolii de Ia Tiibingen, 
profesor la Tiibingen. - 9. 

Bayle, Pierre ( 1647-1706) - filozof fran
cez, precursor al iluminismului bur
ghez, folosind ca armă de luptă scep
ticismul, a combătut dogmatismul re
ligios ; a supus criticii filozofia spe
culativă. - 303. 

Bebe/, August (1840-1913) - militant 
de seamă al mişcării muncitoreşti ger
mane şi internaţionale, de profesillne 
strungar în lemn ; membru al Inter
naţionalei I ; din 1867 deputat în 
Reichstag ; unul dintre întemeietorii 
şi  conducătorii social-democraţiei ger
mane, prieten şi tovarăş de luptă al 
lui Marx şi Engels. Demascînd politica 
antipopulară a guvernului german, mi
litarismul şi politica colonialistă şi 
Iuind apărarea Comunei din Paris, a 
avut de înfruntat teroarea poliţiei ger
mane. Delegat la Congresul interna· 
ţional muncitoresc socialist din 1889 

şi militant al Internaţionalei a II-a ; 
în ultimul deceniu al secolului trecut 
şi în primul deceniu al secolului al 
XX-iea a luat atitudine împotriva re
formismului şi revizionismului. [n ul
tima perioada a activităţii sale a comis 
o serie de greşeli cu caracter cen· 
trist. - 433, 502, 503, 505, 515, 527, 531 .  

Beck, Alexander - eroilor din Magde· 
burg, membru al Ligii celor drepţi, a 
fost arestat la sfirşitul anului 1846 
pentru activitatea dusă în cadrul 
Ligii ; în 1852 a compărut ca martor 
la procesul comuniştilor de la Colo
nia. - 210. 

Becker, August (1814-1871) - publicist 
german, membru al Ligii celor drepţi 
în Elveţia. Adept al lui Weitling ; 
participă la revoluţia din 1848-1849 
din Germania ; la începutul deceniului 
al 6-Iea emigrează în S.U.A„ unde� · 

colaborează Ia presa democrată. - 210.! . 
I 

Becker, Hermanll Heinrich (1820-1885) [ 
- jurist şi publicist german ; redactor 
al publicatiei „Westdeutsche Zeitung"

I (mai 1 849-iulie 1 850) ; din 1 850 mem
bru al Ligii comuniştilor. Unul dintre 

inculpaţi în procesul comuniştilor de 
la Colonia (1852), condamnat la cinci 
ani închisoare ; în deceniul al 7-Iea 
progresist, mai tîrziu naţional-liberal. 
- 223. 

Becker, Johann Philipp (1809-1886) -
perier, militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi internaţionale, 
a participat Ia mişcarea democratică 
din deceniul al 4-Iea şi al 5-Iea din 
Germania şi Elveţia ; ca ofiţer în ar· 
mata elveţiană a participat la războiul 
împotriva Sonderbundului ; a partici
pat activ la revoluţia din 1846-1849 ; 
în timpul insurecţiei din Baden-Palati
nat a comandat miliţia populară din 
Baden ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat din Germania ; în deceniul al 
7-Iea, unul dintre conducătorii renu
miţi ai Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; a participat la toate 
congresele acestei asociaţii. A cores
pondat cu Carol Farcaş, căruia i-a 
trimis la 1 ianuarie 1869 carnetul de 
primire în Internaţională, împreună cu 
alte zece documente de primire a noi 
membri ; redactor al revistei „Der 
Vorbote• (1866-1871 )  ; prieten şi to
varăş de luptă al lui Marx şi En
gels. - 316-321 , 343, 344. 

Becker, Wilhelm Adolf (1796-1846) -
istoric german, profesor la Universi
tatea din Leipzig, autorul unor lucrări 
de istorie antică. - 99. 

Beda, Venerabi/is (aprox. 673-735) -
istoric, erudit şi teolog anglo-saxon, 
autorul mai multor lucrări istorice, fi
lozofice şi teologice cu caracter enci
clopedic. - 130. 

Benary, Frantz Ferdinand (1805-1880) -
filolog orientalist german şi cercetător 
al Bibliei, profesor la Berlin. - 12, 13. 

Benedelli, Vincent, conte de (1817-1 900) 
- diplomat francez, ambasador la 
Berlin (1864-1870). - 437. 

Berends, Julius (n. 1817) - patronul 
unei tipografii din Berlin, democrat 
mic-burghez, în 1848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa de 
stinga). - 19. 
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Bernstein, Eduard (1850-1932) - social
democrat german, publicist, redactorul 
publicaţiei „Der Sozialdemokrat" (1881 
-1890) ; delegat la Congresul interna
ţional muncitoresc socialist din 1 889 ; 
după moartea lui Engels s-a manifestat 
făţiş ca revizionist al marxismului ; a 
fost unul dintre liderii aripii oportu
niste a social-democraţiei germane şi 
a Internaţionalei a II-a. - 358, 524, 
527. 

Berthelot, Pierre-Eugene-Marcelln (1827 
-1 907) - chimist francez ; om politic 
burghez ; cercetător în domeniul chi
miei organice, termodinamicei şi agro
chimiei ; s-a ocupat şi de istoria chi
miei. - 284. 

Besant, Annie (1847-1933) - militantă 
engleză pe tărîm politic, de orientare 
radicală-burgheză ; o perioadă a făcut 
parte din mişcarea soclalis tă ; în de
ceniul al 8-lea a devenit membră a 
Societăţii fabienilor şi a Federaţiei 
social-democrate ; a participat la or
ganizarea muncitorilor necalificaţi în 
trade-unionuri. - 378. 

Besset - socialist şi militant sindical 
francez ; delegat la Congresul interna
ţional muncitoresc socialist din 1 889. 
- 512. 

Bevan - preşedintele Consiliului trade
unionurilor din oraşul Swansea ; î n  
1887 a fost preşedintele Congresului 
trade-unionurilor care s-a ţinut în 
acest oraş. - 350. 

Bismarck, Otto, print de (1815-1898) 
om de stat şi diplomat al Prusiei şi 
Germaniei, reprezentant al intereselor 
iuncherimii prusiene ; prim-ministru al 
Prusiei (1862-1871) ; cancelar al Im
penului german (1871-1890) ; a rea
lizat unificarea Germaniei pe cale 
contrarevoluţionară ; duşman inveterat 
al mişcării muncitoreşti, autorul legii 
excepţionale împotriva socialiştilor. -
66, 168, 189, 195, 205, 224, 225, 259, 
260, 308, 31 1--315, 377, 414, 424-436, 
437-441, 444, 445, 447, 449-455, 459, 
462-465, 499, 507. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis (181 1-1882) -
socialist mic-burghez, ziarist şi istoric 
francez ; în 1 848 membru al guvernu
lui provizoriu şi preşedinte al comi
siei de la Luxemburg 1 s-a situat pe 
o poziţie de conciliere şi de pactizare 
cu burghezia ; în august 1 848 a emi
grat în Anglia şi a fost unul dintre 
conducătorii emigranţilor mic-burghezi 
de la Londra. - 220, 222, 284. 

Blanqui, Louis-Auguste (1805-1881) -
revoluţionar francez, comunist utopist, 
organizatorul mai multor societăti se
crete şi a numeroase conjuraţii ; a 
luat parte activă la revoluţiile din 
1 830 şi 1 848 ; conducătorul societăţii 
secrete a anotimpurilor, a avut un rol 
important în istoria mişcării muncito
reşti revoluţionare din Franţa ; a pe
trecut 36 de ani în închisoare şi în 
coloniile de deportaţi. - 208. 

Bleischroder, Gerson von (1822-1893) -
financiar german, directorul unei mari 
bănci din Berlin, bancherul particular 
al lui Bismarck, consilierul său neofi
cial în probleme financiare şi inţer
mediar în diferite maşinaţii specula
tive. - 1 68, 426, 431 .  

Bocek, A .  - muncitor austriac, social
democrat. - 531 .  

Bonaparte - vezi Napoleon a l  III-iea. 

Băning, Georg (aprox. 1788-1849) -
ofiţer german, participant la războaiele 
de eliberare împotriva dominaţiei na
poleoniene ; în deceniul al 3-lea al 
secolului trecut a luat parte la miş
carea de eliberare naţională din Gre
cia, apoi a trăit în Germania şi din 
iulie 1 848 în Elveţia ; în 1 849, în 
timpul răscoalei din Baden-Palatinat, 
a comandat o legiune de voluntari a 
răsculaţilor r după înăbuşirea răscoalei 
a fost condamnat de un tribunal de 
război prusian şi împuşcat. - 317. 

Borkheim, Sigismund Ludwig (1825-
1885) - publicist democrat german r 
în 1 849 a luat parte la răscoala din 
Baden-Palatinat ; după înfrîngerea a
cesteia a emigrat din Germania ; din. 
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1851 negustor la Londra ; a întreţinut 
relaţii de prietenie cu Marx şi En

: gels. - 343--345, 347. 

Born, Slephan (pe numele adevărat Si
mon Bullermilch) (1 824-1898) - zeţar 
german, membru al Ligii comuniştilor ; 
în timpul revoluţiei din 1 848--1849 
din Germania s-a manifestat ca unul 
dintre primii reprezentanţi ai refor
mismului în mişcarea muncitorească 
din Germania, După revoluţie s-a în
depărtat de mişcarea muncitorească. 
- 220. 

Bornsledl, Ada/beri von (1808--1851) -
publicist german, democrat mic-bur
ghez ; în 1847-1848 redactor-editor al 
lui „Deutsch-Briisseler-Zeitung" .  Mem
bru al Ligii comuniştilor, a fost exclus 
din Ligă în martie 1 848 ; după revo
luţia din februarie 1848 este unul din
tre conducătorii Asociaţiei democratice 
germane din Paris ; în 1848 participă 
Ia organizarea legiunii de voluntari a 
emigranţilor germani din Paris, care a 
luat parte Ia răscoala din Baden din 
aprilie 1 848 ; în deceniul al 5-Iea a 
devenit agent secret al guvernului 
prusian. - 218. 

Bornslein, Arnold Bernhard Karl (1808--
1849) - democ1at mic-burghez ger
man, unul dintre conducătorii legiunii 
de voluntari a emigran\ilor germani 
din ·Paris ; în aprilie 1848 a luat parte 
Ia răscoala din Baden. - 218.  

Bo.ugearl, A/Jred (1815-1882) - publi
i;:ist francez de stinga ; a scris o serie 
de lucrări despre istoria revoluţiei 
frdnceze de la sfirşitul secolului al 
XVIII-iea. - 20. 

Boulanger, Georges - Ernest - Jean-Marie 
(1837-1891) - general francez, mi

. nistru de r<tzboi (1886-1887) ; aven
' turier politic, a încercat printr-o pro

. pagandă revanşardă antigermană şi 
prin demagogie să instaureze în 
Franta dictatura sa militară. � 314,  
507, 516. 

Bouie - socialist şi militant sindical 
fruncez, blanqui�t. ele profesiune cio-

plitor în piatră 1 a candidat din partea 
socialiştilor în alegerile pentru Ca
mera deputaţilor din ianuarie 1889 ; 
delegat la Congresul internaţional 
muncitoresc socialist din 1 889. - 507, 
512, 516. 

Bourbaki, Charles-Denis Sauler (1816-
1897) - general francez, a luat parte 
Ia războiul Crimeii din 1 853-1856 ; 
comandant de divizie în războiul au
stro-italo-francez din 1859 ; în războiul 
franco-prusian din 1870-1871 coman
dant al gărzii în Armata de Rin, al 
Corpului 18 armată, apoi al Armatei 
de răsărit. - 440. 

Bourbon - dinastie regală, ramură co
laterală a dinastiei Capeţienilor. A 
domnit în Franţa (1589-1792, 1814-
1815 şi 1 81 5-1830) , Spania, regatul 
Neapolului şi în ducatele Parma şi 
Lucea. - 297. 

Bracke, Wilhelm (1 842-1880) - social
democrat german, a editat literatură 
socialistă în Braunschweig r unul din
tre liderii Partidului muncitoresc so
cial-democrat (eisenachienii), prieten 
intim al lui Marx şi Engels 1 a luptat 
împotriva lassalleanismului ; s-a ri
dicat, deşi nu destul de consecvent, 
împotriva clementelor oportuniste din 
Partidul muncitoresc social-democrat. 
- 204. 

Brandenburg, Friedrich Wilhelm, conte 
de (1792-1850) - general şi om de 
stat prusian, şef al guvernului con
trarevoluţionar din Prusia (noiembrie 
1 848--noiembrie 1850). - 199, 246. 

Brandl, Paul (1852-1910) - publicist 
elveţian, în 1889 vicepreşedinte al 
Uniunii muncitoreşti reformiste Griitli. 
- 531 .  

Bray, John Francis (1 809-1895) - eco
�omist englez, socialist utopist, adept 
al lui Robert Owen ; de profesiune 
muncitor tipograf. - 177, 1 82. 

Brenlano, Lorenz Peter (1813-1891) 
avocat la Mannheim, democrat mic
burghez ; în 1848 membru al Adu
nării naţionale de la Frankfurt (aripa 
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stingă) ; în 1849 şeful guvernului pro
vizoriu din Baden. După infringerea 
răscoalei din Baden-Palatinat a emi
grat în Elveţia, iar apoi în America. 
- 317, 344. 

Brenlano, Lujo (Ludwig Joseph) (1844-
1931) - economist burghez german, 
exponent al economiei politice vul
gare, unul din principalii reprezen
tanţi ai socialismului de catedră. -
194, 491 .  

Brighl, John (181 1-1889) - fabricant 
englez, om politic burghez, adept al 
liberului-schimb, unul dintre întemeie
torii Ligii împotriva legilor cereale· 
lor ; din deceniul al 6-Iea lider al 
aripii de stinga a partidului liberal, 
ministru în mai multe guverne libe
rale. - 192. 

Broadhouse, Jo/m 
Henry Mayers. 

vezi Hyndman, 

Broadhursl, Henry (1840-1 911 )  - om 
politic englez, unul dintre liderii re
formişti ai trade-unionurilor, de pro
fesiune muncilor constructor ; secre
tar al Comitetului parlamentar al 
Congresului trade-unionurilor (1875-
1890), membru al parlamentului (din 
partea partidului liberal) ; in 1886 
ministru-adjunct la interne. - 513. 

Brousse, Paul-Louis-Marie (1854-1 912) 
- socialist mic-burghez francez, me
dic ; a luat parte la Comuna din 
Paris ; după infrîngerea Comunei a 

emigrat ; a aderat la anarhişti ; în 
1879 a intrat în Partidul muncitoresc 
francez ; unul dintre conducătorii şi 
ideologii posibiliştilor, curent oportu
nist din mişcarea socialistă franceză. 
- 473. 

Biichner, Georg (1813-1837) - drama
turg şi scriitor german, democrat re
voluţionar, unul dintre organizatorii 
societăţii revoluţionare secrete pentru 
drepturile omului înfiinţată la Hessa ; 
in 1834 a scris o proclamaţie prin 
care chema ţărănimea din Hessa la 
răscoală, sub lozinca ,,pace colibelor, 
război palatelor•. - 208. 

Biichner, Ludwig (1824-1899) - medic, 
naturalist şi filozof burghez, reprezen
tant al materialismului vulgar. - 278. 

Biickler, Johann (Schinderhannes) (1777 
-1803) - bandit din Hessa renană. 
In literatura germană, tipul Schinder
hannes apare înconjurat de aureola 
romantică a luptătorului împotriva 
nedreptăţii, a apărătorului săracilor. 
- 191 . 

Bugge, Elseus Sophus (1833-1907) -
filolog norvegian, profesor la Univer
sitatea din Chrisliania (Oslo), autorul 
unor studii ştiinţifice asupra litera
turii şi mitologiei scandinave. - 133. 

Biirgers, Heinrich (1820-1878) - publi
cist radical german ; în 1842-1843 
colaborator la „Rheinische Zeitung• ; 
in 1848 membru al comunităţii din 
Kiiln a Ligii comuniştilor ; în 1 848-
1849 membru al redacţiei lui „Neue 
Rheinische Zeitung" ; din 1850 mem
bru în Organul central al Ligii co
muniştilor ; în 1852, fiind socotit unul 
dintre principalii acuzaţi în procesul 
comuniştilor de la Colonia, a fost 
condamnat la şase ani închisoare ; 
ulterior naţional-liberal, în deceniul 
al 7-Iea progresist. - 17, 223. 

Burrows, Herberl (1845-1922) - func
ţionar englez, radical burghez, s-a 
alăturat mişcării socialiste ; membru 
fondator al Federaţiei social-demo
crate ; a participat Ia organizarea 
trade-unionurilor muncitorilor necali
ficaţi. - 378, 379. 

c 
Cabel, l!tienne (1788-1856) - jurist işi 

publicist francez, comunist utopist, 
autorul romanului utopic „Voyage en 
Icarie" ; după Cabet, proprietatea 
privată trebuie desfiinţată deoarece 
reprezintă o abatere de Ia „legea 
naturală" ,  iar comunismul corespunde 
naturii însăşi, care i-a creat pe oa
meni egali. - 353, 483. 
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Caesar, Caius Julius (aprox. lOo-44 
i.e.n.) - mare general, om de stat 
şi scriitor roman, consul şi tribun pe 
viaţă, apoi dictator pe viaţă ; autorul 
lucrărilor „De bello Gallico• şi „De 
bello civili " .  - 34, 46, 91 , 129, 131 ,  
136---139, 141 .  

Ca/igula, Caius Caesar (12-41)  îm-
părat roman (37-41) .  - 13. 

Calvin Jean (1509-1564) - reformator 
întemeietor al calvinismului, orientare 
a protestantismului ; expresie a inte
reselor burgheziei din perioada acumu
lării primitive a capitalului. - 303. 

Camphausen, Ludo/f (1803-1890) - ban• 
cher din Koln, unul dintre liderii 
burgheziei liberale renane ; prim-mi
nistru al Prusiei (din martie pînă în 
iunie 1848). a dus o politică trădă
toare de conciliere cu forţele reac· 
ţionare. - 421 .  

Carol, arhiduce 
Johann. 

vezi Karl, Ludwig 

Carol ai Vill-iea (1470-1498) - rege 
al Franţei (1 483-1498) . - 398. 

Carol cei Mare (aprox. 742-814) 
rege al francilor (768-800) , împărat 
(800-814). - 147, 148, 149, 400. 

Carol Temerarul (1433-1477) - duce 
de Burgundia. - 394. 

Carvaiho (1862-1 919) scriitor şi 
ziarist socialist portughez. - 531 .  

Cavour, Camilio Benso, conte d e  (1810 
-1861) - om de stat italian, ideolog 
şi conducător al nobilimii liberale 
îmburghezite şi al burgheziei monar
histe piemonteze ; ministru şi prim· 
ministru al regatului Sardiniei (Pie
montului) (1852-1859 şi 1860-1861) ; 
a dus o politică de unificare a Italiei 
„de sus•, sub conducerea dinastiei 
de Savoia, politică bazată pe spri· 
jinul lui Napoleon al llI-lea ; a for
mat primul guvern al Italiei unifi· 
cate. - 430. 

Champion, Henry Hyde (1857-1928) -
editor şi publicist englez socialist ; 
pînă în 1887 membru al Federaţiei 
social-democrate, apoi unul dintre 
conducătorii lui „Labour Electoral 
Association" a trade-unionurilor din 
Londra ; redactor şi editor al săptă
mînalului „Labour Elector", a spriji
nit citva timp legăturile secrete cu 
conservatorii ; ln ultimul deceniu al 
secolului al XIX-iea a emigrat în 
Australia, unde a participat activ Ia 
mişcarea muncitorească. - 531 .  

Chauviere, Emmanuel-Jean-Jules (1850 
1910) - publicist socialist francez, 
blanquist ; a participat la Comuna 
din Paris ; din 1888 membru al Con
siliului municipal din Paris ; delegat 
la Congresul internaţional muncitoresc 
socialist din 1889. - 512. 

Christian, duce de Giiicksburg (1818-
1906) - din 1852 moştenitor al tro
nului Danemarcii, rege al Danemarcii 
sub numele de Christian al IX-iea 
(1863-1906). - 406. 

Cipriani, Amiicare (1845-1918) - so
cialist italian ; în deceniul al 7-Iea 
partizan al lui Garibaldi ; a partici
pat la Comuna din Paris ; unul din· 
trc vicepreşedinţii Congresului in
ternaţional muncitoresc socialist din 
1889. - 531 .  

Civilis, Julius Claudius (anul 1 )  - că
petenie a triburilor germanice ale 
batavilor, a stat în fruntea răscoalei 
triburilor germanice şi galice împo
triva stăpinirii romane (69-70 sau 
71) .  - 135. 

Claudia - familie de patricieni ro
mani. - 1 18. 

Claudius, Tiberius Ciaudius Drusus 
Nero Germanicus (10 î.e.n. - 54 e.n.) 
împărat roman. - 13. 

Ciausewilz, Karl von (1780-1831) 
general prusian şi eminent teoreti
cian militar ; în 1812-1814 a servit 
în armata rusă. - 347. 
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C/emenceau, Georges-Benjamin (1841-
1 929) - om politic şi publicist fran
cez, din deceniul al 9-lea lider al 
partidului radical ; preşedinte al Con
siliului de Miniştri (1906-1909 şi 
1 917-1920) ; a promovat o politicd. 
imperialistă. - 225--227, 517. 

C/istene - om politic atenian de la 
s fîrşitul secolului al VI-lea î.e.n. Au
tor al unor reforme politice şi so
ciale. A desăvîrşit organizarea de
mocratică de tip sclavagist în Atena. 
- 1 14. 

Cobden, Richard (1804-1865) - fabri
cant din Manchester, liberal, adept 
al liberului-schimb, unul dintre fon
datorii Ligii împotriva legilor cerea
lelor ; membru al parlamentului. -
370. 

Copernic (Nicolaus Copernicus) (1473-
1543) - mare astronom polonez, a 
enunţat teoria sistemului heliocentric. 
- 276. 

Cou/anges - vezi Fustei de Cou/anges, 
Numa Denis. 

Crawlord, Emily (1831-1915) - ziaristă 
engleză, corespondentă a unor ziare 
engleze la Paris. - 434. 

Crepin, Georges - ziarist francez, so
cialist ; din 1889 membru al Consi
liului naţional al Partidului muncito
resc francez. - 512. 

Crol/, Cornelius (1857-18�5) 
cist olandez, social-democrat. 
-505, 515, 531 .  

publi
- 503 

Cunninghame-Graham, Robert Bonline 
(1852-1936) - scriitor scoţian, de 
origine aristocratică ; în deceniul al 
9-lea şi în ultimul deceniu al seco
lului al XIX-iea ia parte la mişcarea 
socialistă şi muncitorească ; membru 
al parlamentului, delegat la Congre
sul internaţional muncitoresc socia
list din 1889 ; ulterior a jucat un 
rol hotărîtor în mişcarea naţională 
din Scoţia. - 531. 

Cuno, Theodor Friedrich (1847.,-1934) 
- militant al mişcarii muncitoreşti 
germane şi internaţionale, socialist ; 
a participat intens la activitatea 
Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor ; după Congresul de la Haga 
(1872) a emigrat în S.U.A. ; ulterior 
unul din conducătorii organizaţiei 
muncitoreşti americane „The Knights 
of Labor• ; a colaborat la „New 
Yorker Volkszeitung• .  - 497. 

Cunow, Heinrich Wilhelm Karl (1862 
-1936) - social-democrat german, 
istoric, sociolog şi etnograf ; în de
ceniul al 9-lea şi în ultimul deceniu 
al secolului al XIX-iea a aderat la 
marxişti ; ulterior revizionist. In tim
pul primului război mondial social
şovinist. - 63. 

Cuvier, Georges-Leopold-Chrelien-Fre-
deric-Dagoberl, baron de (1769-1832) 
- zoolog şi paleontolog francez, cu
noscut prin lucrările sale âe anato
mie comparată, paleontologic şi de 
clasificare a lumii animale. Meritele 
ştiinţifice ale lui Cuvier sînt umbrite 
de poziţia sa metafizică şi idealistă 
în ceea ce priveşte explicarea. originii 
vieţuitoarelor, el fiind unul dintre 
susţinătorii concepţiei creaţionist.fi
xiste. - 37. 

D 

Danie/s, Roland (1819-1855) medic 
german, din 1850 membru al Orga
nului central al Ligii comuniştilor, 
unul dintre inculpaţi în procesul co
muniştilor de la Colonia (1852), a
chitat de curtea cu juri ; a înc�rca t 
să aplice materialismul dialectic la 
ştiinţele naturii ; prieten al lui Marx 
şi Engels. - 223. 

Daniluk - scriitor austriac, social-de-
mocrat. - 531. '· 

Dqnte Alighieri (1265--1321) 
poet italian. - 381. 

: ' 
mare 
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Darwin, Charles Robert (1 809-1882) -
mare naturalist englez, î ntemeietorul 
biologiei ştiinţifice şi al concepţiei 
despre evoluţia istorică a speciilor 
de plante şi animale pe calea selec
ţiei naturale, concepţie cunoscută sub 
numele de darvinism. - 280, 293, 
354, 490. 

Daumas, Augustin Honore (n. 1826) -
om politic francez, de profesiune 
muncitor mecanic ; în deceniile al 
8-lea şi al 9-lea membru al Camerei 
deputaţilor, la sfirşitul deceniului al 
9-lea senator ; în 1 889 membru al 
Consiliului municipal din Paris ; s-a 
alăturat grupului socialist ; delegat 
la Congresul internaţional muncito
resc socialist din 1889. - 512. 

