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V 

Prefaţă 

Volumul 22 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde lu
crările scrise de Engels în ultimii ani ai vieţii lui, 1890-1895. 

Această perioadă coincide cu ultimul deceniu al istoriei ca
pitalismului premonopolist. La răscrucea dintre secolul al XIX-lea 
şi al XX-lea capitalismul a intrat în stadiul său imperialist. Ceea 
ce caracterizează această perioadă este dezvoltarea rapidă a 
monopolurilor capitaliste, intensificarea expansiunii coloniale, în
teţirea luptei dintre statele capitaliste pentru împărţirea terito
rială a lumii şi înrăutăţirea situaţiei unor pături largi de oameni 
ai muncii de la oraşe şi sate. Adîncirea contradicţiilor capitalis
mului a fost însoţită de o ascuţire generală a luptei de clasă. 
Procesul de strîngere a forţelor proletariatului, de pregătire a aces
tuia sub toate aspectele în vederea unor noi lupte revoluţionare, 
s-a intensificat. 

Prima jumătate a deceniului al 1 0-lea a fost marcată de noi 
succese ale marxismului, de extinderea lui tot mai mare. Aşa 
cum am.tă Lenin în ultimul deceniu al secolului trecut, victoria 
marxismului în mişcarea muncitorească „era cîştigată în liniile 
ei principale" (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 17,  Bucureşti, 
Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 1 8) .  

In  rîndurile armatei internaţionale a socialiştilor se  înrolau 
mereu alte noi detaşamente. In Bulgaria, Italia, Polonia., România 
şi Ungaria au luat fiinţă partide socialiste, în Anglia s-a format 
Independent Labour Party (Partidul laburist independent) . Intr-o 
nouă perioadă, perioada proletară, a intPat mişcarea marxistă din 
Rusia unde se creau condiţiile pentru apariţia unui partid marxist 
de luptă, a cărui întemeiere este legată de numele lui V. I. Lenin. 

O dată cu creşterea influenţei marxismului în mişcarea mun
citorească se observă o considerabilă accentuare a tendinţelor 
oportuniste, legată de afluxul elementelor mic-burgheze în rîn-
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durile proletariatului, de apariţia aristocraţiei muncitoreşti şi de 
influenţa pe care o exercita asupra clasei muncitoare ideologia 
burgheză. ln rîndurile partidelor socialiste, îndeosebi ale social
democraţiei germane, partidul cel mai influent din Internaţionala 
a II-a, s-au conturat două orientări oportuniste principale : cea 
„de stînga",  sectară, şi cea făţiş oportunistă, reformistă, care la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea a luat forma revizionismului, - a 
indemnului direct de a se revizui principiile revoluţionare ale 
doctrinei marxiste. 

ln aceste condiţii, în faţa marxiştilor revoluţionari se punea 
ca principală sarcină propagarea marxismului, apărarea lui împo
triva denaturării şi vulgarizării, lupta împotriva încercărilor cla
selor dominante de a scinda cu ajutorul oportuniştilor mişcarea 
muncitorească, de a o descompune dinăuntru. 

O însemnătate nepreţuită avea pentru mişcarea socialistă în 
acele împrejurări activitatea teoretică şi politică desfăşurată de 
Engels. ln pofida vîrstei sale înaintate el a depus o muncă încor
dată şi rodnică pentru dezvoltarea şi popularizarea filozofiei 
marxiste, a economiei politice şi a comunismului ştiinţific. Con
tribuţia lui la elaborarea programului, strategiei şi tacticii parti
delor proletare a fost uriaşă. 