Demostene (384-322 î.e.n.) - cel mai 
mare orator al Greciei antice, om 
politic atenian, şeful partidului anti
macedonean, adept al democraţiei 
sclavagiste. - 98. 

Descartes (Carteslus), Rene (1596--
1650) - remarcabil filozof francez, 
matematician şi naturalist, reprezen
tant al ra!ionalismului ; dualist. -
27&, 270. 

Deville, Gabriel (n. 1 854) - publicist 
francez, social-democrat, membru ac
tiv al Partidului muncitoresc francez ; 
autorul unei expuneri populare a 
primului volum al „Capitalului" şi a 
diferite lucrări de filozofie, economie 
�i istorie ; delegat Iii Congresul in
ternaţional muncitoresc socialist din 
1889 ; la începutul secolului al XX
lea s-a retras din mişcarea muncito
rească. - 512, 523. 

Diderot, Denis (1713-1784) - filozof 
materialisţ, scriitor şi estetician fran
cez, unul dintre cei mai de seamă 
iluminişti. A fost unul dintre pre
cursorii ideologici ai revoluţiei bur
gheze franceze, s-a situat pe pozi
ţiile unui materialism militant, ateist ; 
enciclopedist de seamă. - 281 . 

Diego, Francisco - socialist spaniol, 
membru al Comitetului naţional a l  
Partidului muncitoresc socialist spa
niol. - 531 .  

Dietzgen, Joseph (1 828-1888) - social
democrat german, de profesiune mun
citor tăbăcar ; filozof autodidact „care 
a descoperit în mod independent ma
terialismul dialectic" (Lenin) . - 292. 

Dikearhos (sec. al IV-iea i.e.n.) - în
văţat grec, discipol al lui Aristotel, 
a scris lucrări istorice, politice, filo
zofice, geografice. - 99. 

Diodor din Sicilia (aprox. 80-29 i.e.n.) 
- istoric grec, autorul unei opere 
de istorie universală intitulată „Bi
blioteca istorică•, o primă încercare 
de a prezenta întreaga istorie a anti
chităţii. - 133, 141 .  

Diogene din Sinope (aprox. 404-323 
i.e.n.) - filozof grec, unul dintre 
întemeietorii şcolii cinice ; preconiza 
o via!ă simplă, „conformă cu natura•,  
în dispreţul tuturor convenţiilor so
ciale. - 514. 

Dlonysios din Halicarnas (sec. I î.e.n.) 
- istoric roman de limbă greacă, au
torul lucrării „Antichităţi romane".  
- 102. 

Disraeli (D'Jsraeli}, Benjamin, conte de 
Beaconsiield (1 804-1 881) - om de 
stat şi scriitor englez, unul dintre 
liderii torylor, apoi liderul partidului 
conservator ; cancelar al trezoreriei 
(1 852, 1858-1 859 şi 1 866-1868), prim
ministru (1 860 şi 1874-1880). - 308. 

Dobosy - brutar ungur. - 379. 

Dosi!:k, F. - muncitor ceh spcial-de
mocrat. - 531. 

Dill1ring, Eugen Karl (1833-1921) 
filozof eclectic şi economist vulgar 
gennan ; reprezentant al socialism1.1-
lui mic-burghez reacţionar ; & prq
fesat o filozofie care îmbina în mod 
eclectic materialismul vulgar cu idea
lismul şi o teorie economică-socială 
egalitaristă ; metafizician 1 intre 1863 
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şi 1 877 privat-docent la Universitatea 
din Berlin ; s-a ocupat şi de ştiinţele 
naturii şi de literatură. - 461 .  

Dureau d e  / a  Ma/le, Ado/phe-Ju/es
Cesar-Augusle (1777-1857) - poet şi 
istoric francez. - 125. 

E 

Eccarius, Johann Georg (1818-1 889) -
publicist, militant de seamă al miş
cării muncitoreşti germane şi inter
naţionale, de profesiune croitor ; 
emigrant la Londra, membru al Ligii 
celor drepţi, apoi al Ligii comuniş
tilor ; unul dintre conducătorii Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor ger
mani din Londra ; membru al Consi
liului General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; delegat la 
toate congresele şi conferinţele Aso
ciaţiei ; pînă în 1 872 a susţinut linia 
lui Marx ; în primăvara anului 1 872 
s-a alăturat liderilor reformişti ai 
trade-unionurilor engleze. - 215. 

Edmonds, Thomas Rowe (1803-1899) 
- economist englez, socialist utopist, 
a tras concluzii socialiste din teoria 
lui Ricardo. - 176. 

Eisenbarl, (Eysenbarlh) Johann An
dreas (1661-1727) - oftalmolog şi 
chirurg german ; în pofida cunoştinţe
lor sale de medicină, el folosea me
tode terapeutice şarlataneşti ; „doctor 
Eisenbart" a ajuns în literatura popu
lară germană prototipul medicului şar
latan. - 1 85. 

E/sner, Karl Friedrich Morllz (1 809-
1894) - publicist şi om politic din Si
lezia, radical ; în 1 848 deputat în Adu
narea naţională din Prusia (aripa 
stingă) ; în deceniul al 6-lea redactor 
]a „Neue Oder-Zeitung". - 1 9. 

Enge/s, Friedrich (1 820-1895). - 6, 7, 
1 2, 18-24, 27-29, 67, 107, 127, 130, 
172, 175, 177, 1 88, 201 ,  205-207, 209, 

210, 212-218, 220-229, 237, 249, 251 ,  
252, 254-258, 290-292, 306, 320, 323, 
324, 331-332, 340, 342, 345, 348, 349, 
353, 354-358, 362, 363, 374, 381 , 461 ,  
471-475, 492, 498, 527, 529. 

Erhardl, Johann Ludwig A/beri (n. 
aprox. 1820) - funcţionar comercial 
german ; membru al Ligii comunişti
lor ; unul dintre inculpaţi în procesul 
comuniştilor de la Colonia din anul 
1 852, achitat de juraţi. - 223. 

Eschi/ (525-456 î.e.n.) - poet tragic 
grec, considerat părintele tragediei an
tice. - 65, 103. 

Espinas, Alfred Victor (1844-1922) 
filozof şi sociolog francez ; adept al 
teoriei evoluţioniste. - 39, 40. 

Euripide (480 - aprox. 406 î.e.n.) 
poet tragic grec, unul din creatorii 
tragediei clasice. - 66. 

Ewerbeck, August Hermann (1816-1860) 
- medic şi literat german, conducă
tor al comunităţii din Paris a Ligii 
celor drepţi, apoi membru al Ligii co
muniştilor ; în 1850 a ieşit din Ligă. 
- 214, 223. 

F 

Fabia - familie de patricieni romani. 
- 122. 

Fairchi/d, Charles Slebbins (1 842-1924) 
- jurist şi financiar american, secre
tar al trezoreriei (1 887-1889). - 365. 

Purjai, Gabriel - socialist francez, de 
profesiune muncitor ţesător ; în 1879 
membru fondator al Partidului mun
citoresc francez, în 1 886 secretar ge
neral al Federaţiei naţionale a sindi
catelor din Franţa, delegat la Congre
sul internaţional muncitoresc socialist 
din 1 889. - 515, 521. 

Fecenia H/spal/a - libert roman. - 120. 
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Feline, Georges - sindicalist şi coope
ratist francez, socialist blanquist, de
legat la Congresul internaţional mun
citoresc socialist din 1889. - 512. 

Ferdinand al V-lea Catolicul (1452-
1516) - rege al Aragonului sub nu
mele de Ferdinand al II-iea ( 1479-
1516). In urma căsătoriei sale cu Isa
bela, regina Castiliei, cele două re
gate s-au unit, formind regatul 
Spaniei. - 56. 

Ferguson, Adam (1723-1816) - istoric, 
filozof şi sociolog burghez scoţian. 
- 236. 

Ferrou/, Joseph-Antoine-Jean-Frederic-
Ernest ( 1853-1 921 )  - medic francez, 
om politic şi publicist socialist ; din 
1888 membru al Camerei deputaţilor, 
delegat Ia Congresul internaţional 
muncitoresc socialist din 1 889. - 512. 

Ferry, Ju/es-Franr;:ois-Camille (1832-
1893) - avocat, publicist şi om poli
tic francez, unul dintre liderii republi
canilor burghezi moderaţi, membru al 
guvernului apărării naţionale, primar 
al Parisului (1870-1 871) ; a luptat îm
potriva mişcării revoluţionare, depu
tat în Adunarea naţională din I 87 1 ,  
prim-ministru (1 880-1881 ş i  1883-
1885) ; a promovat o politică de cu
ceriri coloniale. - 225, 517. 

Feuerbach, Ludwig (1804-1872) - filo
zof materialist german, ultimul repre
zentant al filozofiei clasice germane 
din perioada imediat premergătoare 
marxismului ; ideolog al celor mai ra
dicale pături democratice ale burghe
ziei germane din anii premergători 
revoluţiei de la 1848 ; luptind împo
triva idealismului hegelian, el a res
pins şi dialectica acestuia, din care 
cauză n-a putut depăşi limitele ma
terialismului metafizic premarxist ; în 
ultimii ani ai vieţii sale a început să 
se intereseze de literatura socialistă ; 
în 1870 a aderat Ia Partidul muncito
resc social-democrat. - 259, 263, 272, 
273, 276-278, 279-290, 356, 478. 

Filon din Alexandria (Filon iudeul) 
(aprox. 20 i.e.n. - 54 e.n.) - filozof 

mistic, Şeful Şcolii alexandrine, con
cepţiile sale au avut un rol important 
în formarea teologiei creştine. - 10. 

Fison, Lorimer (1832-1907) - etnograf 
englez, explorator al Australiei, mi
sionar pe insulele Fiji (1 863-1871 şi 
1875-1884) şi în Australia (1871-1 875 
şi 1884-1888) ; autorul unei serii de 
lucrări despre triburile din Australia 
şi din insulele Fiji ; din 1871 a lu
crat pe tărim ştiinţific împreună cu 
Alfred William Howitt. - 48, 50. 

Flăckinger, H. - muncitor austriac so
cialist-democrat. - 531 .  

Flacon, Ferdinand (1800-1866) - o m  
politic ş i  publicist francez, democrat 
mic-burghez, unul dintre redactorii 
ziarului „La Reforme• ; în 1848 mem
bru al guvernului provizoriu. - 218. 

Fou/d, Achilie (1 800-1867) - bancher 
şi om de stat francez, orleanist, de Ia 
sfirşitul anului 1848 bonapartist ; mi
nistru de finanţe (1849-1852 şi 1861-
1862) şi ministru al curţii imperiale 
(1852-1860) . - 426. 

Fourier, Franr;:ols-Marie-Charles (1772-
1837) - mare socialist-utopist fran
cez. - 73, 150, 172, 477. 

Franz 1 (1768-1835) - împărat al Aus
triei (1804-1835), împărat al Sfintului 
Imperiu roman sub numele de Franz 
al II-iea (1792-1806) . - 415. 

Franz Joseph 1 (1830-1916) - împărat 
al Austriei (1848-1916). - 416. 

Frederic al 11-lea (cel Mare) (1712-
1786) - rege al Prusiei. - 7, 204, 243, 
245, 409, 419, 425. 

Frederic Wilhelm (1620-1688) - prin
cipe elector de Brandenburg (1 640-
1688). - 204, 425. 

Frederic Will!e/m al 111-lea (1771-1840) 
- rege al Prusiei (1797-1840). - 243, 
266, 269, 423. 

Frederic Wilhelm al IV-iea (1795-1861) 
- rege al Prusiei (1840-1861). - 271, 
44 1. 
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Frederik al VII-iea (1808-1863) - rege 
al Danemarcii (1848-1863). - 427. 

Freeman, Edward Augustus (1823-1892) 
- istoric burghez englez, liberal, pro
fesor la Universitatea din Oxford.-28. 

Freiligrath, Ferdinand (1810---1876) -
poet german, la începutul activităţii 
sale romantic, apoi poet revoluţionar ; 
în 1848-1849 unul dintre redactorii 
lui „Neue Rheinische Zeitung", mem
bru al Ligii comuniştilor ; din 1 851 
pînă în 1868 emigrant la Londra ; în 
deceniul al 6-Iea a părăsit lupta re
voluţionară. - 7, 8, 223. 

Friemel, A. - muncitor austriac, social
democrat. - 531 .  

Frohme, Karl Franz Egon (1850---1 933) 
- militant al mişcării muncitoreşti 
germane, social-democrat, publicist ; 
în deceniul al 8-lea lassallean, apoi 
Unul dintre liderii aripii oportuniste 
din Partidul social-democrat german ; 
din 1 881 deputat în Reichstag ; dele
gat la Congresul internaţional munci
toresc socialist -din 1 889. � 531. 

Fustei de Coulanges, Numa Denis 
(1830-1 889) - istoric idealist francez, 
autorul lucrărilor „Cetatea antică• şi 
„Istoria instituţiilor politice ale vechii 
Franţe• .  - 102. 

G 

Gaius (secolul al Ii-lea) - jurist ro
man, sistematizator al dreptului ro
man. - 61.  

Ga/ba, Servius Suplicius (5  i.e.n. - 69 
e.n.) - împărat roman, in deceniul 
al 7-lea guvernatorul Spaniei Tarra
conensis ; proclamat împărat în iunie 
68, după moartea lui Nero, de către 
armata din Spania. A fost ucis în ia
nuarie 69, cind Otho a organizat un 
complot al pretorienilor în timpul răs
coalei plebeilor şi a armatei din Roma 

nemulţumiţi de politica dusă de el. -

13, 14. 

Ga//e, Johann Gollfried (1812-1910) -
astronom german ; pe baza calculelor 
lui Leverrier a descoperit în 1 846 pla
neta Neptun. - 276. 

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) - re
voluţionar italian, democrat, condu
cătorul mişcării de eliberare naţională 
din Italia ; în deceniile al 6-lea şi al 
7-Iea a condus lupta poporului italian 
pentru eliberarea naţională şi unifi
carea Italiei pe cale revoluţionară ; 
în 1860 a condus campania revoluţio
nară din Italia de sud ; a participat la 
războaiele împotriva Austriei. - 202, 
319, 413, 444. 

Garside profesor american. - 499. 

George, Henry (1839-1897) - publi
cist şi economist burghez american, 
a propagat ideea naţionalizării pămîn
tului de către statul burghez ca mij
loc de rezolvare a tuturor contradic
ţiilor orînduirii sociale capitaliste ; a 
încercat să se situeze în fruntea miş
carii muncitoreşti americane şi să o 
îndrume pe calea reformismului bur
ghez. - 190, 335-337. 

Gerin, A. - muncilor austriac social
democrat. - 531 .  

Gervinus, Georg Gollfried (1805--1871) 
- istoric burghez german ; liberal ; 
din 1 844 profesor la Heidelberg ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţională 
de la Frankfurt. - 420. 

Gfrorer, August Friedrich (1803-1861) 
- teolog şi istoric german, autorul 
unor lucrări în domeniul istoriei re
ligiei şi a bisericilor creştine ; a fă
cut parte un timp din şcoala din Tii
bingen ; din 1 846 profesor Ia Univer
sitatea dirr Freiburg-Baden. - 9, 

Girs, Nikola/ Karlovicl (1820---1 895) 
diplomat rus ; ministru plenipotenţiar 
la Teheran (din 1 863), la Berna (din 
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1 869) , la Stockholm (din 1 1372), mi· 
nistru de externe (1882-1885). - 3 1 1 .  

Gillen, sir Robert (1 837-1910) - eco· 
nomist şi statistician englez, specia
li�t în probleme financiare ; editorul 
publicaţiei „Journal of the statistica! 
Society• (1876-1891 ) ,  şeful secţiei de 
statistică din Board of Trade (Minis
terul Comerţului şi al Comunicaţiilor) 
(1876-1897) .  - 196. 

Giraud, Teulon Alexis (n. 1 839) - pro
fesor de istorie la Geneva, autorul 
mai multor lucrări de istorie a so
cietaţii primitive. - 39, 40, 64. 

Gladstone, William Ewart (1809---1898) -
om de stat englez, tory, apoi peelist ; 
în a doua jumătate a secolului al 
XIX-iea, lider al partidului liberal şi 
ministru de finanţe (1852-1855 şi 
1859---1866) ; prim-ministru (1868-
1874). - 1 03, 189, 309, 497. 

Godwin, William (1756-1836) - scriitor 
şi publicist progresist englez a cărui 
gîndire socială se situează intre ilu
minismul democratic şi comunismul 
utopic. - 486, 492. 

Goegg, Amand (1820--1897) - ziarist 
german ; democrat mic-burghez ; în 
1 849 membru al guvernului provi
zoriu de la Baden ; după înfrîngerea 
revoJuţiei a emigrat ; în deceniul al 
8-lea a intrat în rindurile social-de
mocraţiei germane. - 222. 

Goethe, Johann Wolfgang von ( 1749-
i832) - cel mai de seamă scriitor şi 
gîm;litor german ; unul dintre cei mai 
mari sc;riitori ai literaturii universale. 
- 269, 279, 446. 

Gould, Jay (1 836-1892) - milionar a
merican, antreprenor de căi ferate şi 
financiar. - 425. 

Govone, Giuseppe (1852-1872) - ge
neral şi om de stat italian, a luat 
parte la războaiele împotriva Austriei 
(t84a:i-t849 ; 1 859 şi 1866) l in 1866, 
aprilie, a dus tratative cu Bismarck ; 
ministru de război (1869---1870). -
430, '432. 

4-1 

Gray, John (1798-1850) - socialist 
utopist englez, economist, discipol al 
lui Robert Owen, adept al teoriei 
„banilor-muncă". - 180-182, 185. 

Gr6goire din Tours (Georgius Florenti
nus) (aprox. 538-aprox. 594) - teo
log şi istoric, din 573 episcop de 
Tours ; autorul „Istoriei francilor". 
- 135. 

Grillenberger, Karl (1848-1897) - so
cial-democrat german, muncitor, ulte
rior publicist, din 1881 deputat în 
Reichstag ; în ultimul deceniu al se
colului al XIX-iea se alătură aripii 
oportuniste a Partidului social-demo
crat german. - 531 .  

Grimm, Jacob (1785--1863) - filolog 
german, autorul lucrărilor „Gramatica 
germană•,  „Istoria limbii germane• 
şi al unor lucrări de drept, mitologie 
şi literatură 1 împreună cu fratele 
sau Wilhelm a publicat culegerea de 
„Poveşti", iar din 1852 primele vo
lume ale „Dicţionarului german" ; în 
1848-1849 membru al Adunării na
ţionale de la Frankfurt. - 132. 

Grimpe, Hermann (1855--1 907) - so
cial-democrat german, de profesiune 
tîmplar, de la sfirşitul deceniului al 
8-lea emigrant în Franţa ; delegat la 
Conferinţa sindicală internaţională de 
la Paris din 1886. - 501 , 514. 

Graben, Karl, conte von der (1788-
1876) - general prusian, comandan
tul unui corp de armată care in 1849 
a luat parte la înăbuşirea răscoalei 
din Baden-Palatinat ; din 1854 mem
bru al Camerei seniorilor din Prusia. 
- 318. 

Grote, George (1794-1871) - istoric 
burghez englez, autorul unei lucrări de 
istorie a Greciei în mai multe vo
lume. - 98, 101. 

Griin, Karl (1817-1887) - publicist ger. 
man, în deceniul al 5-lea unul dintre 
principalii reprezentanţi ai „adevă
ratului" socialism ; în perioada 1848 
-1849 - democrat mic-burghez, de
putat în Adunarea naţional<l din Pru-
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sia ; în 1874 a editat corespondenţa 
şi operele postume ale lui Ludwig 
Feuerbach. - 272. 

Guesde, Malhieu-Basile, zis Jules (1845 
-1922) - militant al mişcării mun
citoreşti franceze şi internaţionale ; 
la începutul activitătii sale republi
can burghez, in primii ani ai dece
niului al 8-Iea a aderat la anarhişti ; 
ulterior unul dintre întemeietorii 
Partidului muncitoresc francez (1879) ; 
propagandist al ideilor marxiste în 
Franţa ; a condus vreme îndelungată 
aripa revolu\ionară din mişcarea so
cialistă franceză ; în timpul primului 
război mondial s-a situat pe poziţii 
social-şoviniste. - 512, 522, 523, 527. 

Guizol, Fram;:ois, Pierre-Guillaume (1787 
1874) - istoric şi om de stat burghez 
francez, orleanist ; din 1840 pină la 
revoluţia din februarie 1848 a condus 
politica internă şi externă a Franţei ; 
exponent al intereselor marii burghezii 
financiare. - 297. 

Gustav I Wasa (aprox. 1496-1560) -
rege al Suediei (1523-1560). - 400. 

H 

Habsburg - dinastie de impărati ai 
Sfintului Imperiu roman de naţiune 
germană (1 273-1438, cu unele între
ruperi şi  1 438-1806) ; de regi ai Spa
niei (1516-1700) , de împăraţi ai Im
periului austriac (1804-1867) şi ai 
Austro-Ungariei (1867-1918). - 21.  

Huli, Charles (aprox. 1745-aprox. 1 825) 
- economist englez, socialist utopic, 
autorul lucrării „Effects of civilisa
tion on the people in European 
states".  - 486, 492. 

Hansemann, David Justus (1790-1864) 
- mare capitalist german, unul din
tre conducătorii burgheziei liberale 
renane ; din martie pină în septem
brie 1848 - ministru de finanţe al 
Prusiei ; a dus o politică trădătoare, 
de pactizare cu forţele contrarevolu
ţionare. - 421. 

Hardie, James Keir (1856-1915) - mi
litant al mişcării muncitoreşti en
gleze, reformist, de profesiune miner, 
mai tirziu publicist ; întemeietor şi 
conducător al Partidului muncitoresc 
scoţian (din 1888) şi al Partidului 
muncitoresc independent (din 1893 ) .  
unul din cei mai activi militanţi a i  
partidului laburist. - 531 .  

Harm, Friedrich (1844-1905) - social
democrat german, comerciant, din 
1884 deputat în Reichstag ; delegat 
Ia Congresul internaţional socialist 
al muncitorilor din 1889. - 531 .  

Harney, George Julian (1817-1897) 
militant de seamă al mişcării mun
citoreşti engleze, unul dintre condu
cătorii aripii stingi a cartiştilor ; re
dactor la publicaţiile „Northern Star•, 
„Red Republican" şi la alte publi
caţii cartiste ; prieten al lui Marx 
şi Engels. - 213, 349. 

Harring, Harro Paul (1798-1870) -
scriitor democrat german, radical 
mic-burghez ; din 1828 a trăit ca 
emigrant in diferite ţări din Europa. 
- 214. 

Hartmann, Lev Nikolaevici (1850-1908) 
revoluţionar rus, narodnic ; în 

1 879 a participat la unul din atenta
tele organizate de „Narodnaia Va
lea• împotriva lui Alexandru al II-iea ; 
a emigrat în Franţa, apoi în An!Jlia, 
iar în 1881 în S.U.A. - 189. 

Haupl, Hermann Wilhelm (n. aprox. 
1831) - functionar comercial ger
man, membru al Ligii comuniştilor 
din Hamburg ; arestat în legăturd. cu 
procesul comuniştilor de la Colonia, a 
făcut declaraţii cu caracter trădd.tor şi 
a fost pus în libertate înainte de pro
ces ; a fugit în Brazilia. - 222. 

Hăusser, Ludwig (181 8-1867) - istoric 
şi om politic german, liberal, profesor 
Ia Universitatea din Heidelberg. - 420. 

Hecker, Friedrich Franz Karl (1811-
1881) - avocat din Mannheim, de
mocrat mic-burghez, republican ra
dical ; unul dintre conducătorii răs-
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coalei din Baden din aprilie 1848 ; 
după infringerea răscoalei a emigrat 
în Elvetia, apoi în S.U.A. A parti
cipat Ia războiul civil din S.U.A. în 
armata statelor din Nord, cu gradul 
de colonel. - 316. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770 
-1831)  - filozof german, cel mai de 
seamă reprezentant al filozofiei cla
sice germane ; a elaborat multilateral 
dialectica idealistă ; ideologul bur
gheziei germane. - 165, 266-271 , 273, 
275-277, 279, 281 , 290-292, 296, 298, 
301 ,  356, 357. 

Heine, Heinrich (1797-1856) - mare 
poet revolutionar german ; prieten 
intim al familiei Marx. - 6---8,  265, 
444. 

Henric al IV-Tea (1553-1610) - rege 
al Frantei (1589-1610). - 441 .  

Heinz, T .  - muncitor austriac, social
democrat. - 531 .  

Herodot (aprox. 484-aprox. 425 i.e.n.) 
- istoric grec, denumit „părintele 
istoriei".  - 46, 66. 

Herrfurth, Ernst Ludwig (1830-1900) -
om de stat prusian, ministru de in
terne (1888-1892). - 376. 

Herwegh, Georg (1817-1875) - poet 
german, democrat mic-burghez ; după 
revoJutia din februarie 1848, unul 
dintre conducătorii Societătii ger
mane democrate de la Paris şi unul 
dintre organizatorii legiunii de vo
luntari a emigrantilor germani din 
Paris, care în aprilie 1848 a luat 
parte la insurectia din Baden. Ulte
rior a aderat la lassalleeni. - 218. 

Herzen, Aleksandr lvanovici (1812-
1870) - mare democrat-revolutionar 
rus, filozof materialist, publicist şi 
scriitor ; în 1 847 a emigrat. A in
fiintat la Londra o tipografie rusă şi a 
editat almanahul „Polearnaia Zvezda" 
şi ziarul „Kolokol".  - 345, 353. 