In ultimii ani ai vieţii lui Engels, activitatea lui ştiinţifică cea 
mai de seamă a constituit-o pregătirea pentru tipar a manuscri
sului volumului al Iii-lea al „Capitalului " ,  a unei reeditări a 
„Manifestului Partidului Comunist " ,  precum şi a altor lucrări ale 
lui Marx şi ale lui. Concomitent cu volumul al Iii-lea al „Capitalu
lui" ,  Engels a pregătit şi a patra ediţie germană a volumului I (1 890) 
precum şi a doua ediţie germană a volumului al Ii-lea (1 893) . Pentru 
a patra ediţie a volumului I al „Capitalului" ,  Engels a scris o pre
faţă în care a dat o ripostă energică încercărilor economiştilor 
burghezi de a-l discredita pe Marx ca om de ştiinţă, de a-l ca
lomnia şi învinui de lipsă de probitate ştiinţifică şi de falsificare 
cu bună ştiinţă a izvoarelor folosite (vezi K. Marx. „Capitalul" ,  vol. 
I, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 66-71) .  Demascării acestor 
născociri, Engels îi consacră o lucrare specială, „Brentano contra 
Marx" ,  publicată în volumul de faţă, dind în vileag esenţa apo
logetică-burgheză care se ascunde în concepţiile socialiştilor 
de catedră, ce se dedau la atacuri calomnioase împotriva marxis
mului. Această lucrare arată cu cită ardoare înţelegea Engels să 
apere numele şi moştenirea literară a marelui său prieten. 

Engels a depus o muncă uriaşă la pregătirea pentru tipar a 
volumului al Iii-lea al „Capitalului " ,  care a apărut la sfîrşitul 
anului 1894. El considera această lucrare o puternică armă ideo
logică în mina uartidelor socialiste. Cartea a treia, îi scria Engels 
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la 4 aprilie 1885 lui Bebel, „este excelentă, strălucită. Ea repre
zintă realmente o nemaipomenită răsturnare a vechii ştiinţe eco
nomice. Abia acum teoria noastră capătă o bază de nezdruncinat, 
dindu-ne posibilitatea să înfruntăm cu succes orice adversar".  In 
prefaţa la acest volum, Engels a dat o ripostă hotărîtă economiş
tilor vulgari burghezi care, în strădania lor de a zdruncina teme
liile doctrinei economice a lui Marx, născoceau tot felul de „con
tradicţii" între legile, descoperite de Marx, ale economiei capi
taliste (vezi K. Marx. „Capitalul " ,  voi. III, partea I ,  Bucureşti, 
E.P.L.P. 1953 şi a II-a, Bucureşti, E.S.P.L.P. 1955) . 

O contribuţie importdntă la economia politică marxistă con
stituie „Adausul" scris de Engels la cartea a III-a a „Capitalului • 

alcătuit din două părţi : „Legea valorii şi rata profitului" şi 
„Bursa". 

Din nota „Cu privire la volumul al IV-lea al «Capitalului» lui 
Marx" ,  cuprinsă în volumul de faţă, rezultă că Engels intenţiona să 
publice manuscrisul „Teorii asupra plusvalorii" ca  un al patrulea 
volum, ultimul, al operei capitale a lui Marx. Moartea sa a împie
dkat însă realizarea acestui plan. 

In timp ce pregătea pentru tipar volumul al Iii-lea al „Capita
lului" ,  Engels urmărea cu atenţie procesele economice care aveau 
loc, căutînd ca, sub o formă sau alta, să tragă din ele concluzii ge
neralizatoare. Cu o rară perspicacitate, el a sesizat unele schimbări 
esenţiale survenite în economia capitalistă. 

O afirmaţie importantă în această problemă conţine lucrarea 
lui Engels „Observaţii critice pe marginea proiectului de pro
gram social-democrat din 1891 ", în care atrage atenţia asupra 
formelor schimbate de organizare a producţiei capitaliste mo
derne, exploatarea fiind menţinută şi intensificată şi anume asupra 
răspîndirii pe care o luau societăţile pe acţiuni şi în special 
tn,sturile, „care îşi subordonează ramuri întregi ale industriei şi 
le monopolizează" (vezi volumul de faţă, p. 226) . După cum sub
linia V. I. Lenin, Engels sesizează aici trăsătura caracteristică 
a noului stadiu al dezvoltării capitaliste - transformarea capita
lismului în capitalism monopolist. El considera că aceste indicaţii 
ale lui Engels sînt deosebit de preţioase pentru răsturnarea afir
maţiilor burghezo-reformiste, potrivit cărora „capitalismul mono
polist sau monopolist de stat nu mai este capitalism, că poate fi 
denumit «socialism de stat» ş.a.m.d . "  (vezi V. I. Lenin. Opere 
complete, voi. 33, Bucureşti, Editura politică 1964, ed. a doua, 
p. 67) . 

In articolul „Alegerile prezidenţiale din America" ,  Engels 
relevă cit de mare este în economia americană greutatea speci
fică a trusturilor şi a cartelurilor, care ruinează pe micii produ-
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cători şi exploatează fără milă masele de oameni ai muncii. En
gels atrage atenţia şi asupra legăturii dintre rolul tot mai mare 
al monopolurilor şi ascuţirea luptei de concurenţă între statele 
capitaliste pe piaţa mondială, în special între S. U.A. şi Anglia. 
El a prezis de asemenea ascuţirea pe piaţa mondială a luptei 
dintre S.U.A. şi Germania, pentru care concurenţa americană „va 
[i mai mare decît cea engleză" (vezi volumul de faţă, p. 330). 

Şi în prefa�a la ediţia engleză şi în cea la ediţia a doua germană 
a lucrării sale „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" ,  Engels 
vorbeşte despre ritmul tot mai înalt de dezvoltare a tinerelor 
state capitaliste S. U.A. şi Germania, care tind să înlăture Anglia 
de pe piaţa mondială. El arată aici că S.U.A. şi Germania sînt 
rivale primejdioase pentru Anglia, întrucît „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" (vezi volumul de faţă, p. 262). 
In aceste prefeţe, Engels relevă că în curînd se va încheia cuce
rirea de către statele capitaliste a pieţelor de desfacere „libere" 
şi aceasta va determina adîncirea contradicţiilor dintre ele. En
gels scrie : „Acum însă, pe zi ce trece, pieţele 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 şi a unor articole de metal 
din Birmingham" (vezi volumul de faţă, p. 269) . 

Engels considera aceste noi fenomene din economia capita
listă o sursă de adîncire a antagonismelor proprii societăţii capi
taliste, o cauză a noilor zguduiri economice care o ameninţă, 
zguduiri de proporţii fără precedent. Astfel, în observaţiile din 
articolul „Despre unele particularităţi ale dezvoltării economice 
şi politice a Angliei" ,  Engels prezice maturizarea unei gigantice 
crize în lumea capitalistă. Această previziune a lui Engels a fost 
confirmată de izbucnirea, la începutul secolului al XX-lea, a primei 
crize economice din epoca imperialismului. 

O serie de lucrări cuprinse în volumul de faţă îl caracteri
zează pe Engels ca propagandist înfocat al doctrinei economice 
a lui Marx. Cînd a terminat munca de pregătire a volumului al III
lea al „Capitalului •, înainte ca acesta să vadă lumina tiparului, el a 
scris două articole destinate presei de partid : „Volumul al III-lea al 
«Capitalului» lui Marx" şi „Cu privire la conţinutul volumului al 
III-lea al «Capitalului»" , în care, într-o formă pe înţelesul cititorului 
de rînd, expune conţinutul tuturor volumelor genialei opere a lui 
Marx. Pentru a înlesni muncitorilor însuşirea cunoştinţelor econo
mice, Engels a pregătit o nouă ediţie în limba germană a popularei 
lucrări a lui Marx „Muncă salarită şi capital" (care apare în 1891 ) .  
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Cu acest prilej el a adus textului unele modificări şi completări 
pentru a pune de acord conţinutul lucrării publicate în 1849 cu 
dezvoltarea ulterioară a doctrinei economice de către Marx în 
„Capitalul" .  