Heusler, Andreas (1834-1921)- jurist 
burghez elvetian, profesor Ia Univer-

sitatea din Base), autorul unor lucrări 
despre dreptul elvetian şi german. 
- 62. 

Hirschfeld, Karl Ulrich Friedrich Wil
helm Moritz von (1791-1859) - ge
neral prusian, in 1849 comandant de 
corp de armată ; a actionat împo
triva răsculatilor din Baden-Palatinat. 
- 318. 

Hobbes, Thomas (1588-1679) - filozof 
materialist englez, ideolog al nobi
limii îmburghezite şi al marii bur
ghezii în perioada revolutiei bur
gheze din Anglia. - 278. 

Hodgskin, Thomas (1787-1869) - eco
nomist şi publicist englez 1 a apărat 
interesele proletariatului şi a criticat 
capitalismul de pe pozitiile socialis
mului utopic ; a folosit teoria lui 
Ricardo pentru a trage concluzii so
cialiste. - 176, 492. 

Hoffmann, Norbert - meşteşugar au
striac, social-democrat. - 531 .  

Ho/1enstaufen - dinastie d e  împăraţi 
din Sfintul Imperiu roman de natiune 
germană (1138-1254). - 401 ,  408. 

Hohenzollern - dinastie de principi 
electori de Brandenburg (1415-1701) ,  
de regi ai Prusiei (1701-1918) şi  de 
impărati ai  Germaniei (1871-1918) ; 
o ramură colateralii, Hohenzollem 
Sigmaringen, a domnit şi în Rom.inia 
în perioada 1866---1947. - 2 1 ,  414. 

Hohenzollern, Leopold, print (1835-
1905) - unul dintre reprezentantii 
casei Hohenzollern, în 1870 preten
dent la tronul Spaniei. - 437. 

Homer - cel mai marc poet epic grec. 
A trăit, probabil, intre secolele al 
Xll-lea şi al Vlil-Iea i.e.n. l se atri
buie poemele epice „Iliada • şi „Odi
seea•. - 8, 65, 66, 101 ,  103. 

Hopfner, Friedricft Eduard Alexander 
von (1797-1858) - general prusian, 
scriitor militar. - 346, 347. 
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Hopkins, Thomas (începutul secolului 
al XIX-iea) - economist englez. -
176, 492. 

Hora/iu, (Quintus Horalius Flaccus) 
(65---8 î.e.n.) mare poet latin. 
- 8, 373. 

Howill, Alfred William (1 830-1 908) -
etnograf englez şi explorator al Au
straliei, funcţionar colonial în Austra
lia (1862-1901) ; autorul unor lucrări 
cu privire la triburile din Australia. 
- 50. 

Hume, David (171 1-1776) - filozof en
glez idealist, economist şi istoric, 
ideolog al burgheziei conservatoare. 
- 276. 

Huschke, Georg Philipp Eduard (1801-
1 886) - jurist burghez german, au
torul unor lucrări de drept roman. 
- 122. 

Huskisson, William (1770-1830) - om 
de stat englez, . tory ; ca ministru al 
comerţului (1823-1827) a preconizat 
concesii economice în favoarea bur
gheziei industriale ; a introdus tarife 
şi reduceri la taxele vamale de im
port la unele mărfuri. - 365. 

Hybe§, Josef (1 850-1921) - reprezen
tant al mişcării muncitoreşti cehe şi 
austriece, de profesiune ţesător, ul
terior publicist ; delegat la Congresul 
internaţional muncitoresc socialist din 
1 889 ; membru al Camerei deputaţi
lor din Austria (1 897-1917) ; membru 
fondator al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. - 531 .  

Hyndman, Henry Mayers (în deceniul 
al 9-lea cunoscut sub pseudonimul 
John Broadhouse) (1 842-1921) - so
cialist englez, reformist ; fonda tor 
(1881) şi li�er al Federaţiei demo
crate, care în 1 884 a fost transfor
mată în Federaţia social-democrată ; 
a dus o politică oportunistă şi sectară 
în mişcarea muncitorească, Ulterior 
- unul din liderii Partidului socialist 
britanic, din care a fost exclus în 

1916 pentru propagandă în favoarea 
războiului imperialist. 
507, 513, 525, 528. 

229-237, 

Jaroslav cel lntelepl (978-1054) - mare 
cneaz al Kievului (1019-1054). - 62. 

Iglesias, Posse Pablo (1850-1925) - mi
litant de seamă al mişcării muncito
reşti spaniole, publicist proletar, de 
profesiune tipograf ; membru al Con
siliului federal spaniol al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor (1871-
1872), al Noii federaţii de la Madrid 
(1872-1873) ; a luptat împotriva . in
fluenţei anarhiste ; în 1 879 unul din
tre întemeietorii Partidului muncito
resc socialist din Spania, mai tîrziu 
unul dintre liderii aripii reformiste 
din acest partid ; delegat la Congre
sul internaţional muncitoresc socialist 
din 1 889. - 531 .  

Im Thurn, Everard Ferdinand (1 852-
1932) - funcţionar colonial englez, 
explorator şi antropolog. - 274. 

Joseph al II-iea (1741-1790) - fiul îm
părătesei Maria Theresa, împărat al 
Sfintului Imperiu roman de naţii.me 
germană (1780-1790) ; a iniţiat, în 
scopul consolidării statului feudal 
austriac, o serie de reforme în · apa· 
renţă radicale, printre care lichidarea 
iobăgiei mai intii în Cehia şi Mora
via, iar în urma răscoalei popul'!-re 
de sub conducerea lui Horia, Cloşca 
şi Crişan (1874) - şi în Transilvania. 
l ngrădirile puse în calea aplicării a
cestei reforme, o anulau în realitate. 
- 415. 

Irineu (aprox. 130-aprox. 202) .:...... pa
triarh creştin, de origine grec · din 
Asia Mică ; din 177 episcop de 'Lyon ; 
în scrierile sale i-a combătut pe ere
tici şi a pus bazele dogmaticii .creş
tine. - 13. 
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I1minon (m. aprox. 826) - abate al mă
năstirii din Saint-Germain-des Pres de 
lingă Paris (812-817) .  - 148. 

Irod (73---4 î .e.n.) - rege al Iudeii 
(40---4 î.e.n.) .  - 1 23. 

Iulia - familie de patricieni romani. 
- 131 .  

Iuvenal (Declmus Junius Juvenalis) 
(aprox. 60-140 e.n.) - poet satiric 
roman. - 8. 

Ivan al 111-lea (1440-1505) - mare 
cneaz al Moscovei (1462-1505) .-400. 

J 
Jac/ard, Charles-Victor (1843-1903) -

publicist socialist francez, blanquist ; 
de la începutul deceniului al 8-lea -
membru al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor : adept al lui Marx ; 
membru al Comitetului Central al 
Gărzii naţionale ; în timpul Comunei 
din Paris, comandantul unei legiuni 
a Gărzii naţionale ; după înfrîngerea 
Comunei a emigrat în Elveţia, iar 
apoi în Rusia ; după amnistia din 
HIBO s-a întors în Franţa, unde a re
intrat în mişcarea socialistă. - 512.  

Jacobi, Abraham (1830-1919) - medic 
german, membru al Ligii comunişti
lor, unul dintre inculpaţi în procesul 
comuniştilor de la Colonia din 1852 ; 
achitat de curtea cu juri, rămîne în 
continuare în detenţiune pentru , ,lcz
majestate" ; în 1853 a emigrat în An
glia, apoi în S.U.A„ unde � răspîndit 
în presă ideile marxismului şi a par
ticipat la războiul civil de partea sta-. 
telor din Nord ; mai tîrziu preşedinte 
al Academiei de ştiinţe 

·
medicale din 

New York (1885-1889) ; profesor şi 
preşedinte al unei serii de institute 
de învăţămînt medical ; a scris lu
crări de medicină. - 223. 

Jacques, Edouard-Louis-Auguste (n. 
1828) - om politic burghez francez, 

• republican moderat, antreprenor 1 din 

1871 - membru al Consiliului muni
cipal din Paris ; din 1887 - preşe
dinte al Consiliului general al De
partamentului Seine ; candidat al re
publicanilor burghezi uniţi în alege
rile pentru Camera deputaţilor din 
ianuarie 1889. - 507, 516, 

K 

Kalnoky, Gustav (1832-1 898) ---, om de 
stat din Austro-Ungaria, ambasador 
la Petersburg (1880-1881),  preşedinte 
al Consiliului de miniştri imperial şi 
ministru de externe (1881�1895). -
3 12 . 

Kamenski, Gavriil Pavlovici (1824-
1898) - economist burghez rus, agent 
al guvernului rus în străinătate ; în 
1872 a fost condamnat în contumacie 
la închisoare de un tribunal din El
veţia pentru falsificare de bancnote. 
- 190. 

Kant, Immanuel (1724-1804) � înte
meietorul filozofiei clasice germane. 
„Trăsătura fundamentală a filozofiei 
lui Kant o constituie concilierea ma
terialismului cu idealismul, realizarea 
unui compromis între ele, îmbinarea 
într-un singur sistem a unor curente 
filozofice eterogene, opuse" (1-enin). 
Scrierile sale cu privire la ştiinţele 
naturii, datind din prima perioadă a 
ac.tivităţii sale, şi în şpecial ipoteza 
sa cu privire la originea lumii, con
ţin elemente de materialism şi ale 
unei dialectici spontane ; ideolog al 
burgheziei germane. - 267, 276. 277, 
278, 281 ,  289. 

Karl, Ludwig Johann (1771-1847) -
arhiduce al Austriei, mareşal şi scri
itor militar, comandant suprem in 
războaiele împotriva Franţei (1796, 
1 799, 1805 şi 1809) ; ministru de 
război (1805-1809). - 442. 

Kaulbars, Nikolai Vasilievici, baron de 
(1842-1905) - general rus, în 1886 
comisar militar al guvernului ţarist 
în Bulgarîa. - 312. 
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Kautsky, Karl (1854-1938) - social
democrat german, publicist, redactor 
la revista „Neue Zeit" (1883-1917) ; 
în deceniul al 9-Iea a aderat la 
marxism ; mai tirziu s-a situat pe 
poziţiile oportunismului şi a devenit 
ideologul centrismului în social-demo
craţia germană şi în Internaţionala a 
II-a. - 358. 

Kaye, sir John William (1814-1876) -
istoric militar şi funcţionar colonial 
englez, secretar al departamentului 
politic şi al departamentului secret 
din Ministerul pentru problemele In
diei (1858-1874) ; autorul unor lu
crări de istorie şi etnografie a Indiei, 
precum şi de istoric a războaielor 
coloniale engleze în Afganistan şi 
India. - 46. 

Kelley-Wischnewetzky, Florence (1859 
-1 932) - socialistă americană, mai 
tirziu reformistă burgheză ; a tradus 
în limba engleză lucrarea lui Engels 
„Situaţia clasei muncitoare din An
glia• ; soţia socialistului L. Wisch
newetzky, emigrat din Rusia. - 332, 
354. 

Kinkel, Gottiried (1815-1882) - poet 
şi publicist german, democrat mic
burghez ; în 1 849 a luat parte la in
surecţia din Baden-Palatinat ; con
damnat de tribunalul prusian Ia de
tenţiune pe viaţă, în 1 850 a evadat 
din închisoare şi a emigrat în An
glia ; unul dintre liderii emigranţilor 
mic-burghezi de la Londra ; redactor 
al publicaţiei „Hermann• (1859) ; a 
luptat împotriva lui Marx şi Engels. 
- 222. 

Kitz, Frank - socialist englez, membru 
al Ligii socialiste ; delegat la Con
gresul internaţional muncitoresc so
cialist din 1 889. - 531 .  

Klapka, Gyorgy (1820-1892) - general 
ungur, în timpul revoluţiei din 1848 
-1849 a comandat o armată ungară ; 
în 1 849 a emigrat ; în deceniul al 

6-Iea a întreţinut legături cu cercuri 
bonapartiste ; în timpul războiului 
austro-prusian din 1 866 a comandat 
o legiune ungară organizată de gu
vernul prusian în Silezia pentru a 
lua parte la acest război ; amnistiat 
în 1 867, s-a înapoiat în Ungaria. -
202, 431 .  

Klein, Johann Jacob (n. aprox. în 1818) 
- medic din Koln, membru al Ligii 
comuniştilor ; în 1 852 inculpat în 
procesul comuniştilor de la Colonia ; 
achitat de curtea cu juri ; la înce
putul deceniului al 7-Iea a luat parte 
la mişcarea muncitorească germană. 
- 223. 

Kloicic, A. - social-democrat ceh, de 
profesiune muncitor textilist. - 531 .  

Kolb, Georg Friedrich (1808-1884) -
om politic, publicist şi statistician 
german, democrat burghez. - 367. 

Kopp, Hermann Franz Moritz (1817-
1 892) - chimist german, autorul mai 
multor lucrări de istorie a chimiei. 
- 284. 

Korii, Hermann - fost ofiţer prusian, 
scos din armdtă ln 1 847 din cauza 
convingerilor sale politice ; democrat ; 
în 1 848-1849 girant-responsabil al 
lui „Neue Rheinische Zeitung" ; ul
terior a emigrat în S.U.A. - 201.  

Kossuth, Lajos (1802-1894) - conducă
tor al mişcarii ungare de eliberare 
naţională ; în timpul revoluţiei din 
1 848-1849 s-a situat în fruntea ele
mentelor burghezo-democratice ; şeful 
guvernului revoluţionar ungar. Una 
din principalele greşeli ale lui Kos
suth, care au contribuit la înfrînge
rea revoluţiei, a fost atitudinea fală 
de revendicările naţionale ale româ
nilor şi slavilor din Ungaria. Refuzul 
lui de a acorda libertăţi naţionale 
românilor şi acceptarea votului Dietei 
nemeşeşti din Cluj cu privire la în
globarea Transilvaniei în Ungaria au 
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provocat dezbinarea tortelor revolu
ţionare române şi maghiare, fapt de 
care a profitat curtea de la Viena. 
După infringerea revoluţiei a emigrat. 
- 222. 

Kolzebue, August Friedrich Ferdinand 
de (1761-1819) - scriitor şi publi
cist reacţionar german. - 320. 

Kovalevski, Maksim Maksimovici (185 1  
-1916) - sociolog, istoric, etnograf 
şi jurist rus, om politic de orientare 
liberal-burgheză ; autor al unor lu
crări de istorie a comunei primitive. 
- 60, 61 , 63, 127, 136. 

Kralik-Habakuk, Emil - social-demo
crat austriac, publicist, delegat Ia 
Congresul internaţional muncitoresc 
socialist din 1 889. - 531. 

Kravcinski, Serghei Mihailovici (pseu
donim literar Slepneak) (1851-1895) 
- scriitor şi publicist rus, militant de 
seamă al mişcării narodnice revolu
ţionare din deceniul al 8-lea ; în 1878 
a comis la Petersburg un atentat îm
potriva şefului j andarmeriei, după 
care a emigrat in străinătate ; in 
1884 s-a stabilit in Anglia. - 53 1.  

Kreulzer, Anion (1851-1929) - social
democrat austripc, de profesiune bru
tar. - 531 .  

Kriege, Hermann (1820-1850) - ziarist 
german, reprezentant al „adevăratu
lui socialism" ; in a doua j umătate 
a deceniului al 5-lea a condus grupul 
„adevăraţilor socialişti• germani din 
New York. - 214,  215. 

Kropolkin, Piolr Alekseevici (1 842-
1921) - revoluţionar rus, geograf şi 
călător, ideolog marcant al anarhis
mului, duşman al marxismului ; din 
1 876 pînă în 1 917 a trăit in emigra
ţie. - 189. 

Kuhlmann, Georg (n. 1812) - şarlatan 
care se dădea drept „profet• ; in 
deceniul al 4-Iea folosind frazeologia 
religioasă a propovăduit „adevăratul 

socialism• printre meseriaşii germani 
adepţi ai lui Weitling din Elveţia ; 
ulterior s-a dovedit agent secret in 
slujba guvernului austriac. - 215. 

Kiihn, Hermann August (1 846-1916) -
social-democrat german, de profe
siune croitor ; începînd din 1889 a 
fost ales in repetate rinduri deputat 
in Reichstag. - 531. 

L 

Lafargue, Laura (1 845-1911)  - a doua 
fiică a lui Karl Marx, militantă a 
mişcam muncitoreşti franceze ; in 
I 868 s-a căsătorit cu Paul Lafargue ; 
a luat parte activă la organizarea 
Congresului international muncitoresc 
socialist din 1 889. - 503, 505, 512, 522, 
523, 527. 

Lafargue, Paul (1 842-1 911)  - socialist 
francez, propagandist al marxismului, 
militant al mişcării muncitoreşti fran
ceze şi internaţionale, membru al 
Consiliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; unul din
tre întemeietorii Partidului muncito
resc francez (1 879) ; unul dintre or
ganizatorii şi delegaţii la Congresul 
internaţional muncitoresc socialist din 
I 889 ; discipol şi tovarCiş de luptă al 
lui Marx şi Engels ; soţul fiicei lui 
Marx - Laura. 

Lafayelle (La Faye lle), Marie-Joseph
Paul, marchiz de (1757-1834) - om 
de stat şi general francez, unul dintre 
reprezentanţii marii burghezii in pe
rioada revoluţiei franceze de la sfir
şitul secolului al XVIII-iea ; coman
dant al Gărzii naţionale (1789-1791), 
a condus în 1791 operaţia de împrăş
tiere a demonstraţiei republicane de 
pe Cimpul lui Marte, dind ordin să 
se tragă asupra demonstranţilor ; în 
calitate de comandant al unei armate, 
el a încercat zadarnic în 1792 să o 
transforme într-un instrument al con
trarevoluţiei ; după revolutia populară 
din 10 august 1792, el a fugit in 
străinătate ; unul din conducătorii re-
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voluţiei burgheze din iulie 1830 ; a 
participat la războiul de independenţă 
din America. - 20. 

Lamarck, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de 
Monei, cavaler de (1744--1829) - na
turalist francez de seamă, a pus ba
zele primei teorii evoluţioniste com
plete în biologie, precursor al lui 
Darwin. - 279. 

Lamarline, Alphonse-Marie-Louis de 
(1790--1869) - poet, istoric şi om po
litic francez, ideolog al romantismu
lui reacţionar ; în deceniul al 5-lea, 
republican moderat ; în 1848, ministru 
de externe şi şeful efectiv al guver
nului provizoriu. - 218. 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) - pu
blicist mic-burghez german, avocat, 
în anii 1848-1849 a participat la 
mişcarea democratică. din Renania ; 
la începutul deceniului al 7-lea a 
aderat la mişcarea muncitorească, 
fiind unul dintre întemeietorii Uniunii 
generale a muncitorilor germani 
(1863) ; el n-a orientat însă clasa 
muncitoare pe o cale revoluţionară, 
ci a sprijinit politica unificării „de 
sus" a Germaniei, sub hegemonia 
Prusiei ; a pus bazele curentului opor
tunist din mişcarea muncitoredsc;\ 
germană. - 171 , 350. 

Lavigne, Raymond Felix (1851-1930) -
publicist socialist francez, membru al 
Partidului muncitoresc francez ; din 
1888 secretar al Federaţiei naţionale 
a sindicatelor din Franţa ; delegat Ia 
Congresul internaţional muncitoresc 
socialist din 1889. - 5l l ,  531 .  

Lax - muncitor austriac social-demo
crat. - 531 .  

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste (1807-
1874) - publicist şi om politic fran
cez, unul dintre conducătorii demo
craţilor mic-burghezi ; redactor al zia
rului „La Reforme" ; în 1848 - mi
nistru de interne in guvernul provi
zoriu şi membru al comisiei execu
tive ; deputat în Adunarea naţională 

· constituantă şi în cea legislativă, şeful 

montagnarzilor ; după demonstraţia 
de la 13 iunie 1849 a emigrat în An
glia ; unul dintre conducătorii emi
graţiei mic-burgheze la Londra. - 222. 

Leopold (1790--1852) - mare duce de 
Baden (1830--1852). - 473. 

Lessner, Friedrich (1825-1 910) - mili
tant al mişcării muncitoreşti germane 
şi internatîonale, de profesiune croi
tor ; membru al Ligii comuniştilor ; a 
participat la revoluţia din 1 848-1849 ; 
în 1 852, în procesul comuniştilor de 
Ia Colonia, a fost condamnat la 3 
ani închisoare ; în 1 856 a emigrat Ia 
Londra ; membru al Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor germani din Lon
dra şi al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
(noiembrie 1864--1872) ; a luptat activ 
pentru promovarea în Internaţională 
a liniei lui Marx ; ulterior, unul din
tre întemeietorii Partidului laburist 
independent din Anglia ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi En
gels. - 215, 223. 

Letourneau, Charles-Jean-Marie (1831-
1 902) - sociolog şi etnograf burghez 
francez. - 38, 39, 4 1 .  

Leverrier, Urbain Jean-Joseph (18 1 1-
1877) - astronom şi matematician 
francez ; în 1846 a calculat orbita 
planetei Neptun, necunoscută pînă 
atunci, şi a determinat poziţia el pe
bolta cerească. - 276. 

Levi, Leone (1821-1888) - economist, 
statistician şi jurist burghez englez. 
- 1 96. 

Lichnowski, Felix Maria, print de (1814 
-1848) - mare proprietar funciar 
din Silezia, ofiţer reacţionar prusian ; 
în 1848, membru al Adunării naţio
nale de la Frankfurt (aripa dreaptă) ; 
ucis de popor în timpul răscoalei din 
septembrie 1848 de la Frankfurt pe 
Main. A servit de model lui Heinrich 

Heine, care l-a satirizat în poemul 
„Atta Troll" ,  precum şi lui Georg 
Weerth pentru romanul. „Viaţa şi fap
tele ilustrului cavaler Schnapphahn
ski". - 6, 204. 
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Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) - e
minent militant al mişcării muncito
reşti germane şi internaţionale ; par
ticipant la revoluţia din 1 846-1849, 
membru al Ligii comuniştilor, mem
bru al Internaţionalei I ; din 1 867 
deputat în Reichstag ; unul dintre în
temeietorii şi conducătorii social-de
mocraţiei germane ; în unele pro
bleme s-a situat pe o poziţie împă
ciuitoristă faţă de oportunişti ; prie
ten şi tovarăş de luptă al lui Marx 
şi Engels. - 345, 433, 503, 505, 515, 
522, 521, 531. 

Litner - muncitor prusian, anarhist, 
emigrant în Franţa. - 307. 

Liutprand (aprox. 920-aprox. 972) -
istoric şi prelat italian ; din 961 -
episcop de Cremona (Italia de nord), 
autorul operei „Antapodosis". - 1 45. 

Lochner, Georg (n. aprox. 1 824) - mi
litant al mişcării muncitoreşti ger
mane şi internaţionale, de profesiune 
tîmplar, membru al Ligii comunişti
lor, al Asociaţiei culturale a munci
torilor germani din Londra şi al Con
siliului General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; prieten şi to
varăş de luptă al lui Marx şi En

. gels. - 215. 

Longos (sec. al II-lea-al III-iea) - scri
itor grec, autorul romanului pastoral 
„Daphnis şi Chloe". - 18. 

Longuet, Charles (1839--1903) - mili
tant al mişcării muncitoreşti franceze, 
proudhonist, ulterior posibilist, de 
profesie ziarist ; membru al Consiliu
lui General al Asociaţiei Internaţio· 

nale a Muncitorilor şi al Comunei 
din Paris ; delegat la Congresul in
ternaţional muncitoresc socialist din 
1889 ; din 1 872, căsătorit cu fiica lui 
Marx - Jenny. - 512. 

I,.opatin, Gherman Aleksandrovici (1 845 
1918) - revoluţionar rus, discipol al 
lui Cernişevski, narodnic ; în 1 870 
membru al Consiliului General al 
·Asociaţiei Internaţionale a Muncito-

rilor ; a tradus în limba rusă o bună 
parte din primul volum al „Capita
lului" ; prieten al lui Marx. - 471 .  

Ludovic Bonaparte - vezi Napoleon al 
111-lea. 

Ludovic-Filip, duce de OrJeans (1173-
1 850) - rege al Franţei (1830-1848) 
din dinastia de Orleans ; ajuns la 
tron în urma revoluţiei din iulie 
1 830, a fost supranumit, din cauza 
politicii sale interne, „regele banche
rilor" . - 208, 226, 227. 

Ludovic-Filip-Albert, duce de OrJeans, 
conte de Paris (1836-1894) - nepo
tul lui Ludovic-Filip, pretendent or
leanist la tronul Franţei. - 3 13. 

Ludovic al Xi-lea (1423-1483) - rege 
al Franţei (1461-1483). - 398. 

Ludovic al XIV-lea (1636-1715) - rege 
al Franţei (1 643-1715). - 303, 442, 
448. 

Luther, Martin (1483-1546) - înteme
ietorul protestantismului (luteranis· 
mului). Ideolog al biirgerimii germane. 
ln timpul războiului ţărănesc, în 
1 524-1525, Luther s-a ridicat împo
triva ţărănimii răsculate şi a sără
cimii oraşelor, situîndu-se de partea 
principilor. - 303. 

Luxemburg - dinastie de împăraţi ger
mani (1306-1437 cu întreruperi), di
nastie de regi în Boemia (1310-1437) 
şi în Ungaria (1387-1437). - 435. 

M 

Macaulay, Thomas Babington, lord, ba
ron de Rothley (1800-1859) - isto
ric şi om politic burghez englez, 
whig, membru al parlamentului. -
203. 

Maclarlane, Helen - calaboratoare la 
revistele „The Democratic Review• 
(1849-1850) şi „The Red Republi
can• (1850) , editate de liderul cartiş
tilor revoluţionari, George Julian 
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Harney ; a tradus în limba engleză 
„Manifestul Partidului Comunist" .  -
349. 

Muckurl - muncitor austriac, social
democrat. - 531 .  

MucLennun - vezi McLennun, John 
Ferguson. 

Maine, sir Henry James Sumner (1822-
1888) - jurist englez, specialist în 
istoria dreptului. - 80. 

Ma/on, Benoit (1841-1893) socia-
list mic-burghez francez, membru al 
Asociaţiei Interna\ionale a Muncitori
lor ; membru al Comitetului Central 
al Gărzii na\ionale şi al Comunei 
din Paris ; după înfrîngerea Comunei 
a emigrat în Italia, apoi în Elve\ia, 
unde a aderat la anarhişti ; ulterior, 
unul dintre liderii şi ideologii posi
biliştilor. - 473. 

Mann, Tom (1856-1 941) - militant de 
seamă al mişcării muncitoreşti en
gleze ; de profesiune mecanic ; în 
1885 a aderat Ia aripa de stinga a 
Federa\iei social-democrate ; membru 
al Partidului laburist independent 
(din 1893) ; la sfirşitul deceniului al 
9-Iea a participat activ Ia organiza
rea mişcării de masă a muncitorilor 
necalifica\i şi la încadrarea lor în 
trade-unionuri ; a condus o serie de 
greve mari ; în timpul primului război 
mondial s-a situat pe pozilii inter
na\ionaliste ; unul dintre organizato
rii luptei muncitorilor englezi împo
triva interven\iei antisovietice ; mem
bru al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie de la înfiin\area acestuia 
(1 920) ; a luptat activ pentru unita
tea mişcării muncitoreşti interna\io
nale, împotriva reac\iunii imperialiste 
şi a fascismului. - 531 .  

Munleuffel, Otto Theodor, baron de 
(1805-1882) om de stat prusian, 
reprezentant al birocra\iei nobiliare 
reac\ionare ; ministru de interne (no
iembrie 1848--decembrie 1850), prim
ministru şi ministru de externe 
(1850-1858). - 199, 247, 423, 454. 

Mural, Jean-Paul (1743-1793) - revo
lu\ionar şi publicist francez, în revo
lu\ia franceză unul dintre cei mai 
consecven\i conducători ai iacobini
lor. - 20. 

Murx-Aveling, Eleunor (1855-1898) -
reprezentantă de seamă a mişcării 
muncitoreşti engleze şi interna\ionale 
din anii 1880-1890 ; publicistă ; fiica 
cea mai mică a lui Karl Marx, din 
1884 solia lui Edward Aveling ; a ac
tivat sub îndrumarea directă a lui 
Friedrich Engels ; a participat la or
ganizarea mişcării de masă a mun
citorilor necalifica\i şi a fost unul 
dintre organizatorii grevei docherilor 
londonezi (1889) ; a luat parte Ia pre
gătirea Congresului interna\ional 
muncitoresc socialist din 1889. - 332, 
528. 

Marx, Jenny (născută von Weslphulen) 
(1814-1881) - solia şi colaboratoa
rea lui Karl Marx. - 214. 

Marx, Karl (1818-1883). - 5, 6, 7, 15, 
1 8-23, 27, 68, 71, 174-180, 1 87, 194, 
212-218, 221 ,  234, 235, 236, 237, 250, 
251 ,  272, 289-292, 320, 324, 340, 345, 
349-350, 354-358, 360, 361 ,  373, 381, 
445, 479, 483, 486-493, 527. 

Muurer, Georg Ludwig, cavaler de 
(1790-1872) istoric german ; a 
cercetat orînduirea socială a Germa
niei vechi şi medievale ; a adus o 
contribu\ie serioasă la studierea isto
riei obştii-marcă. - 95, 134, 136. 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872) - re
volu\ionar italian democrat-burghez, 
unul dintre conducătorii mişcării de 
eliberare na\ională din Italia ; în 
1849 şeful guvernului provizoriu al 
Republicii romane ; în 1850 unul din
tre întemeietorii Comitetului Central 
al Democra\iei europene cu sediul Ia 
Londra ; în 1864, la înfiin\area Aso
cia\iei Interna\ionale a Muncitorilor, 
a încercat s-o supună influentei sale ; 
în 1871 a luat atitudine împotriva 
Comunei din Paris şi a Interna\io
nalei ; a căutat să împiedice dezvol
tarea unei mişcări muncitoreşti de 
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sine stătătoare în Italia. - 208, 2 1 1 ,  
222. 

McEnnis - corespondentul la Saint 
Louis al ziarului „The Missouri Re
publican•. - 306. 

McLennan, John Ferguson (1827-1 881) 
- jurist şi istoric scoţian, autorul 
unor lucrări de istorie a căsătoriei şi 
a familiei. - 36, 52, 67, 87, 127. 

Meister, Heinrich Ernst August (1 842-
1 906) - social-democrat german, fa
bricant de tutun, din 1884 deputat în 
Reichstag ; delegat la Congresul in
ternaţional muncitoresc socialist din 
1889. - 531 .  

Meilzen, August (1 822-1910) - statis
tician, istoric şi economist burghez 
german ; a scris o serie de lucrări 
tratind istoricul relaţiilor agrare în 
Germania. - 246, 248. 

Mende/son, S lanislaw {1857-1 913) -
socialist polonez, publicist, delegat la 
Congresul internaţional muncitoresc 
socialist din 1 889 ; unul dintre înte
meietorii Partidului socialist polonez 
( 1 892) ; în ultimii ani ai secolului al 
XIX-iea s-a îndepărtat de mişcarea 
muncitorească. - 531 .  

Menger, Anion (1841-1906) - jurist 
burghez austriac, profesor la Univer
sitatea din Viena. - 479, 495. 

Menke, Heinrich Theodor de (1819-
1892) - geograf german, a revizuit 
lucrarea intitulată „Hand-Atlas filr 
die Geschichte des Mittelalters und 
der neuren zeit" de K. V. Spruner. 
- 393. 

Mentei, Christian Friedrich (n. 1812) -
croitor, membru al Ligii celor drepţi ; 
în 1846-1847 a fost închis. - 210. 

Mellernich, C/emens Wenzel Lolhar, 
print de (1773-1859) - om de stat 
şi diplomat austriac reacţionar ; mi
nistru de externe (1809-1 821) şi can
celar (1821-1 848), unul dintre înte
meietorii Sfintei Alianţe. - 415, 436. 

Mieroslawski, Ludwig {1814-1878) 
revoluţionar polonez, istoric şi mili
tar, a luat parte la răscoalele din 
1 830-1831 şi 1 846 din Polonia ; în 
1 848 a condus răscoala de la Poznan, 
iar în 1 849 lupta insurgenţilor din Si
cilia ; in 1849 a avut comanda arma
tei revoluţionare din Baden-Palatinat ; 
!n deceniul al 6-lea a avut legături 
cu cercurile bonapartiste ; în timpul 
răscoalei din Polonia din 1863-1864 
a fost numit dictator al guvernului 
naţional polonez ; după înfrîngerea 
răscoalei a emigrat în Franţa. - 317, 
318. 

Mignel, Fram;:ois-Augusle-Marie (1796-
1 884) - istoric francez, burghez li
beral din timpul Restauraţiei ; a re
cunoscut rolul luptei de clasă în is
toria dezvoltării societă Iii burgheze. 
- 297. 

Mihailovski, Nikolai Konslanlinovicl 
(1 842-1904) - sociolog, publicist şi 
critic literar rus, ideolog marcant al 
narodnicismului liberal, adveri;.ar al 
marxismului ; adept al metodei su
biective, antiştiinţifice în sociologie ; 
unul dintre redactorii revistelor „Ote
cestvennîe zapiski • şi „Russkoe bo
gatstvo•. - 206. 

Milde, Karl August (1805-1861) - fa· 
bricant de stambă din Breslau, libe
ral ; în mai-iunie 1848 preşedinte al 
Adunării naţionale prusiene {aripa de 
dreapta) ; ministru al comerţului {iu
nie-septembrie 1848). - 421. 

Mirbach, Ollo von - ofiţer de artile• 
rie în rezervă, prusian, democrat mic· 
burghez ; a luat parte la revoluţia 
din 1 848-1849 ; comandant al Elber· 
feldului în timpul insurecţiei din mai 
1 849 ; după înfrîngerea insurecţiei a 
emigrat din Germania. - 474. 

Molescholt, Jacob (1822-1 893) - fizio• 
log şi filozof olandez, reprezentant al 
materialismului vulgar ; a fost pro· 
fesor la o serie de instituţii de invă· 
ţămînt superior din Germania, Elveţia 
şi Italia. - 278. 



672 Indice de nume 

Mol/, Joseph (1812-1849) - militant 
de seamă al mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţionale, de profe
siune ceasornicar, unul dintre condu
cătorii Ligii celor drepţi ; membru în 
Comitetul Central al Ligii comuniş
tilor ; în iulie-septembrie 1 848 preşe
dintele Uniunii muncitorilor din Koln, 
membru în Comitetul districtual al 
democraţilor din Renania ; după eve
nimentele din septembrie 1848 de la 
Koln a emigrat la Londra, de unde 
s-a reîntors curînd în Germania sub 
o identitate falsă ; a desfăşurat muncă 
de agitaţie în diferite districte din 
Germania ; în 1849 a participat la 
insurecţia din Baden-Palatinat ; a fost 
ucis în lupta de pe Murg. - 209, 
215, 218, 220. 

Mommsen, Theodor (1817-1903) - is
toric burghez german, autorul unor 
lucrări despre istoria Romei antice. 
- 100, 1 1 9--120, 1 23. 

Monceau - militant în mişcarea sindi
cală franceză, delegat la Congresul 
muncitoresc socialist internaţional din 
1 889. - 512. 

Moore Samuel (aprox. 1830-1912) -
jurist englez, membru al Internaţio
nalei I ; a tradus în limba engleză 
volumul I al „Capitalului• (împreună 
cu Ed. Aveling) şi „Manifestul Parti
dului Comunist" ; prieten al lui Marx 
şi Enge!s. - 355. 

Morgan, Lewis Henry (1818--1881) -
etnograf şi arheolog american, a cer
cetat istoria comunei primitive şi ori
ginea familiei la irochezi ; materia
list spontan. - 26, 27, 30, 35-39, 42, 
44, 48, 51, 68, 83-89, 95, 101-106, 
1 14, 1 22, 130, 136, 1 52, 172, 173. 

Morny, Charles-Auguste-Louis-Joseph, 
duce de - frate vitreg al lui Napo
leon al III-iea, om politic francez, bo
napartist, deputat în Adunarea naţio
nală legislativă (1849-1851 ) ,  unul 
dintre organizatorii loviturii de stat 

de la 2 decembrie 1851 ; ministru de 
interne (decembrie 1 851 - ianuarie 
1852) ; preşedinte al Corpului legis
lativ (1854-1856 şi 1 857-1865). 
426. 

Morris, William (1834-1896) - poet, 
prozator şi om de arte englez ; în 
deceniul al 9-lea a participat la miş
carea muncitorească şi socialistă ; în 
1884-1889, unul dintre conducătorii 
Ligii socialiste ; la sfirşitul deceniu
lui al 9-lea cade sub influenţa anar
hiştilor ; delegat la Congresul inter
naţional muncitoresc socialist din 
1889. - 523, 531 .  

Moschos (sec. II î.e.n.) - poet idilic 
grec. - 78. 

Miilberger, Artur (1847-1907) - medic, 
publicist mic-burghez german, proud• 
honist. - 323. 

N 

Napoleon I Bonaparte (1769--1821) -
împărat al francezilor (1804-1814 şi 
1815) .  - 18, 70, 87, 204, 244, 283, 
313,  405, 413, 415, 419, 457. 

Napoleon al III-iea (Ludovic Bonaparte) 
(1808--1873) - nepotul lui Napoleon 
I, preşedintele celei de-a II-a Repu
blici (1848--1852), împărat al france
zilor (1852-1870). - 6, 1 94 ,  202, 250, 
309, 310, 410-41 5, 425--432, 434-
439, 444, 447. 

Napoleon cel mic 
111-lea. 

vezi Napoleon al 

Nearhos (aprox. 360-aprox. 312 î .e.J:l.) 
- comandant de flotă macedonean, 
participant la campaniile lui Alexan
dru Macedon ; a întocmit o descriere 
a expediţiei flotei macedonene din 
India în Mesopotamia (326---324 î.e.n) . 
- 63. 

Nemecek, T. - muncitor ceh, social
democrat. - 53 1 .  
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Nero (37-68) - împărat roman (54--
68). - 13, 1 4. 

Niebuhr, Barlhold Georg (1776-1831) 
- istoric şi  cercetător al antichităţii, 
autorul unor lucrări de istorie a lu
mii antice. - 100, 101 ,  123, 165. 

Nieuwen/1uis, Ferdinand Dome/a (1846-
1919) - militant al mişcării muncito
reşti olandeze, unul dintre întemeie· 
torii Partidului muncitoresc social· 
democrat olandez ; din 1 888 deputat 
în parlament ; unul dintre vicepreşe
dinţii Congresului internaţional mun
citoresc socialist din 1 889 ; în ultimul 
deceniu al secolului al XIX-iea anar
hist. - 505, 523, 531 .  

Nico/aie I (1796-1855) - împărat al 
Rusiei (1 825--1855) . - 406, 410, 4 1 1 ,  
415, 427. 

Nolhjung, Peter (c. 1 823-1880) - croi
tor german, membru al Comunităţii 
din Kiiln a Ligii comuniştilor ; în 
1 852, unul dintre inculpaţi în proce
sul comuniştilor de la Colonia ; con
damnat la şase ani închisoare. - 222. 

Novikova, Olga Alekseevna (1 840-
1 925) - publicistă rusă, a trăit vre
me îndelungată în Anglia ; în dece
niul al 8-lea a jucat rolul de agent 
diplomatic al guvernului rus pe lingă 
Gladstone. - 1 89. 

o 

Obotski, Ludwig (1787-1 873) - colo
nel polonez, revoluţionar, a luat parte 
la răscoala din Polonia din 1 830-
183 1 ,  după care a emigrat la Londra ; 
militant al asociaţiei „Fraternal De
mocrats" ; în 1 849 comandant de di
vlzie în armata revoluţionară din 
Baden-Palatinat. - 344. 

Odoacru (aprox. 434-493) - una din
tre căpeteniile obştilor germanice în 
slujba împăraţilor romani de apus ; 
în 476 l-a detronat pe împăratul Ro
mulus Augustus şi s-a proclamat rege 

al primului regat „barbar• de pe te
ritoriul Italiei. - 1 40. 

Olga (n. 969) - mare cneaghină de 
Kiev, a condus vechiul stat rus după 
moartea soţului ei, Igor (945), atîta 
timp cit fiul ei Sveatoslav Igorevici 
a fost minor. - 131.  

Orleans - dinastie de regi din Franţa 
(1830-1 848) . - 313. 

Orsini, Fe/ice (1819-1 858) - democrat 
burghez italian, republican, a luat 
parte la lupta pentru eliberarea na
ţională şi unificarea Italiei ; în 1 858, 
sd.vîrşind un atentat împotriva lui 
Napoleon al III-iea, a fost executat. 
- 412. 

Gşanina, Maria Nikolaevna (năsrută 
O/ovenikova) (1 853-1898) - revolu
ţionară narodnică rusă ; membră în 
Comitetul executiv al organizaţiei se
crete „Narodnaia volea" ,  din 1882 11 
trăit în emigraţie la Paris ; repre· 
zentantă în străinătate a Comitetului 
executiv al organizaţiei „Narodnaia 
volea " .  - 471-473. 

Otho, Marcus Salvius Olo (32-69) -
om de stat roman, guvernatorul pro
vinciei Lusitania (partea de sud-vest 
a Peninsulei Iberice) ; în ianuarie 69 
a folosit răscoala plebeilor împotriva 
împăratului Galba, organizînd o con· 
juraţie a pretorienilor împotriva a
cestuia ; după asasinarea lui Galba a 
fost proclamat împărat ; în aprilie 69, 
fiind înfrînt în războiul civil, care 
continua, s·a sinucis. - 13. 

Otto, Karl Wunibald (n. aprox. 1 809) 
chimist german, în 1 848-1849 

membru al Uniunii muncitorilor din 
Koln, membru al Ligii comuniştilor, 
unul dintre inculpaţi în procesul co
muniştilor de la Colonia (1 852), con· 
damnat la cinci ani închisoare. - 223. 

Otto I (91 2-973) - rege german (936-
973) şi împărat al Sfîntului Imperiu 
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roman de natiune germană (962-
973) .  - 401. 

Owen, Robert (1771-1 858) - mare so
cialist utopist englez. - 475. 

p 
Pa/grave, Robert Harry lnglis (1827-

1919) - bancher şi economist englez, 
editorul revistei „The Economist" 
(1877-1 883).  - 197. 

Palmerston, Henry John Temple, vi
conte (1784-1865) - om de stat en
glez ; la începutul activitălii sale 
tory, din 1 830 unul dintre liderii ari
pii de dreapta a whigilor ; lord-can
celar ; ministru de externe (1 830-
1 834, 1 835-1 841 şi 1 846--1 851 ) .  mi
nistru de interne (1 852-1855) şi 
prim-ministru (1 855-1 858 şi 1 859-
1 865). - 412, 427. 

Pare, William (1 805-1 873) - econo
mist englez, de profesiune timplar, a 
luat parte la mişcarea cooperatistă, 
adept al lui Owen ; autorul unor lu
crări de economie politică. - 487. 

Parnell, William - militant sindical en
glez, de profesiune tîmplar ; secretar 
onorific al lui „Labour Electoral As
sociation• a trade-unionurilor din 
Londra. - 531 .  

Peel, sir Robert (1788-1850) - o m  de 
stat şi economist englez, lider al to
rylor moderati, care au primit, după 
numele Im, denumirea de peelişti ; 
ministru de interne (1822-1827 şi 
1 828-1830) . prim-ministru (1834-
1 835 şi 1 841-1846) ; în 1 842 a intro
dus o reformă tarifară prin care se 
reducea vama la o serie de mărfuri 
de import şi se reglementau taxele 
vamale la cereale ; în 1 846, cu spri
jinul liberalilor, a oblinut abrogarea 
legilor cerealelor. - 365. 

Perseu (212-166 i.e.n.) - ultimul rege 
al Macedoniei (179--168 î.e.n.). -
142. 

Persius ( Aulus Persius Flaccus) (34-62) 
- poet satiric roman, a biciuit mora
vurile decadente ale societălii ro
mane din epoca sa ; adept al filozo
fiei stoice. - 10. 

Petty, sir William (1 623-1687) - eco
nomist şi statistician englez, înteme
ietorul economiei politice clasice bur
gheze engleze. - 491 . 

Peucker, Eduard (1791-1 876) - gene
ral prusian, ministru de război în 
aşa-zisul guvern de la Frankfurt 
(1 848-1 849) ; a comandat trupele 
contrarevolutionare care au luat parte 
în 1 849 la înăbuşirea răscoalei din 
Baden-Palatinat. - 317, 3 1 8. 

Plănder, Karl (aprox. 1 81 8-1876) 
pictor miniaturist, din 1 845 emigrant 
la Londra ; membru al Ligii celor 
drepli şi al Asociatiei culturale a 
muncitorilor germani din Londra, 
membru al Organului central al Li
gii comuniştilor şi al Consiliului Ge
neral al Asociatiei Internationale a 
Muncitorilor (noiembrie 1 864-1867 şi 
1 870-1872) ; prieten şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels. - 215. 

Pisistratos (aprox. 600-527 î.e.n.) -
tiran al Atenei (cu întreruperi intre 
560-527 î.e.n.). - 1 1 6. 

Pius al IX-iea (1792-1878) - papă 
(1846--1 878). - 317. 

Planteau, Fram;ois-Edouard (n. 1 838) 
- om politic radical francez, din 
1885 membru al Camerei deputatilor ; 
în 1887-1 889 aderă la socialiştj ; din 
1889 boulangist. - 512. 

Platon (c. 427-c. 347 î.e.n.) - filozof 
idealist din Grecia antică, ideolog al 
aristocratiei sclavagiste. - 8. 

Pliniu cel Bătrin (Caius Plinius Secun
dus) (23-79) - naturalist roman, au
torul lucrării „Historia naturalis" în 
31 de cărti. - 138, 142. 
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Plutarh (aprox. 46--aprox. 125) - mo
ralist şi filozof idealist grec, autorul 
celebrelor „Vieţi paralele" . - 66. 

Popp, Julius (1849-1 902) - militant al 
mişcării muncitoreşti austriece, so
cial-democrat, de profesiune croitor l 
delegat la Congresul internaţional so
cialist al muncitorilor din 1889. -
531 .  

Popper, G .  - muncitor austriac, social
democrat. - 531 .  

Procop(ios) din Caesarea (sfirşitul se
colului al V-Iea-aprox. 562) - isto· 
ric bizantin, a luat parte Ia o serie 
de campanii militare pe care le-a 
descris într-o istorie a războaielor lui 
Justinian cu perşii, vandalii şi goţii, 
în a volume. - 7 1 .  

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) -
publicist francez, sociolog şi econo
mist, ideolog al micii burghezii, unul 
dintre întemeietorii anarhismului. -
175, 176, 180, 181 ,  185, 220, 290, 323, 
326, 350, 483-485. 

PuJtka,mer, Robert Victor (1820-1900) 
-om de stat reacţionar prusian, mi
nistru de interne (1881-1888) l a or
ganizat urmărirea social-democraţilor 
în perioada legii excepţionale împo
triva socialiştilor. - 423. 

Q 

Ouintilia - familie de patricieni ro
mani. - 118.  

R 

Racine, Jean (1639-1699) - dramaturg 
francez, reprezentant de seamă al 
clasicismului francez. - 446. 

Rackow, Heinrich - social-democrat 
german, proprietarul unei tutungerii l 
din 1879 emigrant la Londra, membru 

al Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani din Londra. - 500. 

Ranc, Arthur (1831-1908) - om politic 
şi publicist francez, republican bur
ghez moderat, în ultimele două de
cenii ale secolului al XIX-iea a jucat 
un rol de seamă în presa burghezo
republicană l a fost o vreme membru 
în Camera deputaţilor, apoi senator. 
- 517. 

Regnaull, E/ias-Georges-Soulange-0/iva 
(1801-1868) istoric şi publicist 

burghez francez. - 190. 

Re/chel, Alexander (1853-1921) - so
cial-democrat elveţian, avocat. - 503, 
505, 531 .  

Reifl, Wilhelm Joseph (n. aprox. 1822) 
- membru al Ligii comuniştilor şi al 
Uniunii muncitorilor din Kăln l în 
1850 a fost exdus din Liga comu
niştilor l condamnat la cinci ani în
chisoare în procesul comuniştilor de 
la Colonia. - 223. 

Renan, Joseph-Ernest (1823-1892) 
filozof idealist şi istoric francez l a 
scris luc1ări de istorie a creştinis
mului. - 9, 220. 

Reties - socialist francez, posibilist. 
- 516. 

Ricardo, David (1772-1823) - !!Cono
mist englez l unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai economiei po
litice clasice burgheze. - 176--179, 
187. 

Riche/ieu, Armand-Jean du Plessis, 
duce de (1585--1642) - cardinal, ce
lebru om de stat francez din peri
oada absolutismului. - 441 .  

Rieger, Eduard (n. 1869) - publicist 
social-democrat ceh. - 531 .  

Robespierre, Maximilian-Marie-lsidore 
de {1758-1794) - figură marcantă a 
revoluţiei franceze, conducătorul ia-
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cobinilor, şeful guvernului revoluţio
nar (1793-1794). - 285. 

Rodbertus (Jagetzow), Johann Karl 
(1805---1875} - mare proprietar fun
ciar prusian, economist, ideolog al 
iuncherimii îmburghezite ; teoretician 
al „socialismului de stat•, prusian. 
- 175, 178, 180-182, 1 84-187, 487, 
490. 

Răser, Peter Gerhard (1814-1865) 
militant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune muncitor la fa
brica de ţigări din Koln ; în 1850 
membru al Ligii comuniştilor, preşe
dinte al Organului central al Ligii ; 
unul dintre principalii inculpaţi in 
procesul comuniştilor de la Colonia ; 

a fost condamnat la şase ani închi
soare ; ulterior a devenit adept al 
lui Lassalle. - 223. 

Rotteck, Karl Wenzes/aus Rodecker 
von (1775---1840) - istoric şi om po
litic burghez german, liberal. - 421 . 

RoLISseau, Jean-Jacques (1712-1778) -
mare iluminist francez, democrat, fi

lozof deist, ideolog al micii burghezii 
revoluţionare. - 281. 

Roussel, Ferdinand (n. 1 839) socia-

!ist şi sindicalist francez, de profe
siune croitor ; delegat la Congresul 
internaţional muncitoresc socialist 
din 1889. - 512. 

Ruge, Arnold (1802-1880) - publicist 
german, tinăr hegelian ; radical bur
ghez ; în 1848 membru al Adunării 
naţionale de la Frankfurt (aripa stîn· 
gă) 1 în deceniul al 6-lea, unul dintre 

conducătorii emigraţiei germane mic· 
burgheze din Anglia 1 după 1866, na

ţional-liberal. - 222. 