Introducerea lui Engels l a  această ediţie, publicată î n  vo
lumul de faţă, reprezintă un model de literatură marxistă, profund 
ştiinţifică şi totodată populară, pentru muncitori. Pe baza unor 
exemple concrete, Engels dă în vileag întregul mecanism al ex
ploatării muncitorului de către capitalist, precum şi procesul de 
formare a plusvalorii ; el îl face pe cititor să înţeleagă caracterul 
antagonist al relaţiilor de clasă în societatea capitalistă şi dez
văluie acţiunea legii pauperizării relative şi absolute a clasei 
muncitoare în capitalism, lege descoperită de Marx. Societăţii îm
părţite în clase antagoniste, subliniază Engels, îi va lua inevitabil 
locul o nouă orînduire socială, „în care actualele deosebiri de 
clasă vor fi dispărut şi în care - poate după o scurtă perioadă 
de trecere implicînd oarecare privaţiuni, dar în orice caz foarte 
utilă din punct de vedere moral -, datorită folosirii şi dezvoltării 
planificate a uriaşelor forţe de producţie existente ale tuturor 
membrilor societăţii, în condiţiile obligativităţii, egale pentru toţi, 
a muncii, vor sta la dispoziţia tuturor în mod egal şi într-o mă
sură crescîndă şi mijloacele de subzistenţă, de înfrumuseţare a 
vieţii, de dezvoltare şi de manifestare a tuturor aptitudinilor fi
zice şi spirituale" (vezi volumul de faţă, p. 203). 

In perioada de care ne ocupăm, în cadrul preocupărilor sale 
ştiinţifice, Engels a acordat un rol important filozofiei marxiste şi 
ştiinţei marxiste a istoriei. Intr-o serie de lucrări şi de scrisori 
el s-a pronunţat împotriva vulgarizării şi aplatizării metodei mar
xiste a materialismului dialectic, dezvoltînd totodată teze de o 
deosebită importanţă ale materialismului istoric : despre bază şi 
suprastructură şi despre interacţiunea lor, despre rolul ideologiei 
în viaţa societăţii, despre stat etc. Pregătind pentru tipar a treia 
ediţie (care a apărut în 1894) a operei sale teoretice „Anti-Di.ihring", 
Engels a introdus unele completări esenţiale şi a scris o prefaţă 
în care releva cu satisfacţie „larga răspîndire " pe care concep
ţiile expuse în „Anti-Di.ihring" „au căpătat-o... în cercurile ştiin
ţifice şi în rîndurile clasei muncitoare, şi anume în toate ţările ci
vilizate ale lumii" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 20, Bucu
reşti, Editura politică, 1 964, p. 17) .  

O muncă uriaşă a depus Engels l a  pregătirea pentru tipar a edi
ţiei a patra în limba germană (care a apărut în 1891) a operei sale 
„Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului" . El a genera
lizat noul şi vastul material cu privire la istoria societăţii primitive, 
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precum şi rezultatele cercetărilor în domeniul arheologiei şi etno
grafiei. Engels a scris pentru această ediţie o prefaţă specială, care 
a fost publicată ca articol sub titlul „Cu privire la familia primitivă 
(Bachofen, McLennan, Morgan) " .  In această lucrare, Engels face o 
analiză critică cuprinzătoare a celor mai importante orientări în 
istoriografia societăţii primitive, subliniind totodată valoarea ştiin
ţifică a cercetărilor proeminentului savant american, materialistul 
spontan Morgan. 

Engels a acordat un mare interes şi lucrărilor scrise de savanţi 
ruşi cu privire la is<toria societăţii primitive. In articolul „Un nou 
caz de căsătorie pe grupe " ,  el atribuie o deosebită importanţă des
coperirilor făcute de eminentul etnolog şi antropolog rus L. J. 
Sternberg pe baza studierii rînduielilor sociale şi a relaţiilor fa
miliale a ghiliacilor (nivcilor) de pe insula Sahalin. Noile date 
aduse de etnograful rus confirmă în mod strălucit justeţea conclu
?.:iilor trase de Engels în lucrarea „Originea familiei, a proprietăţii 
private şi a statului "  în ceea ce priveşte caracterul comunei primi
tive, structura ginţii, căsătoria pP grupe, ca formă de relaţii fami
liale proprii ginţii. 