Russel, lord John (1792-1878) - om 
de stat englez, liderul whigilor, prim· 
ministru (1846--1852 şi 1865---1866), 
ministru de externe (1852-1853 şi 

1059-1865). - m. 

s 

Sabor, Adolf (1841-1907) - social-de
mocrat german, învăţător ; din 1884 
deputat în Reichstag. - 531 .  

Saint-Simon, Claude-Henry de Rouvroy, 
conte de (1760-1825) - mare socia
list utopist francez. - 477, 484. 

Sa/vianLIS din Marsilia (aprox. 390-
484) - scriitor creştin, episcop al 
Marsiliei, autorul lucrării „De guber
natione dei" .  - 145, 148. 

Sams, K. - social-democrat austriac. 
- 531.  

Sand, Karl Ludwig (1795---1820) - stu
dent german, a luat parte la mişca· 
rea liberală a intelectualităţii din 
Germania ; a fost executat pentru că 
l-a ucis pe scriitorul reacţionar 
Kotzebue. - 320. 

Saussure, Henri 
zoolog elveţian. 

de (1829-1905) 

39. 

Savoia - dinastie italiană ; a existat 
din secolul al XI-iea, la început casa 
domnitoare a comitatului Savola, Iar 
din 1416 a ducatului Savoia ; ulterior 

dinastie de regi ai Sardiniei (172� 

1861) şi apoi de regi ai Italiei (1861-
1946). - 430. 

Sax, Emil (1845---1 927) 
burghez austriac. - 323. 

economist 

Schapper, Karl (aprox. 1812-1870) 
unul dintre conducătorii Ligii celor 
drepţi şi ai Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani din Londra r 
membru al Organului central al Li
gii comuniştilor, a luat parte la re· 
voluţia din 1 848-1849 ; în 1850, după 
sc1z1unea din Liga com1miştilor, a 
condus împreună cu Willich fracţiu

nea sectară ostilă lui Marx ; în 1856 

s-a apropiat din nou de Marx ; ln 

1865 membru al Consiliului General 
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al AsociaUei Internaţionale a Munci
torilor. - 200, 208, 214, 218, 220, 
223. 

Scherrer, Heinrich (1847-1919) - avo
cat elveţian, social-democrat. - 505. 

Schiller, Friedrich von (1759-1805) -
ilustru reprezentant al poeziei clasice 
germane ; opera sa a stimulat dez
voltarea conştiinţei naţionale a po
porului german şi spiritul de luptă 
împotriva tiraniei feudale. - 281. 

Schinderhannes - vezi Biickler, Johann. 

Schli:iffel, Gustav Adolf (aprox. 1 828--
1849) - student şi ziarist revoluţio
nar, a luat parte la revoluţia din 
1848-1849 din Germania şi Ungaria ; 
a căzut în luptă. - 18. 

Schlosser, Friedrich Christoph (1776-
1861)  - istoric burghez german, libe
ral ; şeful şcolii de istoriografie ger
mană de la Heidelberg. - 420. 

Schnapphahnski - Lichnowskl vezi 
Lichnowski, Felix. 

Schneeweiss, K. - muncitor austriac, 
social-democrat. - 531 .  

Sclmeider 11, Karl - avocat din Kllln, 
democrat mic-burghez ; în 1848 pre
şedinte al Asociaţiei democrate din 
Koln, membru al Comitetului distric
tual al democraţilor din Renania ; în 
1 849 a apdrat pe Marx şi Engels în 
procesul intentat lui „Neue Rheinische 
Zeitung" ; unul dintre inculpaţi în 
procesul intentat Comitetului distric
tual al democraţilor din Renania la 8 
februarie 1849 ; în 1 849 deputat in 
Camera a doua (extrema stingă) ; în 
1852 apărător în procesul comunişti
lor de la Colonia. - 200, 201. 

Schoemann, Georg Friedrich (1793-
1879) - istoric şi filolog german, 
autor al unor lucrări de istorie a 
Greciei antice. - 66, 103. 

Schulze-Delilzsch, Franz-Hermann (1808 
-1883) economist mic-burghez 

45 - Marx-Engels, Opere, vol. 21 

şi om politic german 1 a militat 
pentru unificarea Germaniei sub he
gemonia Prusiei ; unul dintre înteme
ietorii Uniunii naţionale ; în deceniul 
al 7-lea unul dintre conducătorii par
tidului progresist ; a încercat sli abată 
muncitorii de la lupta revoluţiohară 
prin organizarea de societăţi coope
ratiste. - 19. 

Schumac11er, Georg (n. 1844) - social
democrat german 1 de profesiune 
muncitor tdbăcar, mai tirziu patron ; 
în 1872 delegat al secţiei din Solin
gen la Congresul de la Haga al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor 1 
membru în Reichstag (1884-1898) ; a 
făcut parte din aripa oportunistă a 
social-democraţiei ; în 1 898, în timpul 
alegerilor pentru Reichstag, a trecut 
de partea liberalilor, fapt pentru care 
a fost exclus din partidul social-de
mocrat din Germania. - 531 .  

Schurz, Karl (1829-1906) - democrat 
mic-burghez ; în 1849 a luat parte la 
insurecţia din Baden-Palatinat 1 a 
emigrat în Elveţia, şi de acolo ln 
S.U.A. ; a luat parte la războiul civil 
de partea statelor din Nord ; a jucat 
un rol conducător în partidul repu
blican ; ulterior - om de stat, mi
nistru de interne (1877-1 881) .  - 221. 

Schweilzer, Johann Baptist von (1833-
1 875) avocat din Frankfurt pe 
Main : redactor-şef al publicaţiei 
„Social-Demokrat" (1864-1867) 1 pre
şedinte al llniunii generale a mun
citorilor germani (1867-1 871) ; lassal
lean, a susţinut politica lui Bismarck 
de unificare „de sus" a Germaniei, 
sub hegemonia Prusiei ; a încercat să 
împiedice pe muncitorii germani să 
adere la Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor ; a luptat împotriva Par
tidului muncitoresc social-democrat ; 
în 1872, după descoperirea legăturilor 
sale cu guvernul prusian, a fost ex
clus din Uniunea generală a munci
torilor germani. - 175. 
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Scaii, sir Walter (1771-1 832) - ro· 
mancier englez, născut în Sco\ia, 
creatorul romanului istoric vest-euro· 
pean. - 130. 

Seneca, Lucius Annaeus (aprox. 4 
i.e.n.-65 e.n.) - filozof şi om poli· 
tic roman, reprezentant de seamă al 
3colii neostoice ; etica sa idealistă, 
reac\ionară, a influenta! formarea 
dogmaticii creştine. - 10. 

Serno--Solovievici, Aleksandr Aleksan
drovici (1 838-1869) - democrat-re
volu\ionar rus, discipol al lui Cerni· 
şevski ; la începutul deceniului al 
7-Iea a luat parte la mişcarea revo· 
lu\ionară din Rusia, apoi a emigrat 
la Geneva ; membru al Asocia\iei ln
terna\ionale a Muncitorilor ; a acti· 
val în mişcarea muncitorească elve· 
tiană. - 345. 

Servius Tullius (578-534 î.e.n.) - al 
şaselea dintre regii Romei. - 125. 

Schelley, Percy Bysshe (1792-1822) -
poet englez, reprezentant al roman· 
tismului revolu\ionar, ateu. - 492. 

Shiplon, George - !rade-unionist, re· 
fonnist, secretar al trade-unionului 
zugravilor, iar în 1871-1896 secretar 
al Consiliului din Londra al trade· 
unionurilor. - 52tl. 

Siegl - muncitor social-democrat aus· 
triac. - 531 .  

Singer, Paul (1844--191 1 )  - militant de 
frunte al social-democra\iei germane ; 
din 1887 membru, iar din 1890 pre
şedinte al Comitetului de conducere 
al Partidului social-democrat din 
Germania ; deputat în Reichstag 
(1884--191 1 ) .  din 1885 preşedintele 
frac\iunii social-democrate din Reich· 
stag ; a luptat activ împotriva opor
tunismului şi revizionismului. - 531 .  

Sismondi, Jean • Charles • Leonard - Si· 
monde de (1773-1842) - economist 
şi istoric elve\ian, a criticat capita· 
lismul „de pe pozitii mic-burgheze" 
(Lenin) şi a idealizat mica produc\ie ; 

reprezentant de seamă al romantis
mului economic. - 491 .  

Smith, Ac!am (1723-1790) - economist 
englez, unul dintre reprezentan\ii 
marcanti ai economiei politice clasice 
burgheze. - 359, 477, 487, 490. 

Smith, Ado/ph (Smith Headingley) 
ziarist englez, socialist, în 1871 a 
aderat la „Section fran�aise de 187 1 "  
din Londra, ostilă Consiliului Gene
ral al Asociaţiei Intemationale a 
Muncitorilor ; din deceniul al 9·1ea 
membru al Federatiei social-demo
crate, apropiat de posibiliştii fran
cezi. A publicat articole în care I-a 
calomniat pe Marx şi pe adeptii săi. 
- 378. 

Smith Headingley 
Ado/ph. 

vezi Smith, 

Sobolka, Alois - tesător ceh, ulterior 
publicist, social-democrat. - 531 .  

Soelbeer, Georg Ado/ph (181 4--1892) 
economist şi statistician burghez. 
456. 

Salon (aprox. 638-558 î.e.n.) - legiui
tor atenian celebru ; sub presiunea 
maselor populare a impus o serie de 
legi îndreptate împotriva aristocra
\iei gentilice. - 100, 109, 1 12, 1 1 3, 
1 25, 171 . 

Soulouque, Fauslin (aprox. 1 782-1867) 
preşedinte al republicii Haiti 

(1847-1 849) ; în 1849 s·a proclamat 
împărat, luîndu-şi numele de Faustin I 
(1849-1 859) . - 6. 

Spruner von Merz, Karl (1803-1892) -
istoric şi cartograf german, a editai 
atlasuri istorice ; autorul unor lucrări 
de istorie a Germaniei. - 393. 

Slarcke, Carl Nicolai (1858-1926) - fi
lozof şi sociolog danez. - 265, 277, 
281 ,  286, 288. 

Steck, A. - avocat elvetian, social· 
democrat. - 531 .  

Stendslrand - mare comerciant olan
dez stabilit în Anglia. - 385. 
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Stein, Julius (1813-1883) - profesor 
titular la Breslau, publicist democrat, 
în 1 848 deputat in Adunarea natio
nală prusiană (aripa stingă). - 1 9. 

Slepneak - vezi Kravcinski, Serghei 
Mihailovici. 

Stieber, dr. Wilhelm (1812-1882) -
functionar de politie prusian, şef al 
politiei politice din Prusia (1850-
1860) ; martor principal şi unul din
tre organizatorii procesului comuniş
tilor de la Colonia din 1 852. - 207, 
216. 

Slirner, Max (pseudonimul lui Caspar 
Schmidt) (1806-1856) - filozof şi 
scriitor german, tinăr hegelian, unul 
dintre ideologii individualismului 

burghez şi ai anarhismului. - 271 , 
290. 

Stoecker, Adoli (1835-1909) - preot şi 
om politic reactionar ; în 1 878 înte
meietor şi conducător al partidului 
social-creştin, apropiat de aripa de 
extremă dreaptă a partidului conser
vator, duşman inveterat al mişcării 
socialiste muncitoreşti şi propovădui
tor al antisemitismului ; din 1 881  
membru în Reichstag. - 457. 

Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
filozof şi publicist german, tînăr he

gelian, autorul cărtii „Das Leben 
Jesu• ; după 1 866, national-liberal. -
9, 271 ,  273, 290. 

Slruve, Gustav (1805-1870) - avocat 
şi publicist, democrat mic-burghez, 
unul dintre conducătorii mişcărilor 
revolutionare din aprilie şi septem
brie 1 848 din Baden, precum şi al in
surectiei din 1 849 din Baden-Palati
nat ; după înfringerea revolutiei a 
emigrat ; a fost unul dintre conducă
torii emigratiei mic-burgheze germane 
din Anglia ; mai tîrziu a participat 
la războiul civil din S.U.A. de par
tea statelor din Nord. - 343. 

Sturc, Vaclav (1858-1939) - muncilor 
turnător ceh, apoi ziarist, social-de
mocrat. - 531 .  

Sugenheim, Samuel (181 1-1877) - Is
toric burghez german. - 56. 

Sybel, Heinrich von (1817-1895) is-
toric şi om politic burghez german, 
national-liberal ; unul dintre ideolo
gii unificării „de sus" a Germaniei, 
sub hegemonia Prusiei ; director al 
arhivelor statului din Prusia ; adept 
al unei Germanii mici ; a scris lu
crări pătrunse de spiritul prusacis
mului şi şovinismului reactionar. -
428. 

T 

Tacit (Publius Cornelius Tacilus) (aprox. 
55-aprox. 120) - mare istoric şi om 
politic roman. - 13,  28, 33, 70, 92, 
133, 134-140, 141 .  

Tarquinius Superbus (534-aprox. 509 
i.e.n.) - al şaptelea şi ultimul dintre 
regii semilegendari ai Romei ; potri
vit legendei, a fost izgonit din Roma 
în urma unei răscoale populare care a 
desfiintat monarhia şi a instaurat re
pablica. - 1 24, 126. 

Taylor, Sedley (a doua jamătate a se
colului al XIX-iea - începutul seco
lului al XX-iea) - participant la miş
carea cooperatistă din Anglia ; a ple
dat pentru un sistem de participare 
a muncitorilor la profiturile capita
liştilor. - 491 . 

Teocrit - poet grec din secolul al 
III-iea i.e.n. - 78. 

Theoderic (Theodoric) - numele a trei 
regi goti : a doi regi ai gotilor de 
vest - Theoderic I (aprox. 41 8--451 )  
ş i  Theoderic al II-iea (aprox. intre 
453-466) - şi al unui rege al os
trogotilor Theoderic cel Mare 
(474-526). - 123. 

Theodoric - vezi Theoderic. 
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Thicrry, Jacques-Nicolas-Augustin (1 795-
1856) - istoric francez, liberal bur
ghez clin epoca Restauraţiei ; in lu
crările sale a apreciat pînă la un 
anumit grad importanţa factorilor ma
teriali şi a luptei de clasă în istoria 
dezvoltării societăţii feudale şi bur
gheze. - 297. 

Tlziers, Louis-Adolphe (1797-1877) -
istoric şi om de stat francez, orlea
nist, ministru de interne (1832, 1834), 
prim-ministru (1836, 1 840) , în 1 87 1  şe
ful puterii executive (preşedinte al 
Consiliului de Miniştri}, preşedinte al 
republicii (1871-1873), căli'iul Comu
nei din Paris. - 297, 440. 

Thile, Karl Hermann von (1812-1889) 
- diplomat prusian ; subsecretar de 
stat la Ministerul de Externe al Pru
siei (1862-1871), secretar de stat la 
Ministerul de Externe al Reichului 
german (1871-1873). - 437. 

Thompson, William (aprox. 1785-1833) 
- economist irlandez, a folosit teo
ria lui Ricardo pentru a trage con
cluzii socialiste ; adept al lui Owen. 
- 176, 487-492. 

Tiberiu (42 î .e.n.-37 e.n.) - împărat 
roman (14--37). - 13, 1 23. 

Tschech, Heinrich Ludwig (1789-!B44) 
- funcţionar prusian, primar la Stor
kow (1832-1841) ,  democrat ; a fost 
executat pentru participarea la un 
atentat împotriva regelui Frederic 
Wilhelm al IV-iea. - 422. 

Tucidide (aprox. 460--400 î.e.n.) is-
toric grec, autorul lucrării „Războiul 
peloponeziac". - 105. 

Tudor - dinastie regală în Anglia. -
399. 

u 
Ucekar, C. - muncitor austriac, social

democrat. - 531. 

Ulfila (Wuliila) (aprox. 31 1-383) -
cleric şi politician vizigot, episcop, 
i-a creştinat pe goţi ; a inventat al
fabetul gotic şi a tradus Biblia in 
limba goticii. - 123. 

V 

Vaillanl, Edouard (1840-1915) - so
cialist francez, blanquist, membru al 
Comunei din Paris ; membru al Con
siliului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor (187!....'...1 072), 
delegat Ia Congresul de la Lausar.ne 
(1867), Ia Conferinţa de Ia Londra 
(1871) şi la Congresul de la Haga 
(1872) ; în urma hotărîrii congresu
lui de a muta sediul Conszliuh:.i Ge
neral la New York, s-a retras din 
Asociaţia Internaţională a .lltluncito
rilor ; a activat în cad1 ul mişdrii 
socialiste din Franţa ; unul dintre 
vicepreşedinţii Congresului internaţio
nal muncitoresc socialist din 1889, 
unul dintre fondatorii Partidului so 
cialist francez (1901) ; în timpul pri
mului război mondial, social-şovinist. 
- 512. 

Van Beveren, Edmond - socialist bel
gian. - 531 .  

Vanderbill - mari magnaţi americani 
ai finanţelor şi industriei. - 254, 425. 

Varus, Pub/ius Quintilius (aprox. 53 
î.e.n.-9 e.n.) - om politic şi co
mandant de oşti roman, guvernator 
al Siriei (7-5 î.e.n.} , apoi coman
dant suprem al provinciei Germania 
(7-9 e.n.) ; în timpul răscoalei tribu
rilor germanice, după înfrîngerea din 
Pădurea teutoburgică, s-a sinucis. -
1 18. 

Veleda (sec. I) - preoteasă şi profe
tesă din tribul germanic al bructeri
Ior, sub comanda lui Civilis a luat 
parte activă la răscoala triburilor ger-
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m�nice şi galice împotriva stăpînini 
romane (69-70 sau 71) .  - 135. 

Venedey, Jacob (1805-1871)  - publi
cist radical german, în deceniul al 
4-Iea unul dintre conducătorii Ligii 
cPlor proscrişi de Ia Paris ; în 1848--
1849 membru al Adunării naţionale 
de la Frankfurt (aripa stingă) ; după 
revolulia din 1848--1849 libnral. -
208. 

Vo�i, Karl (1817-1895) - naturalist 
german, materialist vulgar, democrat 
mic-burghez ; în 1848--1849 membru 
al . Adunării naţionale de la Frank· 
f1,1rt (aripa stînga) 1 în iunie 1849, 
unul dintre cei cinci regenţi ai im
periului ; în 1849 a emigrat în El
veţia ; în deceniile al 6-lea şi al 7-
lea, agent plătit al lui Ludovic Bo
naparte ; unul dintre participanţii cei 
mai activi la campania de calomnii 
pornită împotriva revolutionariior 
proletari ; Marx l-a demascat în pam
fletul său „Domnul Vogt• (1860). -
278, 344. 

Volders, Jean (1855-1896) - publicist 
belgian, socialist, unul dintre înteme
ietorii Partidului muncitoresc din 
Belgia 1 delegat la Congresul inter· 
nalional muncitoresc socialist din 
1889. - 503, 524, 525. 

Voltaire, Fran<;ois-Marie-Arouet de 
(1 694-1778) - filozof deist francez, 
s�riitor satiric, istoric, eminent repre
zentant al iluminismului burghez din 
secolul al XVIII-iea 1 a luptat împo
triva absolutismului şi catolicismu
lui. - 281 ,  303. 

w 
Wachsmuth, Ernst Wilhelm Gottlieb 

(1784-1866) - istoric burghez ger
man, profesor la Leipzig, autorul 
unor lucrări de istorie antică şi de 
istorie a Europei. - 66. 

Wagner, Ado/ph (1835-1917) - econo· 
mist. , burghez german, adept al eco
nomiei politice vulgare, reprezen-

tant al aşa-numitei şcoli sociale-juri
dice în economia politică, socialist 
de catedră 1 întemeietorul partidului 
social-creştin. - 180. 

Wagner, Richard (1813-1886) - mare 
compozitor german. - 43. 

Waitz, Georg (1813-1886) - istoric 
german, cercetător al evului mediu ; 
autor al unei lucrări de istorie a evu
lui mediu în Germania ; profesor Ia. 
Gottingen. - 136. 

Waldersee, Friedric/1 Gustav, conte de 
(1795-1864) - general prusian şi teo· 
retician militar, ministru de război 
(1854-1858). - 423. 

Warren, sir Charles (1840-1927) 
genist şi funcţionar colonial englez ; 
şeful poliţiei din Londra (1886-1888), 
a înăbuşit în sînge demonstraţia mun
citorilor din Londra din 13 noiem
brie 1887. - 508. 

Watson, John Forbes (1827-1892) -
medic englez, funclionar colonial, di· 
rector al Muzeului indian din Londra 
(1858--1879) , autorul unor lucrar1 
despre India. - 46. 

Weerth, Ferdinand (1774-1836) - pas
tor german, tatCil lui Georg Weerth. 
- 5. 

Weerth, Georg (1 822-1856) - poet 
proletar german, publicist, membru al 
Ligii comuniştilor, în 1848--184� foi· 
letonistul ziarului „Neue Rheinische 
Zeitung" ; prieten al lui Marx şi En· 
gels. - 5-8, 408. 

Weiguny, Anton (1851-1914) - social
democrat austriac, de profesiune croi· 
tor, apoi publicist ; din 1907 membru 
al Camerei deputaţilor. - 531 .  

Weitling, Christian Wilhelm (1 808--
1871)  - militant de seamă al miş
cării muncitoreşti din Germania în 
perioada apariliei acesteia, de profe
siune croitor 1 membru al Ligii celor 
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drepţi ; a propagat comunismul uto
pic egalitar, care a jucat un rol po
zitiv pină la elaborarea comunismu
lui ştiinţific, fiind „primul impuls 
teoretic independent al pro le ta riatu
lui german" (Engels) ; în 1849 a emi
grat în America, unde, după scurt 
timp, s-a retras din mişcarea munci
torească. 176, 2 1 0-21 2, 214, 221 ,  
353. 

We/cker, Karl Theodor (1790-1869) -

jurist german din Baden, publicist li
beral ; în 1848-1849 membru al Adu
nării naţionale de la Frankfurt (cen
trul de dreapta). - 421.  

Wellington, Artllur Wellesley, duce de 
(1769-1852) - comandant de oşti şi 
om de stat englez ; tory ; în 1808-
1814 şi 1815 a comandat trupele en
gleze în războaiele împotriva lui Na
poleon I, pe care l-a învins la Wa
terloo ; şef al departamentului artile
riei (1818-1827), comandant suprem 
al armatei engleze (1827-1828, 1842-
1852), prim-ministru (1828-1830), mi
nistru de externe (1834-1835) . 
397, 440. 

Wermuth - directorul poliţiei din Ha
novra, martor al acuzării în procesul 
comuniştilor de la Colonia din 1852 ; 
a scris în colaborare cu Stieber car
tea „Die Communisten-Verschworun
gen des neunzehnten Jahrhunderts" .  -
207, 216. 

Westermarck, Eduard Alexander (1862-
1939) - etnograf şi sociolog burghez 
finlandez. - 39, 40, 42. 

Wiener, V. - muncitor austriac social
democrat. - 53 1.  

Wilhelm I (1797-1888) - rege al Pru
siei (1861-1888), împărat al Germa
niei (1871-1888). - 314, 416, 441 ,  
464. 

Wilhelm al Ii-lea (1859--1941) - rege 
al Prusiei şi împărat al Germaniei 
(1 888--1918). - 376, 377, 497. 

Wilhelm al JlJ-lea (1817-1890) - rege 
al Ţărilor de Jos (1849--1890). - 435. 

Willich, August (1810-1878) - locote
nent prusian ; a demisionat din ar
matei din cauza convingerilor sale po
litice ; membru al Ligii comuniştilor ; 
în 1849 comandantul unui corp de vo
luntari in timpul insurecţiei din Ba
den-Palatinat ; în 1850, după sciziu
nea din Liga comuniştilor, împreună 
cu Schapper, conducător al fractiu
nii sectare ostile lui Marx ; in 1853 
a emigrat in S.U.A. ; în timpul răz
boiului civil din America (1861-1865) , 
general în armata statelor din Nord. 
- 23. 

Wilson, Daniel (n. 1840) - om politic 
francez ; din 1871 deputat în Adu
narea Naţională ; republican burghez 
moderat, ginere al preşedintelui re
publicii J. Grevy ; a participat la o 
serie de afaceri financiare ; în 1887-
1888 este dat în judecată pentru vin
zare de ordine. - 225. 

Winzig, J. - muncitor austriac, social
democrat. - 531 .  

Wolff, Wilhelm (Lupus) (1809-1864) -
revoluţionar proletar german, institu
tor, fiu de ţăran iobag din Silezia ; 
a luat parte la mişcarea studen
ţească ; in 1834-1838 a fost deţinut 
in cazematele prusiene ; în 1644-
1847 membru al Comitetului comunist 
de corespondentă de la Bruxelles ; 
din martie 1848 membru al Organu
lui central al Ligii comuniştilor ; in 
1848-1 849 unul dintre redactorii lui 
„Neue Rheinische Zeitung• ; membru 
al Adunării naţionale de la Frankfurt ; 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 7, 2 1 ,  23, 216, 
218, 219, 238, 245, 247. 

Wolfram von Eschenbach (aprox. 1 170-
aprox. 1220) - poet epic medieval 
german ; autorul poemului epic „Par
sifal". - 72. 

Wright, Arthur (1803-1875) - misio
nar american intre anii 1831 şi 1875 ; 
a trăit printre triburile indiene Se
neca ; a alcătuit un dicţionar al limbii 
acestora. - 53. 
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z 

Zahulka, R. - muncitor ceh soci11l
democrat. - 53 1 .  