Dintre lucrările de teorie generală reeditate în deceniul al 10-lea 
de Engels în scopul apărării şi propagării marxismului, o deose
bită însemnătate prezintă lucrarea „Dezvoltarea socialismului de 
la utopie la ştiinţă". Engels a pregătit pentru tipar a patra ediţie 
în limba germană a acestei lucrări ( 1891 ) ,  a verificat traducerea 
ei în limba engleză ( 1892) şi a scris o introducere specială la această 
ediţie. 

In această introducere, Engels continuă lupta împotriva teo
riilor idealiste ostile filozofiei marxiste. El dovedeşte inconsistenţa 
încercărilor de conciliere a materialismului cu idealismul, care se 
manifestă sub forma agnosticismului. Demonstrînd pe baza datelor 
ştiinţelor naturii cognoscibilitatea lumii, Engels dezvoltă una din
tre cele mai importante teze ale teoriei marxiste a cunoaşterii -
practica drept criteriu al adevărului. In această lucrare, Engels 
lămureşte concepţia materialistă despre istorie, concepţia lui Marx, 
şi pune pentru prima oară în circulaţie termenul de „materialism 
istoric " pentru a defini „ acea concepţie despre istoria omenirii care 
vede cauza ultimă şi forţa motrice hotărîtoare a tuturor evenimen
telor istorice importante în dezvoltarea economică a societăţii, în 
schimbările modului de producţie şi de schimb, în împărţirea socie
tăţii în diferite clase, care decurge de aici, şi în luptele dintre aceste 
clase " (vezi volumul de faţă, p. 291 ) .  

I n  introducerea aceasta, Engels acordă un loc important dezvă
luirii rădăcinilor istorice şi sociale ale religiei. Clasa exploatatoare, 
pe cale de a pieri, subliniază el, vede în religie, în primul rînd, un 
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mijloc pentru a înalmşi aspiraţiile revoluţionare ale maselor popu
lare şi pentru a abate aceste mase de la lupta împotriva orînduirii 
existente, „iar primul şi cel mai important mijloc moral cu care se 
pot influenţa masele rămăsese tot religia" - scria Engels (vezi 
volumul de faţă, p. 30 1 ) .  

Considerînd că  ideile religioase, ca ş i  cele juridice ş i  filozo
fice, nu sînt decît o oglindire mai mult sau mai puţin nemijlocită 
a relaţiilor economice dominante într-o societate dată, Engels arată 
că aceste idei nu se pot menţine multă vreme după schimbarea 
fundamentală a relaţiilor economice. Totodată, Engels relevă ca
racterul deosebit de refractar al prejudecăţilor religioase, subli
niază totala lor incompatibilitate cu concepţia ştiinţifică despre 
lume şi încadrează aceste prejudecăţi în categoria tradiţiilor care 
frinează dezvoltarea istorică şi împotriva cărora trebuie dusă lupta 
cu competenţă şi perseverenţă. 

In lucrarea „Cu privire la istoria creştinismului primitiv" cu
prinsă în volumul de faţă, Engels face o expunere ştiinţifică, ma
terialistă a cauzelor care au dus la apariţia creştinismului, a rădă
cinilor lui istorice şi a esenţei lui sociale. Pe baza analizei unui 
vast material bibliografic, Engels arată cum din religie a scla
vilor şi a liberţilor, din ideologie a maselor asuprite puse în miş
care, în condiţiile crizei societăţii sclavagiste, creştinismul s-a 
transformat după trei sute de ani de la apariţia sa în religie 
oficială a statului exploatator, în instrument de înrobire spi
rituală şi socială a exploataţilor. Concluziile lui Engels servesc 
drept punct de plecare în studierea ştiiniifică a unui mare număr 
de probleme privind istoria antică şi, în special, originea creşti
nismului. 