Zasulici, Vera lvanovna (1851-1919) 
- participantă activă la mişcarea na
rodnică şi apoi la mişcarea social
democrată din Rusia ; unul dintre în
temeietorii grupului „Eliberarea mun
cii" ; ulterior s-a situat pe poziţii 
menşevice. - 531. 

Zednicek, T. - muncitor ceh 11ocial
democrat. - 531 . 

Zimmermann, J. - muncitor austriac 
social-democrat. - 531 .  

Zinnram, Ado/I - muncitor austriac 
social-democrat. - 531 .  

Zurila, Alonso (mijlocul secolului al 
XVI-iea) - funcţionar colonial spa
niol în America Centrală. - 63. 

Personaje din literatură, 
Biblie şi mitologie 

Abraham 
tament. 

patriarh din Vechiul tes-
58. 

Agamemnon in mitologia greacă, 
rege legendar al Argosului, conducă
torul oştirilor aheene şi animatorul 
expeditiei împotriva Troiei ; pentru 
a îndupleca minia zeiţei Artemis şi a 
obţine vînt prielnic la plecarea flotei 
aheene, a îngăduit jertfirea fiicei sale 
Ifigenia. Erou al piesei cu acelaşi 
nume de Eschil. - 65, 102, 104. 

Ahile - erou celebru din mitologia 
greacă, personaj principal al „Ilia
tlci •. Figura legendară a lui Ahile era 
considerată în antichitatea greco-ro
mană ca o întruchipare a idealului 
eroic. - 65, 104. 

Alleea - în mitologia greacă, fiica re
gelui ThPstios, mama lui Meleagru. 
- 133. 

Anailis - numele grecesc al lui Ana
hit, zeita apelor şi a fecundităţii în 
mitologia persană. Cultul lui Anahit 
era larg răspîndit în Armenia, unde 
chipul ei se contopea cu cel al zei
ţelor fecundităţii din Asia Mică. -
55, 68. 

Afrodita - zeita dragostei şi frumu-
seţii în mitologia greacd.. 68. 

Argonauţii - eroi din legendele gre
ceşti care au plecat din Thesalia, sub 
conducerea lui Iason, plutind pe co
rabia „Argo" .  Ei au ajuns pină tn 
Colhida (sudul Caucazului), de unde 
au adus lina de aur. Această legendă 
străveche este legată de expansiunea 
grecilor pe ţărmurile Mării Negre. Ea 
a fost transpusă în versuri în seco
lul al III-iea i.e.n. de Apollonios din 
Rhodos. - 1 33. 

Alia Troll - urs, personajul principal 
al poemului satiric cu acelaşi titlu 
al lui Heine. - 6. 

Boreazii - in mitologia greacă, fiii 
vîntului de nord Boreu şi ai Orithyei, 
fiica lui Erechteos, regele Atenei. -
133. 

Briinhild (Brunhild) - eroină din epo
sul popular german şi din „Clntecul 
Nibelungilor " ,  scris in germana me
die de sus : regină a lslandei, apoi 
soţia regelui burgund Gunther. - 79. 

Casandra - eroină din poemele ho
merice, fiica lui Priam, baslleul Tro-
1e1, înzestrată cu darul profeţiei 1 

după infrîngerea Troiei a devenit 
sclava lui Agamemnon. Unul din per
sonajele tragediei „Agamemnon• a 
lui Eschil. - 78. 

I 
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Cenuşereasa - eroina unui basm răs-
pîndit Ia numeroase popoare. 210. 

Cil/oe - păstoriţa îndrăgostită din ro
manul idilic „Daphnis şi Chloe" al 
scriitorului grec Longos (secolele 
II-III). 78. 

Cleopatra m mitologia greacă, fiica 
lui Boreu, zeul vîntului de nord. -
133. 

Daniel profet din Vechiul testament. 
- 12. 

Daphnis - păstorul îndrăgostit din ro
manul idilic „Daphnis şi Chloe" al 
scriitorului grec Longos (secolele 
II-III). - 78. 

Demodocos - unul dintre eroii „Odi
seii", cintăreţ orb la curtea lui Alki
noos, regele feacilor. - 104. 

Don Quijole - eroul principal al ro· 
, manului satiric cu acelaşi nume al 

lui Cervanles. - 452. 

Drosle-Fisc/1ering - erou dintr-un cin
tec popular satiric german. - 422. 

Egeria - în mitologia romană, nimfa 
care dădea sfaturi secrete regelui 
Romei Numa Pompilius. - 491 .  

Eleoc/e - î n  mitologia greacă, fiul re
gelui Oedip din Teba, a domnit la 
Teba împreună cu fratele său Poly
nicc ; s-au omorît unul pe altul în 
luptă corp la  corp ; Eschil a preluat 
această legendă în tragedia sa „Cei 
şapte contra Tebei". - 103. 

Elzel - erou al eposului popular ger
man şi al „Cînlecului Nibelungilor" 
rege al hunilor. - 79. 

Eumeios - erou din „ Odiseea• lui Ho
mer, porcarul lui Odiseu, regele insu
lei Ithaca ; şi-a însoţit şi şi-a slujit 

·-CU credinţă stăpînul în lungile sale 
peregrinări. - 104. 

Freyja în mitologia scandinavă, 
zeiţa fecundităţii şi a dragostei, 
eroină a vechilor edda, soţia frate
lui ei, zeul Freyr. - 43. 

Ganimede - în mitologia greacă, ado
lescent de o rară frumuseţe, fiul lui 
Tras, regele Troici, şi al nimfei Cal
lirrhoe. A fost răpit de vulturul lui 
Zeus spre a servi ca paharnic al 
zeilor în Olimp. - 67. 

George Dandin - personajul principal 
din comedia lui Moliere „George 
Dandin sau soţul înşelat• ; tipul de 
ţd.ran nerod şi bogat, căsătorit cu o 
aristocrată ruinatd., care-l înşală în 
mod abil. - I 63. 

Gunl/zer - erou al eposului popular 
german şi al „Cîntecului Nibelungi
lor•, rege al burgunzilor. - 79. 

Gulrun (Gudrun) - eroină a eposului 
popular german şi a „Cîntecului lui 
Gudrun• , epopee datînd din secolul 
al XIII-iea, scrisă în germana medie 
de sus ; fiica lui Hettel, regele hege
lingilor, şi a Hildei de Irlanda ; lo
godnica lui Herwig de Seeland ; a 
fost răpită de Hartmut, normandul 
care 11 ţinut-o prizonierd. 12 ani pen
tru că a refuzat să se căsătoreascil 
cu el ; eliberată de Herwig, ii de
vine soţie. - 79. 

Hudubrand - fiul lui Hildebrand, eroul 
principal al epopeii „Cîntecul despre 
Hlldebrantl".  - 132. 

Harlmul - erou al eposului popular 
german şi al epopeii „Cîntecul lui 
Gudrun" ; fiul regelui normanzilor, 
unul dintre pretendenţii la mina lui 
Gudrun respinşi de aceasta. - 79. 

Henoh - autor legendar al unei cărţi 
apocaliptice apocrife, aşa-numita 
„Carte a lui Henoh •, care nu este 
cuprinsă în Biblie. - 1 2. 

Hercu/e (Herakles) - cel mai de seamă 
erou din mitologia greacă, renumit 
prin forţa sa fizică şi prin faptele 
sale vitejeşti. - 133, 209. 

Herwig - erou al eposului popuJar 
german şi al epopeii „Cîntecul lui 
Gudrun" ,  regele Seelandei, pretendent 
la mina lui Gudrun şi mai tirziu 
soţul ei. - 79. 
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Helel (Hettel) - erou al eposului popu
la� german şi al epopeii „Cintccul lui 
Gudrun •, regele hegelingilor. - 79. 

Hilda - eroină a eposului popular ger
man şi a epopeii „Cintecul lui Gu
dron•, fiică a regelui Irlandei, soţia 
lui Hettel, regină a hegelingilor. - 79. 

Hildebrand - eroul principal al epopeii 
eroice germane „Hildebrandslied" 
(„Cîntecul despre Hildebrand"). - 132. 

Hristos - (Iisus Hristos). - 1 1 .  

lezabel - î n  Vechiul testament, regină 
despotică şi crudă, care a încercat 
să înlorniască vechea religie ebraică 
prin cultul zeiţei Astarte. ln Apoca
lipsul sfîntului Ioan Teologul perso
nifică desfriul şi nelegiuirea. - 10. 

Ioan � autorul legendar al uneia din 
cele ·patru evanghelii canoniceşti.-12. 

Ioan - autorul le!Jendar al „Apocalip
sului sfintului Ioan Teologul". 
12-14. 

Ioan Apostolu/ - autorul legendar a 
trei epistole soborniceşti, cuprinse !n 
Noul testament. - 12. 

John Bu/J - denumire ironică dată 
englezilor după apariţia satirelor po
litice ale lui Jonathan Swift (1 667-
1745) şi John Arbuthnot (1666-1735). 
- 359. 

Kriemhild - eroină a eposului popular 
german şi a „Cîntecului Nibelungi
lor", sora lui Gunther, regele burgun
zilor ; logodnica iar apoi soţia lui 
Siegfried ; după ce acesta a fost ucis 
s-a căsătorit cu Etzel, regele hunilor. 
- 79. 

Loki - în mitologia scandinavă. un 
demon, zeul focului, erou al vechilor 
edda. - 43. 

Meleagru - în mitologia greacă, fiul 
lui Eneas, regele legendar al Etolie
nilor din Calydon, şi al Alteii ; a 
ucis pe fraţii mamei sale. - 133. 

Mephisto - unul din personajele prin
cipale ale tragediei „Faust• de 
Goethe. - 43. 

Moise - profet şi legiuitor ; i-a eli
berat pe evrei din robia egipteană 
şi le-a dat legi. - 1 1 ,  58. 

Mu/ios - personaj din „Odiseea• lui 
Homer. - 104. 

Mylilla - numele vechi grecesc al lui 
lştar, zeiţa dragostei şi a fecundi
tăţii in mitologia babiloniană. - 55. 

Neslor - în mitologia greacă, rege al 
Pi losului, cel mai bătrîn basileu grec 
din timpul războiului troian, renumit 
pentru înţelepciunea şi elocinţa sa. 
- 102. 

Niordllr - în mitologia 
zeul fecunditd.ţii, erou 
edda. - 43. 

scandinavă, 
al vechilor 

Odiseu (Ulysse) - eroul principal al 
„Odisei1" lui Homer, regele legendar 
al lthacăi ; a comandat oştile greceşti 
m războiul troian ; s-a evidenţiat prin 
curaj , şiretenie şi elocinţă. - 104. 

Phinaeus - în mitologia greacă, profet 
orb ; instigat de a doua lui soţie, a 
orbit pe fiii lui din prima căsătorie, 
cu Cleopatra, fiica lui Boreu, faptă 
pentru care a fost pedepsit de Zeus. 
- 133. 

Polynice fratele lui Eteocle, fiul 
regelui Oedip al Tebei. - 133. 

Procusl - în mitologia greacă, tîlhar 
din Atica, care culca pe cd.lătorii 
prinşi de el într-un pat de aramă ; 
dacă nu încăpeau, le tăia din pi
cioare, dacă erau prea scurţi, le 
zdrobea mădularele, !ntinzîndu-le. -
484, 486. 

Radamanle - erou cretan, renumit prin 
înţelepciunea şi spiritul său de drep
tate. - 288. 

Romulus - fondatorul legendar şi pri
mul rege al Romei. - 1 1 8, 123. 
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Schnapphahnski - personaj satiric din 
poemul lui Heine „Atha Tron• , eroul 
romanului lui Georg Weerth „Viaţa şi 
faptele renumitului cavaler Schnapp
hahnski" .  Ca prototip pentru crearea 
acestui personaj a servit prinţul pru
sian reacţionar Lichnowski. - 6, 204. 

Siegebanl de Irlanda - erou al epo
sului popular german şi al epopeii 
„Cintecul lui Gudrun",  rege al Ir
landei. - 79. 

Sieglried - erou al eposului popular 
german şi al „Cintecului Nibelungi
Ior•. - 79. 

Siegfried de Morland - erou al epo
sului popular german şi al „Cîntecu
lu1 lut Gudrun• ,  unul dintre preten
dentii la mina lui Gudrun, respinşi de 
aceasta. - 79. 

Sit - în mitologia scandinavă, sotia 
lui Thor, zeul tunetului. - 132. 

Telamon - erou din mitologia greacă, 
fiii săi Ajak şi Teucer au participat 
111 r<izboiul troian. - 65. 

Te/emac - erou din 
Homer, fiul lui Ulisse, 
şi al lui Penelope. 

Teucer personaj din 
Homer. - 65. 

„Odiseea• lui 
regele Ithacăi, 
65. 

„Iliada" lui 

Tezeu - unul dintre cei mai mari eroi 
legendari greci, căruia i se atribuie 
întemeierea statului atenian. - 108. 

Thestios - în mitologia greacă rege 
legendar al Fleuronului. - 133. 

Ulisse - vezi Odiseu. 

Ute din Norvegia eroină a eposului 
popular german şi a „Cintecului lui 
Gudrun". - 79. 

Volker - erou al eposului popular ger
man şi al „Cintecului Nibelungilor• 
cavaler şi trubadur. - 321. 

Zeus - în mitologia greacă, zeul zei
lor. ·- 104, 269. 
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A 

Abisinia (Etiopia). - 56. 

Adige, fluviu în nordul Italiei. - 409. 

Adirondack Mountains, lant de munti 
în America de Nord, făcînd parte din 
masivul Alegani. - 468. 

Adrianopol (Edirne), oraş în vestul Tur
ciei europene. - 142. 

Africa. - 36, 56, 96, 143. 

Ahaia, ţinut în Grecia antică, situat în 
nordul Peloponesului. - 13. 

Alais (Ales), oraş în sudul Franţei.-517. 

Alaska, peninsulă în nord-vestul Ame
ricii de Nord. - 41 , 56. 

Algeria. - 63. 

Alsacia. - 309, 435, 443-445, 447. 

A/11acia-Lorena. - 314, 445, 447, 462. 

Amblaincourl sur Aire, localitate la 
sud-vest de Verdun. - 393. 

America. - 3, 27, 3 1 ,  36, 45, 54, 57, 
63, 75, 9 1 ,  97, 108, 139, 144, 1 55, 168, 
184, 1 89, 1 97, 203, 207, 214, 222, 223, 
254, 255, 259, 332-334, 338, 339, 350, 
358, 362-368, 370, 371 ,  392, 466, 498, 
499, 504, 510, 51 1 ,  530. 

America de Nord. - 4 1 ,  89, 129, 131 .  

America de Nord britanică - vezi 
Canada. 

America de Sud. - 6, 55, 214. 

Amsterdam. - 384. 

Anglia. - 6, 9, 16, 27, 75, 138, 139, 146, 
1 50, 176--178, 1 80, 1 84, 1 89, 1 90, 192 
-194, 1 97-198, 203, 204, 212, 225, 
254, 257, 265, 276, 297-299, 301 , 309, 
310, 313, 327, 328, 330, 344, 345, 350, 
358-363, 365, 367, 371 ,  372, 398, 400, 
401, 409, 410, 427, 447, 497, 499, 506, 
51 1 ,  519, 528. 

Ansbach, oraş în R. F. Germană, în tre
cut marca Anspach-Bayreuth. - 442. 

Anvers. - 384. 

Aragon, regiune în nord-estul Spaniei. 
- 56, 398. 

Ardeni, platou în nord-estul Franţei ş i  
sud-estul Belgiei. - 430, 517. 

Armenia (R.S.S. Armeană). - 68. 
Armenlieres, oraş la nord-vest de Lille. 

- 517. 

Asia. - 13, 36, 155, 309. 

Alena. - 67, 78, 108-109, 1 1 1 ,  1 13 ,  1 1 5. 
1 16, 1 25,  162-165, 171 . 

Atica, regiune în Grecia. - 107-109, 
114.  

Al/antic sau Oceanul Al/antic. - 256, 
392. 

Audh (Oudh), provincie în India, la 
sud de Nepal. - 46. 
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Auerstedt, localitate la sud de Naum
burg. - 243. 

Augsburg, oraş în Bavaria (R. F. Ger
mană). - 1 34. 

Australia. - 36, 48-50, 54, 223, 449. 

Austria. - 1 8, 308-313, 319, 320, 378, 
379, 406, 409-416, 420, 424, 426, 427, 
432--434, 437, 441,  460, 462, 472, 500, 
505, 519, 531 

Austria germană (Deutsch-Osterreich). 
- 1 8. 

Aveyron, afluent al rîului Tam care 
se varsă în Garonne. - 260. 

Ayrshire, comitat în sud-vestul Scoţiei. 
531.  

B 

Baden. - 22, 174, 204, 316, 321 , 432, 
472..,.-474. 

Badenweiler, localitate în munţii Pă
durea Neagră. - 346. 

Bal�Jrwa, port la sud-est de Sevasto
pol. - 345. 

Baleare, grup de insule în vestul Mării 
Mediterane. - 56. 

Barmen-Elberfeld (Wuppertal). - 323. 

Ilasel. - 134. 

Bavaria. - 204, 432, 455, 474. 

Rayreuth, oraş în R. F. Germană, în 
trecut marca Anspach-Bayreuth. - 442. 

Belgia. - 1 97, 320, 324, 340, 392, 393, 
397, 435, 445, 51 1 ,  531 .  

Bell (Beltul Mare ş i  Beltul Mic, strîm
tori în Marca Baltică). - 409. 

Berlin. - 17, 1 8, 20, 21 ,  73, 177, 1 99, 
200, 210, 218, 219, 244, 252, 308, 323, 
343, 406, 420, 447, 474. 

Berna, canton în Elveţia. - 316. 

Besan<;on, oraş la nord-est de Lyon. 
- 317. 

Bici, oraş la nord·vest de Berna. - 316. 

Birmingham, oraş în Anglia. - 1 97. 

Blankenloch, localitate la nord de Karls-
ruhe. - 344. 

Bochum, oraş în Westfalia. - 376. 

Boemia (Cehia). - 310, 378, 431 ,  432. 

Bonn. - 221 .  

Bordeaux. - 345, 502-508, 510, 51 1 ,  
517, 518, 524, 525, 528-530. 

Bosnia. - 308, 309. 

IJosfor. - 308, 345. 

Boston, centru adminishativ al statului 
Massachusetts (S.U.A.). - 467. 

Bourgcs, oraş la sud-est de Or!eans. 
- 517. 

Bradford, oraş în Anglia, la vest de 
Leeds. - 6, 323. 

Brandenburg, oraş în R. D. Germană 
situat pe rîul Havel. - 245, 246: 

Brandenburg, provincie istorică în Ger
mania, în trecut marca Brandenburg. 
- 91 ,  199, 239. 

Bratzan. - 531 .  

Breslau (Wroclaw). - 219, 223, 343. 

Bretagne, peninsulă în nord-vestul Fran
ţei. - 443. 

Bretten, localitate la est de Karlsruhe. 
- 318. 

Britania - vezi Marea Britanie. 

Briinn (Bmo). - 531 .  
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Bruxelles. - 4, 6, 213-217, 219, 354, 
356, 358. 

Bulgaria. - 308, 309, 312. 

Burgundia, tinut între Oder şi Vistula, 
locuit de burgunzi înainte de migra
tiunea popoarelor. - 131,  138. 

c 

Ca/ais, port în nordul Frantei. - 344, 
517. 

California. - 224, 260, 353, 449. 

Cambridge, oraş la nord de Londra. 
- 491 .  

Canossa, ordşel l a  sud-est d e  Milano, 
cu un castel istoric, azi în ruine. 
- 464. 

Carpa/i. - 141 .  

Casii/ia, tinut în centrul Spaniei, vechi 
regat spaniol. - 56. 

Caucaz. - 63. 

Chicago. - 333. 

Chile. - 4 1 .  

Chios, insulă în Marea Egee ; apartine 
Greciei. - 66. 

Columbia, fluviu în nord-vestul Ameri
cii de Nord. - 32. 

Commentry, localitate la sud-est de 
Or!eans. - 517. 

Congo, fluviu în Africa. - 197. 

Connellsville, oraş în Pennsylvania, la 
sud de Pittsburgh (S.U.A.). - 255. 

Constantinopol (lstambul). - 143, 308, 
309, 31 1-313, 353, 446. 

Copenhaga. - 353. 

Corint, oraş renumit în Grecia antică. 
- 68, 163. 

Corsica, insulă în Marea Mediterană. 
- 443. 

Crecy-en-Poulhien, oraş în nord-vestul 
Franţei. - 398. 

Crimeea. - 31 1 ,  41 1 .  

Croa/ia. - 379. 

o 
Da/ma/ia, fîşie de pămint pe coasta 

Mării Adriatice. - 309, 379. 

Danemarca. - 340, 346, 400, 406, 424, 
428, 438, 5 1 1 .  

Dardane/e. - 313. 

Dar/ing, afluent al fluviului Murray, in 
Australia. - 49. 

Decazevi/le, oraş în Franta, la nord-est 
de Toulouse. - 307. 

Decan, podiş în India. - 35. 

Detmold, oraş în Westfalia. - 6. 

Don. - 32. 

Dresden. - 22, 174. 

Drontheim (Tronlheim), oraş în Nor
vegia. - 210. 

Dunărea. - 131, 138, 142, 313. 

Dunkerque, port în nord-estul Franţei. 
- 443. 

Dur/ach, localitate la sud de Karls
ruhe. - 318, 319, 321. 

E 

Egina, insulă intre Atica şi Pelopones. 
- 1 63. 

Egipt. - 309. 

Ei/el, partea de nord-vest a Masivulm 
şistos renan. - 326. 
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Elba. - 238, 239, 242, 448. 

Elberfeld (Wupperla/). - 22, 174, 474. 

Electoratul Saxoniei - vezi Saxonia. 

Elveţia. - 9, 1 15, 1 68, 203, 209, 210, 
215, 316,  326, 342-344, 362, 400, 412, 
474, 500, 505, 5 1 1 ,  531 . 

Eppingen, localitate la nord-est de 
Karlsruhe. - 318. 

Erzgebirge (Mun\ii Metalici) . - 238, 326. 

Eu/ral, cel mai mare fluviu din Asia 
anterioară. - 32, 57. 

Europa. - 3, 7 ,  1 6, 2 1 ,  149, 166, 207, 
222, 224, 256, 308, 310, 311-315, 333, 
338, 345, 347-350, 390-392, 398-399, 
405, 406, 410-413, 422, 436, 437, 445, 
446, 448, 450, 452, 467, 468, 472, 500, 
505, 510-517, 529, 530. 

F 

Fiume (azi Rijeka), port în Croa\ia. 
- 379. 

Flandra. - 391 . 

Franche-Comte, provincie în estul Fran
\ei. - 63, 131 ,  442. 

Franconia superioară, inferioară şi cen· 
trală, districte în nordul Bavariei, -

209, 239. 

Frankenthal, oraş la vest de Mann
heim. - 316. 

Frankfurt pe .Main. - 5, 6, 20, 200, 431 , 

474. 

Franja. - 1 6, 22, 62, 75, 146, 1 47, 150, 
184, 203, 204, 21 1 ,  225, 226, 244, 250, 
254, 260, 265, 297, 298, 303, 30�310, 
314, 317, 324, 327, 328, 330, 338, 344, 
350, 353, 362, 367, 369, 370, 394, 397, 

400, 401 ,  406, 409--413, 415, 419, 422, 
423, 426, 432, 434---448, 472, 491, 501, 
502-507, 50�5 1 1 ,  523, 530-532. 

G 

Galia, denumirea romană a tării celti
lor (Fran\a) . - 13, 135, 141 ,  145, 442. 

Galicia, provincie în nord-vestul Spa
niei. - 398. 

Gand, oraş în estul Flandrei (Belgia). 
- 505. 

Gange, fluviu în India. - 46, 55. 

Geneva. - 303, 316, 319, 344, 345, 353. 

Genova. - 319. 

Germania. - 6, 9, 15, 1 6, 17, 20, 21 ,  
22, 27, 75, 136, 137, 150, 175, 176, 180, 
1 87, 197, 200, 203, 204, 208, 216--218, 
220, 222, 225, 227, 254, 260, 265, 270, 
276, 279, 298, 304, 309-312, 314, 319, 
322, 323, 325-331 , 346, 350, 353, 390-
392, 399--401 ,  405-409, 415, 419, 423, 
424, 427-430, 442-448, 457, 460, 462, 
472, 473, 476, 501 , 505, 5 1 1 ,  518, 531 .  

Germania Magna, denumirea roman.I a 
Marii Germanii. - 141.  

Germanien (Germania veche). - 142. 

Germersheim, oraş la nord-vest de 
Karlsruhe. - 318. 

Giessen, oraş pe rîul Lahn, lingă 
Wetzlar. - 208. 

Glasgow, oraş în Sco\ia. - 363, 384. 

Glogau (azi Glog6w). - 343. 

Grecia. - 28, 44, 139, 1 63, 296. 

Greiiswalde (Greiiswald). - 343. 

Guyana, platou la sud de fluviul Ori
noco, în America de Sud. - 274. 
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H 

Haiti, insulă din arhipelagul Antilelor 
Mari (India de vest}. - 6. 

Hamburg. - 7, 219, 222, 252, 384. 

Hanovra, provincie în nord-vestul R. F. 
Germane ; (regat intre 1814 şi 1 865). 
- 202, 419. 