Engels a îmbinat întotdeauna studiile teoretice cu conducered 
practică a luptei de clasă a proletariatului. El ne-a oferit un exem
plu strălucit de aplicare a dialecticii materialiste la stabilirea tac
ticii clasei muncitoare, de pricepere în abordarea concretă a pro
blemelor mişcării muncitoreşti, în dezvăluirea şi sublinierea legă 
turii indisolubile dintre sarcinile naţionale din diferitele ţări şi sco
purile internaţionale ale întregului proletariat mondial. 

Ca şi în trecut, Engels a acordat o mare atenţie mişcării mun
citoreşti germane. El a urmărit în permanenţă activitatea Partidului 
�ocial-democrat din Germania şi a colaborat la organele de presă 
ale acestuia. Sfaturile şi indicaţiile date de Engels social-democra
ţiei germane erau, în multe privinţe, valabile şi pentru socialiştii 
din alte ţări, deoarece se refereau la problemele generale de teorie 
şi tactică ale mişcării proletare. De aceea numeroase lucrări şi arti
cole ale sale publicate în presa social-democrată germană au fost 
reproduse şi în ziarele partidelor socialiste din alte ţări. 
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In articolele „Alegerile din Germania din 1890" ,  „Şi acum ? " ,  
Engels apreciază rezultatele alegerilor din Germania pentru Reichs
tag ţinute la 20 februarie 1 890 ca o mare victorie repurtată de 
forţele democratice din Germania asupra blocului guvernamental 
reacţionar al iuncherilor şi al marii burghezii, în frunte cu Bismarck. 
Curînd după înfrîngerea suferită în alegeri, Bismarck a fost nevoit 
să se retragă, iar legea excepţională împotriva socialiştilor a fost 
abrogată. 

Relevînd importanţa pe care o prezentau pentru mişcarea mun
citorească succesele obţinute de partidul social-democrat în alegeri, 
Engels subliniază în articolele menţionate, precum şi în „Scrisoare 
de rămas bun către cititorii ziarului «Sozialdemokrat» " ,  că 
aceste succese constituie rezultatul luptei eroice împotriva reacţiu
nii duse timp de 12 ani de muncitorii germani în perioada cit a fost 
în vigoare legea excepţională împotriva socialiştilor, precum şi al 
tacticii elastice a partidului, care a îmbinat cu pricepere formele 
de activitate legale cu cele ilegale. Engels a chemat social-demo
craţia germană să continue tradiţiile revoluţionare care s-au creat 
încă din vremea Ligii comuniştilor şi a lui „Neue Rheinische Zei
tung", editat de Marx în timpul revoluţiei din 1848-1849. El a 
pus în gardă partidul împotriva iluziilor parlamentare şi a demon
strat că activitatea parlamentară este o armă importantă, dar nu 
singura, în mina clasei muncitoare. Importanţa luptei parlamentare, 
după cum a relevat Engels într-o serie de articole, constă în faptul 
că dă social-democraţilor posibilitatea de a-şi trece în revistă for
ţele şi le permite să folosească parlamentul drept tribună pentru 
mobilizarea clasei muncitoare şi a maselor de oameni ai muncii. 
Totodată, Engels atrăgea fără încetare atenţia conducătorilor de 
partid asupra însemnătăţii activităţii extraparlamentare, a întăririi 
legăturii între rpartid şi mase, precum şi a propagandei social
democrate în rîndurile sindicatelor şi ale altor organizaţii munci
toreşti şi în rîndurile ţărănimii şi ale armatei. 

In „Scris'Jare de rămas bun către cititorii ziarului «Sozialde
mokrat» " ,  Engels pune în faţa partidului german problema revi
zuirii tacticii în concordanţă cu situaţia schimbată. Engels consi
deră că metodele de luptă tTebuie să fie alese în funcţie de condi
ţiile concrete, în special în funcţie de caracterul acţiunilor claselor 
dominante. , ,Guvernul Reichului" ,  scrie el în legătură cu aceasta, 
„vrea să recurgă din nou împotriva noastră la dreptul comun, şi 
de aceea, pentru moment, vrem să revenim şi noi la mijloacele le
gale pe care le-am cucerit din nou prin folosirea energică a celor 
ilegale" (vezi volumul de faţă, p. 78). Dar dacă clasele guver
nante vor face uz de violenţă, social-democraţia germană va fi 
din nou nevoită să păşească pe calea activităţii ilegale, „sin-
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gura care i-ar mai rămîne" (vezi volumul de faţă, p. 78). Aceste 
indicaţii preţioase dovedesc că Engels era un adversar ho
tărît al absolutizării sectara-dogmatice a unor sau a altor forme de 
luptă a clasei muncitoare, că admitea posibilitatea folosirii de către 
proletariat a diferite metode şi căi de cucerire a puterii politice, în 
funcţie de condiţiile istorice concrete. 

O serie de lucrări cuprinse în volumul de faţă oglindesc lupta 
dusă de Engels împotriva elementelor oportuniste de stînga şi a 
celor de dreapta din cadrul social-democraţiei germane, elemente 
devenite deosebit de active, ca urmare a revizuirii programului şi 
tacticii partidului, în noile condiţii de luptă. 

In articolele „Răspuns adresat redacţiei lui «Săchsische Ar
beiter-Zeitung» ", „Răspuns d-lui Paul Ernst" şi în altele, Engels a 
luat atitudine împotriva opoziţiei „de stînga" ,  semianarhiste a „tine
rilor" ,  care, neţinînd seama de situaţia schimbată, negau importanţa 
activităţii parlamentare, acuzau partidul că se cramponează de „so
cialismul mic-burghez parlamentar" şi încercau să-i impună o tactică 
sectară, aventurieră. Engels a caracterizat concepţiile teoretice ale 
„tinerilor" ,  care tindeau la o contopire vulgară a doctrinei marxiste 
cu diihringianismul, drept „un «marxism» atît de denaturat, incit nu 
mai poate fi recunoscut" .  Relevînd dogmatismul şi incapacitatea 
pe care o vădesc liderii „tinerilor" de a înţelege metodologia mar
xistă, Engels a arătat că „metoda materialistă trece în contrarul ei 
atunci cind în studiul istoriei e folosită nu c a  un fir conducător, ci 
ca şablon dinainte pregătit după care se ajustează faptele istorice" 
(vezi volumul de faţă, p. 8 1 ). Engels atrage atenţia asupra pri
mejdiei pe .care o reprezintă tactica aventurieră care nesocoteşte 
condiţiile efective ale luptei de clasă, avertizînd că o asemenea tac
tică este „în stare să înmormînteze, în hohotele de rîs binemeritate 
ale întregii lumi ostile, chiar şi partidul cel mai puternic, cu mi
lioane de membri "  (vezi volumul de faţă, p. 70). Engels biciu
ieşte cu un sarcasm usturător pe reprezentanţii ambiţioşi şi aro
ganţi ai opoziţiei, în majoritatea lor intelectuali de curînd intraţi 
în rîndurile partidului. El îşi bate joc de pretenţiile lor de a avea 
o poziţie specială în partid şi declară „că în partidul nostru, fiecare 
trebuie să înceapă cu munca de jos ; că pentru a ocupa posturi de 
răspundere în partid nu sînt suficiente numai talentul literar şi cu
noştinţele teoretice, chiar dacă acestea sînt indiscutabile ; pentru 
aceasta este nevoie şi de cunoaştere temeinică a condiţiilor luptei 
partidului şi a formelor ei, este nevoie de o probitate personală veri
ficată şi de o tărie de caracter, în sfîrşit, de încadrarea de bunăvoie 
în rîndurile luptătorilor" (vezi volumul de faţă, p. 70-71). Din aceste 
cuvinte reiese cit de exigent era Engels faţă de activiştii de partid. 
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Articolele combative ale lui Engels, precum şi atitudinea hotă
rîtă a lui Bebel şi Liebknecht faţă de „tineri " au ajutat social-demo
craţia germană să lichideze repede această „revoltă a literaţilor 
şi studenţilor" .  