Hastings, oraş situat în sudul Angliei 
pe ţărmul Mării Minecii. - 158, 346. 

Havana (La Habana), capitala Republi
cii Cuba. - 7. 

Havre - vezi Le Havre. 

Hawai, grup de insule în Oceanul Pa
cific. - 36, 44, 45. 

Heidelberg. - 318, 321.  

Heilbronn. - 215. 

Hessen-Darmstadt, în trecut stat din 
Confederaţia germană. - 420, 423. 

Hessen-Kassel (Kurhessen, Electoratul 
Hessen), în trecut electorat din Con
federaţia germană. - 202. 

Hindustan, regiune în nordul Indiei. 
- 35. 

Hirschhorn, oraş la nord-est de Hei
delberg. - 317 

Hochwald, inăltimi pe malul drept al 
riului Saar : fac parte din colinele 
muntoase Hunsriick. - 129. 

Hull, port în răsăritul Angliei. - 518. 

I 

Ierusalim. - 12. 

Imperiul ioman - vezi Roma. 

India. - 32, 54, 63, 64, 8 1 ,  253, 309, 
359, 392. 

Indiile occidentale. - 6, '1. 
Indochina, peninsulă intre Golful Ben

gal şi Marea Chinei de sud. - 4 1 .  

lnnsbruck. - 531 . 

Insulele Sandwich vezi Hawai. 

Jppccourt. - 393. 

Irlanda. - 62, 127-129, 138, 193, 330, 
497, 499. 

Jserlohn, oraş la sud-est de Dortmund. 
- 22, 174, 474. 

Istria, peninsulă pe ţărmul Mării Adria
tice. - 309. 

Italia. - 22, 140, 195, 202, 203, 309, 
319, 390-394, 399, 401, 409, 413, 430, 
438, 462, 522, 531. 

lutlanda. - 428. 

J 

Jiigerndorf (Krnov) , oraş la nord-vest 
de Opava. - 531 . 

Jaxartes (SJr-Daria), fluviu în Asia cen
trală. - 32, 57. 

Jena. - 242, 243, 346, 419. 

K 

Kaiserslautern. - 134. 

Karlaruhe. - 317, 318, 343-345. 

Klagenfurt, oraş în sudul Austriei. 
531 . 

Knielingen, localitate la nord de Karls· 
ruhe. - 344. 

Koblenz. - 445. 
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Kăln (Colonia). - 6, 7, 17, 22, 200, 201 ,  
209, 222, 349, 414, 474. 

K6niggrii tz (azi Hradec Kralove). - 433. 

Krelcld, oraş la nord-vest de Diissel
clorf. - 369. 

Kuppe11J1eim, localitate Ia sud de Karls
ruhe. - 344. 

L 

La Mulaliere, suburbie a Lyonului. --
307. 

Lancashire, comitat în nord-vestul An
gliei. - 365. 

Landau, oraş în Palatinat. - 432. 

Leeds, oraş în comitalul Yorkshire. 
323. 

Le Havre, port în nordul Franţei.-384. 

Lemberg (Lwow). - 531 .  

Levant, regiune p e  coasta orientală a 
Mării Mediterane, cuprinzînd : Turcia, 
Asia Mică, R.A.U. şi Siria. - 40!!. 

Lil/c, oraş în nordul Franţei. - 503, 517. 

Limes, val roman de apărare împotriva 
germanilor, de Ia Rheinbrohl (la nord 
de Koblenz) pină la Dunăre (la sud 
de Regensburg). - 142. 

Linz. - 531 . 

Lippe, afluent al Rinului. - 135. 

Lituania (R.S.S. Lituaniană). - 399. 

Liverpoo/. - 344, 384. 

Lombardia. - 445. 

Londra. - 7, 27, 189, 196, 208-209, 
2 1 4-217, 220-222, 228, 230, 258, 306, 
31 1 ,  320, 321 ,  323, 331 ,  340, 342, 34!!, 

349, 355, 363, 383, 384, 467, 49!!, 501 ,  
512, 515, 523, 524, 526, 527. 

Lorena. - 309, 393, 443, 445. 

Lorena germană. - 435, 442, 443. 

Lotharingia (sau regatul Lorenei), vechi 
stat intre Rin, Escaut şi Ron , a fost 
numit astfel, în 843, la împărţirea 
regatului, după Lothar al II-iea (rege 
franc). - 394. 

Louhans, localitate în estul Franţei, la 
sud de Dijon. - 63. 

Lucerna. - 316. 

Lu:>..emburg. - 200, 432, 434-437, 444. 

Lyngby, oraş în Danemarca. - 428. 

Lyon, oraş în Franta. - 307, 503, 517. 

M 

Maas (Meuse), fluviu în Fran!a, Belgia 
şi Olanda. - 393, 409. 

Macedonia, ţinut muntos în sudul Pe
ninsulei Balcanice. - 308. 

Madrid. - 16, 353, 380. 

Magdeburg. 210. 

Main, afluent al Rinului. - 430, 434. 

Mainz, oraş în R. F. Germană. - 200, 
432, 445. 

Manchester, oraş în Anglia. - 6, 177, 
198, 212, 323, 371 ,  447. 

Mannheim, oraş în R. F. Gemană. - 474. 

Marea Adriatică. 413. 

Marea de Azov. 138. 

Marea Baltică. - 138, 142, 391 .  
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Marea Britanie. - 142, 367, 498, 531 . 

Marea Egee. - 107. 

Marea Mediterană. - 55, 145, 313, 391. 

Marea Neagră. - 71 , 1 42, 156, 313. 

Marea Nordului. - 1 42, 391 . 

Marsilia. - 317, 500, 517. 

Memel - vezi Neman, Njemen. 

Metz, oraş in estul Fran!ei. - 441 ,  445. 

Mexic, stat in America centrală. - 56, 
8 1 ,  429. 

Milano. - 21 , 1 43. 

Milwaukee, port în statul Wisconsin 
(S.U.A.). - 333. 

Mi11cio, afluent al Fadului. - 413. 

Mississippi, fluviu în America de Nord. 
- 31, 93. 

Moldova. 4 1 0, 4 1 1 .  

Mo//wilz (Malujowice), localitate l a  
sud-est d e  Wroclaw. - 244. 

Monaghan, comital in Irlanda. - 130. 

Montlu<;on, oraş in centrul Franţei, la 
sud de Bourges. - 516. 

Moravia. - 378. 

Mose/le. - 1 29. 

Moscova. - 3 1 1 .  

Mount Gambier, munte p e  coasta de 
sud-vest a Australiei. - 48, 49. 

Miinster, oraş in Westfalia ; in trecut 
episcopat. - 460. 

Mun/ii Metalici - vezi Erzgebirge. 

46 - Marx-Engels, Opere, voi. 21 

Murfreesboro, oraş in statul Tenncssee 
(S.U.A.J, la sud de Nashville. - 223. 

Murg, afluent al Rinului. - 319, 344. 

N 

Nancy, oraş in Franţa, la sud de Metz. 
- 522. 

Narbonne, port in sudul Franţei. - 517. 

Nassau, în trecut ducat. - 202, 208, 219. 

Neapole, în trecut regat. - 413. 

Neckar, afluent al Rinului. - 317, 343. 

Neckargcmiind, localitate la sud-est de 
Heidelberg. - 318. 

New York, stat in S.U.A. - 35, 36, 93. 

New York. - 223, 233, 335, 365, 467. 

Nipru. - 32. 

Nisa, oraş pe ţărmul Mării Medilerane, 
în trecut comital. - 413, 430, 444. 

Nivernais, provincie in Franţa. - 63, 
130. 

Njemen (Neman, Memel). - 409. 

Northumberland, comital in Anglia. 
495. 

Noua Ga/ie de Sud (New South Wcrles), 
stat al Uniunii Australiene. - 49. 

Noul Mexic, stat în S.U.A. - 33. 

Niirnberg. - 442. 

o 
Odenwald, munţi intre Main şi Neckar. 

- 317. 

Ohio, afluent al fluviului Mississippi. 
- 141 .  
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Olanda. - 9, 265, 340, 398, 435, 503, 
504, 531 . 

Olanda iberică, şaptesprezece provincii 
olandeze care au fost sub dominaţie 
spaniolă (1384-1598).  - 398. 

O/mutz {Olomouc), oraş pe Morava. 
- 347. 

Oruenl. - 64. 

Oslende, localitate balneară în Belgia. 
- 420. 

Oxus (Amu-Daria). fluviu în Asia cen
trală. - 32, 57. 

p 

Paderborn, oraş în Westfalia. 460. 

Palatinat. - 23, 174, 320, 430, 437, 473, 
474. 

Palestina. - 1 0. 

Punjab, ţinut în nord-vestul lndiei.-63. 

Paraguay, stat în America de Sud.-55. 

Paris. - 1 6, 2 1 ,  22, 148, 207-209, 217-
219, 320, 330, 341 , 353, 379, 434, 441 , 
462, 501 ,  504, 507-515, 524, 528, 530. 

Pas de Calais (strimtoarea Dover), por
ţiunea cea mai îngustă a Canalului 
Minecii, intre Anglia şi Franţa. - 229. 

Pădurea Neagră, munţi în R. F. Ger
mană. - 343. 

Pădurea Saxonă. - 91. 

Pădurea Teuloburgică. - 1 18. 

Pădurea Turingiei. - 326. 

Peninsula Balcanică. - 1 90. 

Peninsula Iberică. - 398. 

Peninsula Scandinavică. - 234. 

Pennsylvania, stat în S.U.A. - 255, 371 .  

Peru. - 63. 

Petersburg, St. (Leningrad). - 16, 472. 

Piemont, provincie în nordul Italiei, în 
trecut ducat. - 420. 

Polinezia, arhipelag în Oceanul Paci
fic. - 45. 

Polonia. - 18, 204, 239, 306, 399, 405, 
409, 4 1 1 ,  462, 472, 531 . 

Pomerania (azi Pomorze). - 184, 245. 

Portugalia. - 7, 340, 398, 531 . 

Potomac, fluviu în Virginia (S.U.A.) . 
- 1 4 1 .  

Potosi, oraş în Bolivia. - 8 1 .  

Praga. - 531. 

Principatele dunărene 
şi Valahia. 

vezi Moldova 

Prossnitz (Prostejov), oraş la nord-est 
de Brno. - 531 . 

Prusia. - 176, 202-203, 309, 3 1 1 ,  346, 
370, 406, 410, 41 3, 414, 419,  420-425, 
427, 432, 434-439, 442, 459-460, 462, 
473. 

Prusia occidentală. - 245. 

Prusia orientală. - 239, 245. 

Prusia renană sau Provincia renană. 
17, 22, 200, 220, 419, 474. 

Prusia veche ( Altpreussen), denumirea 
fostelor provincii prusiene, Prusia 
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orientală, Prusia occidentală, Pome
rania şi Brandenburg, care înainte de 
1 81 5, respectiv 1807, făceau parte din 
monarhia prusiană. - 439. 

Prut. - 413. 

Q 

Queensland, stat în nord-estul Austra
liei. - 49. 

R 

Rasiali, oraş la nord de Baden-Baden. 
- 318, 319.  

Recourl la Creux, localitate la sud de 
Verdun. - 393. 

Regalul franc [Frankenreich) al mero
vingilor, ulterior al carolingienilor. 
Prin împărtirea din 843 au luat naş
tere trei regate : statul franc de apus, 
statul franc de răsărit şi Lotharingia, 
din care s-au format Franta, Germa
nia şi Italia. - 148. 

Regili ( Regil/um), în antichitate oraş în 
centrul Italiei, la nord de Roma. 
1 18. 

Regatul Unit - vezi Marea Britanie. 

Regina Char/oile, Insulele, grup de 
insule în vestul Canadei. - 155. 

Regiunea Alaska - vezi Alaska. 

Rheinhessen (Hessenul renan), regiunea 
deluroasă între Rin, cursul inferior 
al rîului Nahe şi regiunea muntoasă 
a Palatinatului. - 2 1 9, 430, 432. 

Rhiin, munţi în Germania, la grani(a 
dintre Hessen şi Bavaria. - 326. 

Riesengebirge (Karkonosze). - 238. 

Rin. - 18, 1 3 1 ,  1 4 1 ,  142, 200, 202, 219,  
239, 390, 406, 414,  419, 422, 430, 43 1 ,  
436, 438, 444, 449, 475. 

46* 

Rinul inferior, denumirea Rinului de la 
Bonn în jos. - 326, 392. 

Rinul mijlociu, denumhea Rinului de 
la Mainz pînă la Kiiln. - 432. 

Rinul superior. - 93. 

Rio de Janeiro. - 222. 

Roanne, oraş în Franta, la nord-vest 
de Lyon. - 517. 

Roma. - 13,  28, 33, 44, 78, 1 17-1 19, 
122, 125, 132, 139, 162-165, 171,  317, 
438, 459. 

România. 138. 

Roubaix, oraş la nord-est de Lille. -
503, 517. 

Ruhr. - 375. 

Rumelia, în trecut denumirea Turciei 
europene. - 308. 

Rusia. - 19, 2 1 ,  63, 197, 204, 244, 308-
315, 319,  326, 346, 370, 399, 401, 410-
413,  419,  438, 446, 462, 471 ,  472, 497, 
53 1 .  

s 

Saarbriicken. - 432. 

Saarlouis, oraş pe rîul Saar. - 432. 

Sadova, localitate în nordul Cehiei, la 
nord-vest de Hradec Kralove. - 435, 
436, 454. 

Salonic, oraş la Marea Egee. - 308. 

Salzburg, land în nord-vestul Austriei 1 
în trecut ducat. - 378. 

San Stefano (Esilkiiy), localitate la vest 
de Istambul. - 308, 309. 

Saâne-el·Loire, departament în Franţa. 
- 63. 
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Sardinia, insulă în Marea Mediterană. 
- 4 1 1 .  

Sardinia, în trecut Regatul Sardiniei. 
- 4 1 3. 

Savoia, ţinut intre lacul Geneva şi riu
rile Ron şi Arc. - 208, 430. 

Saxonia. - 202, 239, 245, 246, 406, 432 . 

Schleswig. - 424. 

Sc/1/cswig-Holstein. - 424, 427, 429. 

Scandinavia. - 1 38, 356. 

Sco/ia. 

Scdan. 

127, 1 30, 138, 303, 400. 

244, 436. 

Serbia. - 308, 310. 

Sevastopol. - 4 1 1 .  

Siberia. - 260, 353. 

Sicilia. - 3 1 9. 

Silezia (Slask). - 239, 241 , 245, 246, 
326, 376, 406, 446. 

Silezia �uperioară (Gărny S!ask). 
43 1 .  

Sinsheim, localitate l a  sud-est d e  Hei
delberg. - 316.  

Slavonia, regiune de şes în răsd.ritul 
Croaţiei, intre Drava, Sava şi Du
năre. - 379. 

Solia. - 313.  

Soulhporl, localitate balneară la nord 
de Liverpool. - 197. 

Spania. - 6, 7 ,  145, 203, 303, 324, 340, 
397, 398, 401 , 437, 531 .  

Sparta. - 65. 

Spichern, localitate Ia sud de Saar
brilcken. - 438. 

Stalfords/1ire, comital în centrul An
gliei. - 197. 

Stalele Unite ale Americii. - 91, 93, 
1 66, 335, 364, 367, 370. 

Statul papal. - 459. 

Stiria. - 409. 

St. Etienne, oraş în centrul Franţei, Ia 
sud-vest de Lyon. - 500. 

Steyr, oraş în Austria superioară, Ia 
sud de Linz. - 531 .  

St. Gallen, oraş şi canton în Elveţia. 
- 501. 

St. Louis, oraş pe Mississippi. - 306. 

St. Petersburg - vezi Petersburg. 

Strasbourg. - 344, 441-445. 

Slrîmloarea Bering, intre Alaska (Ame
rica de Nord) şi Peninsula Ciukolka 
(Asia). - 4 1 .  

Suabia, \inul locuit d e  alemani după 
migraţiunea popoarelor ; cuprinde El
veţia germană, Baden, Wilrttemberg, 
Alsacia şi o parte din Bavaria. -

239. 

Suedia. - 340, 400. 

Swansea, port în sud-vestul Angliei, Ia 
Golful Bristol. - 350. 

T 

Teba, oraş la nord-vest de Atena. -

1 03. 

Tcnnessee, stat în S.U.A. - 323. 

Thierville, localitate la nord-vest de 
Verdun. - 393. 

Tibet. - 64. 

Tigru, fluviu în Asia anterioară. - 57. 

Tira/. - 409. 

Tlasca/a (Tlaxcala}, oraş în Mexic. -
90. 
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Tracia, în trecut regiune în estul Pe· 
ninsulei Balcanice. - 133. 

Trier, oraş în R. F. Germană. - 467. 

Triest. - 379. 

Tripoli, capitală administrativă a Li
biei. Vezi Tripolitania. 

Tripo/itania, provincie în Libia, situată 
în Marea Mediterana. - 309. 

Troia (Ilion), în antichitate oraş în 
nord-vestul Asiei Mici. - 1 04. 

Troycs, oraş în nord-estul Franţei, la 
sud-vest de Chălons. - 503, 508-

5 1 1 ,  518, 519,  520, 522, 524, 525, 528-

530. 

Turingia. - 215. 

Turcia. - 308, 309, 313,  345. 

u 
Vbslaclt, localitate la sud de Heidel· 

berg. - 344-345. 

Ungaria. - 2 1 ,  195, 202, 308, 406, 4 1 2, 
462. 

V 

Valahia (Muntenia). - 4 1 0. 

Val roman de apărare - vezi Limes. 

Varşovia. - 347, 406. 

Veji, oraş etrusc la nord de Roma. -

1 22. 

Vene/ia, ţmut ln Italia superioară. - -

4 13. 

Verclun. - 393. 

Versailles. - 447. 

Viena. - 2 1 ,  199, 218, 323. 

Vierzon, oraş la sud de Orleans. 
517. 

Vistula (Wisla). - 13 1 ,  1 4 1 .  

Vosgi, lanţ d e  munţi p e  malul stîng al 
Rinului. - 442, 445. 

w 
Wagl1ausel, localitate la sud de Heidel· 

berg. - 3 18. 

Wales. - 128. 

Waler/oo, localitate la sud de Bruxel· 
Ies. - 244, 398. 

Weil/Jurg, localitate la sud-est de Wies· 
baden. - 206. 

Westfalia. - 22, 200, 326, 4 19, 474. 

Wies/Jaden. - 208. 

Worms. - 321 . 

Worlh (Woertl1), oraş la sud-vest de 
Wissembourg. - 438, 455. 

Wiirtlemberg. - 204, 323, 432. 

Wiirzburg. - 442. 
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Alamani (A/emani) - neam germanic 
care s-a format în secolele III-IV ln 
regiunea dintre Main şi cursul supe
rior al Rinului de unde încetul cu 
încetul s-a extins pe teritoriul Alsa
ciei de azi, al Elveţiei de răstirit şi 
Germaniei de sud-vest. In secolul al 
VI-lea au fost înglobaţi în Regatul 
francilor. - 93. 

Arieni - nume dat triburilor de păs
tori indoeuropeni care au năvălit în 
India la sfîrşitul secolului al II-iea. 
In secolul al XIX-iea denumire foarte 
răspînditti pentru desemnarea popoa
relor de limbă indoeuropeană. 
32-33, 57, 62, 155. 

Atenian (vechiul) 
lui-stat Atena. 
1 1 5, 1 16. 

locuitor al oraşu-
66-67, 1 07-1 1 3, 

Augili berberii care locuiesc în 
oaza Augila din Lybia de nord-est. 
- 56. 

Australieni (negrii australieni) 
populaţia băştinaşe a Australiei. As
tăzi numele de negru australian nu 
se mai foloseşte. - 30, 46, 48-50. 

Barea - trib care trăieşte pe teritoriul 
Etiopiei de vest de astăzi şi în Eri
treea, la graniţa Sudanului de est. 
56. 

Bastarni - populaţie care la începu
tul erei noastre locuia în ţinutul 
dintre Carpaţi şi Dunăre ; potrivit 

unei vechi teorii, în prezent contro
versată, erau consideraţi de origine 
germamca, provenind din ţinutul 
cursului inferior al Vistulei. In seco
lul al III-iea s-au contopit cu Goţii. 
- 142. 

Batavi - neam germanic care la în
ceputul erei noastre locuia în ţinutul 
numit „Betuwe" ,  Olanda de azi, cu
prins între fluviile Meusa, Rin şi 
Waal. - 134. 

Belgi - grup de triburi celtice care 
popula Kalia de Nord între fluviile 
Sena şi Rin şi o parte din coasta de 
vest a Britaniei. - 1 35. 

Britani - grup de triburi celtice care 
forma cea mai veche populaţie a 
Britaniei ; după patru secole de do
minaţie romană (secolul I-începutul 
secolului al V-lea), în urma invaziei 
anglo-saxonilor (după anul 449) o 
parte au fost asimilaţi, iar o parte 
împinşi în Wales, Scoţia şi în Pe
ninsula Bretagne. - 46. 

Bructeri - trib germanic care la în
ceputul erei noastre locuia teritoriul 
cuprins între rîurile Lippe şi Ems. -
135. 

Bulgari - popor slav din Europa de 
sud-est ; numit astfel după triburile 
finice (bulgarii de pe Volga) care în 
secolele V-VII au năvălit din regiu
nea cursului mijlociu al Volgăi şi 
s-au contopit cu populaţia băştinaşe 
a slavilor. - 62. 
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Burgunzi - trib germanic din grupul 
goţilor care la începutul erei noastre 
a venit din Scandinavia şi s-a aşezat 
în ţinutul cuprins intre Vistula şi 
Oder, de unde, începind din secolele 
III-IV, a pornit înspre sud-vest. In
tre 413 şi 437 au format un regat pe 
cursul mijlociu al Rinului (Worms, 
Cintecul Nibelungilor) ; după nimici
rea acestuia de către huni, au înte
meiat un alt regat pe valea Ronu
lui. In 533 a fost cucerit de franci. 
- 131 ,  132, 1 42. 

Cadiaci (Kadiaci, Kodjaci) - locuitorii 
insulei Kodiac, situată la sudul Pe
ninsulei Alaska ; fac parte dintre es
chimoşii din regiunea Pacificului. --
4 1 .  

Cafri (Zulu, Sulu) - numele vechi al 
neamurilor bantu aflate sub influenţa 
hamiţilor în Africa de sud-est (Sulu, 
Swasi, Sotho). - 96. 

Calmuci populaţie vest-mongolă 
care de la sflrşitul secolului al XVIl
lea s-a răspindit din stepele Ţunga
riei în Asia centrală pină în sud-es
tul Rusiei. In prezent trăiesc în gru
puri izolate în regiunea dintre Tian 
Şan şi cursul inferior al fluviului 
Volga. - 127. 

Caraibi (Karibi) - grup �umeros de 
triburi indiene aparţinind aceleiaşi 
grupe lingvistice ; au locuit în Haiti, 
Antilele mici şi pe continentul Ame
ricii de Sud pină în regiunea centrală 
a Braziliei. Azi nu mai există pe con
tinent decit un număr foarte mic din
tre aceştia. - 4 1 .  

Careni - popor mongoloid din sud
estul Birmaniei (Statul carenilor din 
Uniunea Birmană). - 4 1 .  

Caviati - grup de eschimoşi care tră
iesc pe lingă Marea Bering. - 41.  

Cayuga - trib de indieni irochezi din 
America de Nord, aşezat pe malul de 
răsărit al lacului Cayuga (pe terito
riul statului New York de azi) ; unul 

din cele cinci triburi care alcătuiau 
uniunea irocheză. - 93. 

Cel/i - triburi din grupul popoarelor 
de limbă indoeuropeană care formau 
în mileniul I i.e.n. grosul populaţiei 
pe teritoriile de azi ale Franţei, Bel
giei, Elveţiei, în nordul Spaniei, al 
Italiei, în Britania şi Irlanda, popu
lind de asemenea regiunea cursului 
superior şi mijlociu al Dunării. Au 
fd.cut incursiuni pină în Asia Mică, 
unii aşezindu-se şi pe teritoriul ac
tual al României. - 28, 56, 63, 91 ,  
1 27, 128, 135, 141 .  

Cerchezi - denumire larg răspindită 
pină la Marea Revoluţie Socialistă 
din Octombrie pentru grupurile de 
popoare care locuiau pe muntele Adi
ghe din nord-vestul Caucaziei (adi
gheii, cerchezii şi cabardinii). 1 27. 

Cerochezi (Cherokee) - trib de in
dieni irochezi din America de Nord ; 
a trăit în ţinuturile de Ia sudul mun
ţilor Apalaşi. In 1 838 au fost înglo
baţi în teritoriul indian. - 91.  

Chippeway - vezi Ogibway. 

Cimbri - trib germanic aşezat la văr
�area Elbei în Marea Nordului. La 
sfirşitul secolului al II-iea i.e.n. au 
coborit din Peninsula Iutlanda sprf' 
sud împreună cu teutonii şi ambro
nii, au pustiit Galia şi Spania şi 
după citeva succese înregistrate Ia 
început au fost înfrînţi de romani 
(101 i.e.n.). - 131.  

Cucuşi - trib de indieni din America 
de Sud care a trăit pe teritoriul sta
tului Chile de azi. - 41. 

Dakota - cea mai puternică uniune de 
triburi indiene din familia de limbi 
sioux, din America de Nord, care 
popula bazinul fluviului Missouri şi 
preriile, de la fluviul Mississippi pină 
la Munţii Stincoşi ; unele triburi prin
cipale purtau chiar numele de Dakota 
sau Sioux. - 89, 93. 
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Danezi, vechi. - 91.  

Delawari (Lenapi) trib de indieni-
algonkini din America de Nord, a 
trăit la începutul secolului al XVII
lea pe ţinutul întins de lingă golful 
Delaware (Atlantic) ; pe la mijlocul 
secolului al XVIII-iea delawarii s-au 
mutat, fiind împinşi de europeni şi 
de triburile irocheze in valea fluviu
lui Ohw şi la începutul secolului al 
XIX-iea au fost împinşi de coloniza
torii americani spre apus, în d1rectia 
fluviului Mississippi. - 60. 

Dorieni - unul dintre principalele gru
puri de triburi din Grecia antică, care 
intre secolele XII şi XI i.e.n„ venind 
din nord, au invadat Peloponezul şi 
s-au stabilit pe insulele din partea de 
sud a Mării Egee (Invazia doriană). 
- 66, 98. 

Dravidieni - populaţia băştinaşe a In
diei ; pe la sfirşitul secolului al II-iea 
î.e.n. au fost supuşi de arieni ; azi 
sint răspîndiţi in partea de sud şi in 
partea centrală a Indiei. - 35. 

Erie - trib de indieni din America de 
Nord înrudit cu irochezii. Au fost 
alungaţi de irochezi din locurile unde 
se stabiliseră iniţial (in reaiunea Ia
cului Erie). - 96. 

Fenicieni - vechi popor semit de ne
gustori şi corăbieri, care a locuit pe 
coasta Siriei (Fenicia). Perioada lor 
de înflorire a fost intre secolele 
XII şi IX i.e.n. 107. 

Franci - uniune de triburi ale ger
manilor apuseni care trăiau in seco
lul al III-iea pe cursul inferior şi mij
lociu al Rinului. Pină la începutul 
secolului al VI-Iea au cucerit aproape 
toată Galia şi au supus alte popoare 
germanice (alamanii, turingii, bur
gunzii). - 139, 142, 147, 148. 

Francii salici (Salienj) - una din cele 
două ramuri principale ale uniunii de 
triburi germanice a francilor ; pe Ia 
mijlocul secolului al IV-iea au trăit 

pe coasta Mării Nordului de la văr
sarea Rinului pină la Escaut ; ei s-au 
mutat de aici în secolele IV-V in 
nordul Galiei (vezi şi Franci). 
1.(6. 

Gali (Cel/ii galici) - triburi celtice 
care au locuit în vechea Galie (teri
toriul de azi al Franţei, Italiei de 
nord, Belgiei, Luxemburgului, al unor 
părţi din Olanda şi Elveţia). In seco
lul I i.e.n. au fost supuşi de romani. 
- 1 47. 

Gaura (Gauda) - triburi indiene din 
partea de apus a Bengalului. 35. 

Germani nume generic dat de ro-
mani, incepind din secolul I i.e.n.,  
unui mare număr de triburi de pe 
dreapta Rinului şi de la nord de Du
năre. Denumire folosită pentru po
poare care aparţin familiei de limbi 
indoeuropene : germani, englezi, da
nezi, islandezi, olandezi, norvegieni 
şi suedezi. - 33, 9 1 .  

Goţi - grup d e  triburi germanice, ori
ginare din Scandinavia, care s-a for
mat la începutul erei noastre in re· 
giunea vărsării Vistulei în Marea 
Baltică, de unde, spre sfirşitul seco
lului al II-iea, a început migraţiunea 
spre sud. In secolul al III-iea goţii 
s-au aşezat pe coasta de nord a Mării 
Negre, fiind alungaţi de acolo de 
huni în secolul al IV-iea (376) ; ei 
s-au împărţit in : ostrogoţi, care şi-au 
întemeiat la sfirşitul secolului al 
V-lea regatul in Peninsula Italica,  şi 
vizigoţi, care Ia foceputul secolului 
al V-lea şi-au întemeiat regatul mai 
intii în sudul Galiei, iar apoi in 
Peninsula Iberică. - 1 23, 131 , 14 1-
142. 

Greci, vechi ( Heleni) - locuitorii Gre
ciei antice şi ai Macedoniei ; erau 
constituiţi din trei grupe principale 
de triburi : ionienii, aheenii şi do
rienii. - 34, 38, 4 1 ,  61 , 65---08, 70, 
85, 90, 95, 98, 101-104, 1 10, 124, 
1 3 1-133, 1 39, 1 40, 152. 
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Haidahi (Haida) - trib de indieni de 
pe coasta de nord-vest a Americii de 
Nord ; locuitorii grupului de insule 
Regina Charlotte şi ai părţii de sud 
a insulei Prince of Wales. - 155. 

Herminoni (Hermioni) - grup de tri
buri germanice, denumite astfel de 
Plinius, care la începutul erei noas
tre au locuit pe teritoriul cuprins în
tre Elba şi Main. Din acest grup de 
triburi au făcut parte suevii, lango
barzii, marcomanii, hermundurii ş.a. ; 
probabil că formau o comunitate cu 
acelaşi cult. - 132, 142. 

Heruli - trib germanic care Ia înce
putul erei noastre a locuit în Pen
insula Scandinavică ; în secolul al 
III-iea o parte din tribul herulilor s-a 
mutat pe coasta de nord a Mării Ne
gre de unde a fost alungată de huni 
şi supusă de ostrogoţi. - 71 .  

Ho - trib din India ; a locuit în par
tea de sud a statului Bihar de astăzi. 
- 54. 

Huni - triburi nomade, de neam tu
ranic, din Asia centrală ; în secolul I 
e.n. au fost alungate din stepele 
Asiei centrale ; în cursul migraţiunii 
lor spre apus i-au înfrînt, în 375, pe 
goţi şi, sub conducerea lui Attila 
(445--453) , au pus stăpînire pe Eu
ropa centrală. - 41.  

!beri - vechea populaţie a Spaniei şi 
a Franţei de sud ; au fost subjugaţi 
de romani şi romanizaţi. Din iberi se 
trag başcii de astăzi. - 142. 

Indieni - triburi din India - popu
laţia băştinaşă a Indiei. - 35-36, 
55, 127. 

Indieni - populaţia b:iiştinaşă a Ame
ricii. - 28, 3 1 ,  32, 34, 36, 37, 49, 52, 
53, 56, 58, 60, 7 1 ,  85, 89, 91-93, 103, 
1 19, 135, 155. 

lngevoni (Jngveoni) - un grup de tri
buri germanice, denumite astfel de 
Plinius, care la începutul erei noas
tre era stabilit pe coasta Mării Nor-

dului ; din acest grup de triburi fă
ceau parte frizii, chaucli, angrivarii, 
amsivarii ş.a. - 1 42. 

Ionieni - unul din principalele gru
puri de triburi ale grecilor antici, 
care a locuit din vremurile cele mai 
vechi în Attica şi în partea cea mai 
de nord a Peloponezului ; au populat 
mai tîrziu şi o parte din insulele din 
Marea Egee şi ţărmul Asiei mici. -

65, 66. 

Irochezi - un grup principal de triburi 
ale indienilor din America de Nord, 
din care făceau parte triburi înrudite 
prin limbă, care locuiau în regiunea 
lacurilor Erie şi Ontario şi în apro
pierea fluviului Sf. Laurenţiu, precum 
şi în partea de sud a Munţilor Apa
laşi ; cinci din triburile lor alcătuiau 
din punct de vedere politic-militar 
renumita uniune irocheză. - 35, 52, 
53, 86-88, 90, 92-94, 96--99, 103, 
104, 1 10, 1 19, 125, 138, 141 .  

Jslevoni (lslveoni) - un grup de tri
buri germanice, denumite astfel de 
Plinius, care la începutul erei noas
tre erau stabilite în regiunea cursului 
mijlociu şi inferior al Rinului. Din 
acest grup făceau parte sicambrii, 
ubii, batavii, chamavii, bructerii, 
tencterii, usipii ş.a. ; probabil o aso
ciaţie de cult a germanilor de la Rin 
şi Weser. - 142. 

Kabili - populaţie berberă din Alge
ria, stabilită în Munţii Atlas. - 63. 

Kamilaroi - trib australian care a trăit 
în regiunea cursului superior al flu
viului Darling (statul New South 
Wales). - 49. 

Kola (Kolar) - trib de dravidieni din 
regiunea Munţilor Nilgiri din India 
de sud. - 54. 

Langobarzi - trib germanic care a 
trCiit pînă la începutul secolului al 
V-lea pe malul stîng al cursului in
ferior al Elbei, de unde s-a mutat în 
bazinul cursului mijlociu al Dunării 
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(Panonia) şi apoi în Italia de nord şi 
în Italia centrală. - 131,  1 32. 

Latini (triburile latine) - grup de tri
buri din Italia centrală ; din acest 
grup făceau parte şi vechii romani. 
- 61,  1 1 7 ,  1 1 8. 

Liguri - grup de triburi vechi italice 
care au locuit cea mai mare parte a 
Peninsulei Italice. ln secolul al VI
lea i.e.n. au fost împinşi de tribu
rile italice în partea de nord-vest a 
peninsulei şi spre regiunea de coastă 
din partea de sud-est a Galiei. La 
începutul erei noastre au fost roma
nizaţi treptat. - 142. 

Locuitorii insulelor din Oceanul Paci
fic, din arhipelagurile Polinesia, Mi
cronesia şi Melanesia. - 30. 

Locuitorii Americii centrale este 
vorba de indienii din America cen
trală. - 32-33. 

Locuitorii din Wales - populaţie de 
origine celtă (ei îşi ziceau cimri) ; au 
locuit Peninsula Wales şi insula An
glesay. - 1 30. 

Magari - trib, constituie azi populaţia 
din regiunea apuseană a Nepalului. 
- 127. 

Manipuri - popor tibeto-birman din 
statul Manipur (Uniunea Indiană) 
aparţinînd grupei de popoare Cin ; 
răspîndit şi în regiunile învecinate 
cu Uniunea Indiană şi Uniunea Bir
mană. - 127. 

Mexicani - este vorba de populaţia 
indiană din Mexic, în special de gru
purile Nahua, din care făceau parte 
aztecii, precum şi triburile înrudite 
şi învecinate. - 32-33, 94, 105, 131 ,  
1 32. 

Miami trib de indieni-algonkini 
din partea de sud-vest a Americii de 
Nord 1 a locuit în secolul al XVII-iea 
pînă la începutul secolului al XVIII
lea pe malul de vest al lacului Mi
chigan, de unde s-a mutat spre sud, 

în regiunea în care se află statele 
de azi Illinois, Indiana şi Ohio. Rd.
măşiţe din acest trib se găsesc azi în 
Indiana şi pe o rezervaţie din ţinutul 
locuit de indieni. - 60. 

Mohawk - trib de indieni-irochezi din 
America de Nord care a trăit la sud 
de fluviul Sf. Laurenţiu şi lacul On
tario ; unul din cele cinci triburi care 
alcătuiau uniunea irocheză ; azi mai 
trăiesc foarte puţini din urmaşii lor 
la nord de lacul Ontario şi în Ca
nada. - 93. 

Munnipuri - vezi Manipuri. 

Nair - castă de războinici din neamul 
dravidienilor al malabarilor (statul 
Kerala, Uniunea Indiană). - 63-64. 

Neni - popor puţin numeros, care 
trăieşte în regiunile nordice ale 
U.R.S.S., de la ţărmul răsăritean al 
Mării Albe pînă la cursul inferior al 
fluviului Ienisei şi pe insulele Kol
guev, Vaigaci şi Novaia Zemlea. Odi
nioară erau numiţi de europeni samo
iezi. - 127. 

Neomexicani - vezi Pueblo. 

Nootka (Nutka) - principal trib de 
indieni de pe coastele de nord şi de 
vest ale Americii de Nord ; locuieşte 
în partea de sud-vest a insulei Van
couver şi pe ţărmul continentului, 
pînă la capul Flattery. - 155. 

Noriei - grup de triburi celtizate care 
au trăit înaintea erei noastre pe te
ritoriul Stiriei de azi şi al unor părţi 
din Carintia. După cucerirea de către 
romani (15 i.e.n.) provincia Noricum. 
- 141-142. 

Normanzi (Wikingi) - în evul mediu 
timpuriu, nume generic pentru nor
vegieni, suedezi şi danezi. - 33, 148. 

Nubieni - populaţie care trăieşte pe 
malul Nilului, în nordul Republicii 
Sudan şi în sudul Egiptului. - 96. 
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Ojibway (Odschibwă, Chippeway) 
trib de indieni-algonkini din Ame
rica de Nord ; a trăit în partea de 
nord şi de nord-vest a regiunii Ma
rilor lacuri ; rămăşiţe ale acestui 
trib trăiesc azi în grupuri mici în 
Minnesota de Nord. - 41.  

Oma/1a - trib de indieni Sioux (Da
kota) din America de Nord ; a trăit 
în bazinul cursului mijlociu al flu
viului Missouri (statul de azi Ne
braska). - 89. 

Oneida - trib de indieni-irochezi din 
America de Nord ; a trăit pe terito
riul statului de azi New York ; unul 
din cele cinci triburi care alcătuiau 
uniunea irocheză. - 93. 

Onondaga - trib de indieni-irochezi 
din America de Nord ; a trăit pe te
ritoriul statului de azi New York ; 
unul din cele cinci triburi care alcă
tuiau uniunea irocheză. - 93. 

Pandscha (Dschat, Jat) - popor care 
a trăit pe teritoriul Pakistanului de 
azi (mai ales în răsăritul Belucista
nului şi  în parte şi în Afganistan). 
- 54. 

Par/i - un grup de triburi vechi ira
niene care au locuit de pe la mijlo
cul secolului I î.e.n. în partea de 
nord-est a Podişului Iranului. ln se
colele al VI-lea şi al VII-iea au fost 
asimilaţi de popoarele vecine. - 4 1 .  

Pelasgi - nume generic pentru popu
laţia pregrecească a Greciei ; a trăit 
mai ales în Thessalia. - 98. 

I'erşi - vechiul grup iranian al po
poarelor indogermanice ; au locuit în 
vechime în partea de sud-vest a Po
dişului Iranului. - 4 1 .  

Peruvieni - este vorba d e  populaţia 
indiană băştinaşe din Peru, ale cărei 
grupe mai importante au fost Que
chua şi Aimara ; cunoscuţi prin arta 
inca. - 32, 94. 

Peucini - un grup al bastarnilor. -

142. 

Picii - nume generic pentru locuitorii 
băştinaşi ai Scoţiei ; din secolul al 
VI-Iea pînă în secolul al IX-iea e.n. 
s-au contopit cu scoţienii care au 
imigrat din Irlanda. - 130. 

Polinezieni populaUa băştinaşă a 
Polineziei şi a cîtorva insule mai 
mici din răsăritul Melanesiei. - 30. 

Pşavi - grup de gruzini care locuiesc 
mai ales în regiunea muntoasă de pe 
cursul mijlociu al riului Agrava şi 
pe cursul inferior al rîului Jura. 
1 27. 

Pueblo - denumire dată triburilor de 
indieni din sud-vestul Americii de 
Nord ; triburile cele mai cunoscute 
sînt : Zuiii şi Hopi (Arizona, Noul 
Mexic). - 32-33, 94, 105. 

Romani. - 41 , 70, 85, 95, 1 24, 131 , 
134-136, 138-142, 144-147, 150, 1 52, 
171.  

Sabelieni (triburi sabeliene) - unul din 
grupurile principale de triburi din 
centrul Italiei. - 1 17. 

Samoiezi - vezi Neni. 

Santal - trib-Munda, actualmente con
stituie populatia din tinutul din jurul 
lui Santal-Parganas în statul Bihar 
(Uniunea Indiană). - 54. 

Sci/i - grup de triburi care, între se
colele al VII-iea î.e.n. şi primele se
cole e.n„ populau coasta de nord a 
Mării Negre. - 41 .  

Sco/ieni - nume generic pentru tri
burile irlandeze, care au năvălit în 
secolele V-VI în Scoţia ; contopin
du-se cu picţii au format nucleul 
populaţiei scoţiene. - 1 30. 

Semi/i - denumire pentru popoarele 
din ramura semită a familiei de limbi 
hamito-semitice (Asia anterioară ş1 
Africa de nord). - 32, 58, 62, 155. 
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Seneca (Sencka) - trib de indieni-iro
chezi dm America de Nord ; a trăit 
pe teritoriul statului de azi New 
York ; unul din cele cinci triburi care 
alcătuiau uniunea irocheză ; unele 
resturi din acest trib mai trăiesc în 
Canada, New York şi în rezervaţiile 
de Ia apus de fluviul Mississippi. 
35, 36, 52, 86, 88-90, 93. 

Shawnee - tribul cel mai sudic al in
dienilor-algonkini din America de 
Nord ; a trăit pe malul fluviului Sa
vannah, pe teritoriul statelor de azi 
Georgia şi Carolina de Sud. - 60. 

Sirbi - popor din grupul slavilor ele 
sud, înrudit cu croaţii. - 61 . 

Slavi - nume generic pentru un grup 
de popoare din familia de limbi in
doeuropene : ruşii, bulgarii, sîrbii, 
croa\ii, slovenii, cehii, slovacii, sorbii 
şi polonezii. - 9 1 .  

Spartani - locuitori din vechea Spartă, 
numili de greci pelasgi ; erau de ori
gine indoeuropeană ; mai tirziu cu
prinşi împreună cu atrizii sub nu
mele de aheeni. - 71 ,  95. 

Suevi (Suebi, Swebi) grupuri de 
triburi germanice care la începutul 
erei noastre locuiau în regiunea El
bei. Un nucleu şi o rămăşiţă a vechii 
uniuni a suevilor au fost alamanii. 
ln Germania, numele de suev s-a 
păstrat în cel al şvabilor. - 9 1 ,  131 , 
1 36. 

Svane/i (Swani) - grup apar\inînd po
porului gruzin, care trăieşte în Sva
netia pe versantele de sud-vest ale 
Caucazului. - 127. 

Şevsuri (C/1ewsuri) - grup aparţinintl 
poporului gruzin care trăieşle în de
fileurile tinuturilor muntoase ale păi
Iii de răsărit a Gruziei. - 127. 

Tahu - trib de indieni din America 
de Nord care a trăit în nordul Mexi
cului de azi. - 56. 

Taifali - trib de germani înrudit cu 
golii ; în secolul al III-iea stabilit pe 
coasta de nord a Mării Negre ; în a 
doua jumătate a sPcolului al IV-iea 
a fost alungat de acolo de huni. -
7 1 .  

Tamili (Tamuli) popor dravididn, 
dezvoltat din punct de vedere cultu
ral, din sudul Indiei şi nordul Cey
lonului. - 36. 

Tencteri - trib germanic care a trait 
pe la mij locul secolului I i.e.n. pe 
malul drept al Rinului intre rîmile 
Lahn şi Wupper ; au fost zdrobiţi 
aproape complet în 11nul 55 î.e.n. de 
romani, în !uptJ de la Nijme(l'en. -
141.  

Teutoni - probabil trib germanic care 
pe la sfirşitul secolului al II-iea i.e.n. 
a năvălit împreună cu cimbrii şi am
bronii în sudul Europei ; au fost zdro
bili de romani ( 102 i.e.n.) .  - 1 3 1 .  

TiJ,uri - trib d e  indieni care a tr;iif 
în Audh (o parte din statul Uttar
Pradesh) (India de azi). - 46. 

Tinnehi (Dene, A tlrnpasci) - grup de 
triburi indiene din America de Nord, 
vorbind o limbă înrudită, care au 
trait în pădurile din apusul Canadei 
şi în interiorul Peninsulei Alaska, 
precum şi pe tarmul Oceanului Pa
cific, în peninsula Kenai (sudul Pe
ninsulei Alaska). - 4 1 .  

Traci - grup d e  triburi indoeuropene 
care au locuit în vechime în partea 
de est a Peninsulei Balcanice (Tra
cia). - 55. 

Triburile italice (italicii) - locuitorii 
Peninsulei Italice în antichitate ; ele 
formează, în adevăratul sens al cu
vintului , triburile indoeuropene din 
centrul Italiei (italici), mai cu seamă 
latinii şi umbro-sabellii. - 33. 

Turanieni - odinioară denumirea dală 
locuitorilor din cimpia Turanului. -
155. 
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Tuscarora (Tuskarora) - trib de in
dieni-irochezi din America de Nord ; 
a trd.it in ţinuturile de pe ţărmul 
Oceanului Atlantic, unde se află sta
tele de azi Virginia şi Carolina de 
Nord. Rămăşiţe ale acestui trib lo
cuiesc într-o rezervaţie din statul 
New York. - 88. 

Usipi - trib germanic care a locuit 
pe malul drept al cursului inferior al 

Rinului ; pe la mijlocul secolului I 
i.e.n. au fost zdrobiţi de romani. -

141 .  

Vara/i - populaţie din India care tră
ieşte pe teritoriul statului de azi 
Bombay şi, in parte, în nordul sta
tului de azi Madhya-Pradesh. - 1 27. 

Vene/ieni (Vene/i) - grup de triburi 
ilirice in nord-estul Italiei. - 145. 
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nează editia. Legile şi documentele sînt indicate numai atunci cind se citează 
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I. Opere şi articole ale unor autori cunoscuţi şi anonimi 

Agassiz, Louis : A journey in Brazil. London, 1868. - 55. 

Ammianus, Marcellinus : Ausziige aus Ammianus Marcellinus, iibersetzt von Dr. 
D. Coste. In : Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Be
arbeitung. Urzeit. Bd. 2. Leipzig, 1879. - 71. 

Ancient laws and inslilutes ol Wales. Voi. 1.  o. O. 1841 . - 128. 

Annua/ report of the Secretary ol the Treasury on the state of the financcs for 
the year 1887. Washington, 1887. - 364. 

Arisloplianes : Die Weiber am Thesmophorenfest. - 66. 

Aristote/es : Politik. - 1 05. 

Ascllylos : Agamcmnon. - 65. 

- Die sieben gegen Theben. - 103. 

- Die Schutzflehenden. - 103. 

Bachofen, J[oliann/ J[akob] : Das Mutterrecht. Eine Untersuchung iiber die Gynai
kokratie der alten Welt nach ihrer religiiisen und rechtlichen Natur. Stuttgart, 
1861. - 37, 46, 55, 56. 

Bancroft, Hubert Howe : The native races of the pacific states of North America. 
Voi. 1-4. Leipzig, 1875, - 41,  54, 56, 155. 

Bang, A[nton] Chr[istian] : V0Juspaa og de Sibyllinske Orakler. Christiania, 1879 
[ 1880]. - 1 33. 

Becker, Willlelm Ado/ph : Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren 
Kenntnis des griechischen Privatlebens. Th. 1-2. Leipzig, 1840. Th. 2. - 99. 
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Beda Venerabilis : Historiae ecclesiasticae gentis Anglorum. - 130. 

Die Bibel ader die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der 
deutschen Ubers. Martin Luthers. 8-12, 14. 

- Das prophetische Buch Daniel. 1 2. 

- Evangelium des Johannes. - 12. 

- Die Briefe des Johannes. - 12. 

- Die Offenbarung des Johannes. - 12-13. 

Bonaparte, Napoleon-Louis : Des idees napoleoniennes. Paris, 1839. - 425. 

Borkheim, Sigismund : Zur Erinnerung fiir die deutschen Mordspatrioten. 1806-
1807. Mit einer Einleitung von Fr. Engels. Ziirich, 1 888. - 346. 

Bougeart, Alfred : Marat, ! 'Ami du peuple. T. 1-2. Paris, 1865. - 20. 

Bray Jfohn] Ffrancis] : Labour's wrongs and labour's remedy ; or, the age of might 
and the age of right. Leeds, 1839. - 177. 

Bugge, Sophus : Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse. Chris
tiania 1881 bis 1889. - 133. 

Ciisar, Gajus Julius : Der gallische Krieg. - 33, 46, 131 , 136. 

Code Napoleon. - 17, 18, 64, 70. 

Dante Alighieri : Die Gottliche Komodie. 381 . 

Demosthenes : Rede gegen Eubulides. - 98. 

[Dietzgen, Joseph :] Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit. Dargestellt von 
einem Handarbeiter. Eine abermalige Kritik der reinen und praktischen Ver
nunft. Hamburg, 1869. - 292. 

Diodorus Siculus : Bibliothecae historicae quae supersunt. Voi. 4. - 133, 1 4 1 .  

Dureau d e  l a  Ma/le : !:conomie politique des Romains. T .  1-2. Paris, 1840. - 1 25. 

Die Edda, die ăltere und jiingere nebst den mythischen Erzăhlungen der SJ..alda, 
iibersetzt und mit Erlăuterungen begleitet von Karl Simrock. .2„ verm. unei, 
verb. Aufl. Stuttgart und Augsburg, 1855. - 42. 

Edmonds, T[homas] R[owe] : Practicai moral and politica! economy ; or, the go
vernment, religion, and institutions, mast conducive to individual happin�ss 
and to national power. London, 1828. - 176, 177. 

[Enfantin, Barthelemy-Prosper :] Les oisifs et Ies travailleurs. Fermages, loyers, 
interets, salaires. Jn :  t!conomie politique et politique. Paris, 1 831. - 484-485: 

Engels, Frederick : The condition of the working class în England în 1844, with 
appendix written 1886, and preface 1887. Translated by Florence I,<elley-Wisc.h
newetzky. New York. - 354. 
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E11gels, Friedrich : Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen
schaft. Hottingen-Ziirich, 1 882. - 461 . 
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