In această perioadă, principala primejdie pentru partidele so
cialiste şi muncitoreşti o prezentau elementele reformiste, făţiş 
oportuniste. In Germania, în fruntea acestor elemente, gata, după 
cum spunea Lenin, „să profite de legalitate pentru a renunţa la lo
zincile neciuntite şi la tactica intransigentă" (V. I. Lenin. Opere 
complete, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, p. 
391 )  se afla Vollmar, liderul social-democraţilor bavarezi. Atacurile 
lui Vollmar şi ale celorlalţi oportunişti împotriva teoriei marxiste 
a statului, împotriva învăţăturii despre lupta de clasă, revoluţie şi 
dictatura proletariatului au pregătit terenul pentru revizuirea ge
nerală a marxismului preconizată de Bernstein la sfîrşitul deceniu
lui al 1 0-lea. 

Ca răspuns la manifestările elementelor oportuniste de dreapta, 
precum şi la poziţia împăciuitoristă a lui Wilhelm Liebknecht şi a 
altor conducători ai social-democraţiei, Engels a publicat în 1 891  
manuscrisul lui Marx „Critica programului de la  Gotha" ,  un docu
ment care cuprinde o critică necruţătoare a dogmelor reformiste, 
lassalleene şi în care sînt formulate cele mai importante teze ale 
teoriei comunismului ştiinţific, inclusiv teoria dictaturii proletaria
tului. In prefaţă Engels arată ce l-a determinat să insiste asupra 
publicării acestei lucrări (vezi volumul de faţă, p. 90-91 ) .  Unul dintre 
motive a fost dorinţa lui de a da o lovitură nimicitoare cultului 
personalităţii lui Lassalle, care a fost multă vreme întreţinut de 
elementele oportuniste în rîndurile mişcării muncitoreşti germane. 
Luînd hotărîrea să publice manuscrisul, Engels era conştient că va 
avea de înfrînt o anumită rezistenţă din partea acelor conducători 
ai social-democraţiei germane cărora le fusese adresată la vremea 
ei critica lui Marx şi care totuşi acceptaseră programul de com
promis de la Gotha. Dar Engels avea deplină încredere în forţa 
partidului, îl socotea destul de puternic pentru a rezista criticii 
deschise făcute de Marx greşelilor lui. Pentru Engels conside
rentele principiale, interesele partidului şi păstrarea purităţii teoriei 
marxiste erau mai presus de orice. 

In condiţiile intensificării luptei ideologice în rîndurile Parti
dului social-democrat din Germania şi ale partidelor socialiste din 
celelalte ţări, o mare însemnătate a avut şi publicarea în 1891 a 
celei de-a treia ediţii germane a lucrării lui Marx „Răz
boiul civil din Franţa". In introducerea, cuprinsă în volumul de 
faţă, la această ediţie, Engels subliniază importanta istorică mon
dială a Comunei din Paris şi uriaşa valoare a contribuţiei aduse 
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de Marx la teoria despre stat, revoluţie şi dictatura proletariatului, 
pe baza sintetizării teoretice a experienţei Comunei. In această in
troducere, Engels completează aprecierea clasică făcută de Marx 
cu privire la activitatea Comunei. Pe baza greşelilor comise de 
blanquişti şi de proudhonişti el demonstrează că proletariatul -
cînd ia în mîinile sale puterea de stat - trebuie să fie condus de 
un partid proletar revoluţionar, maturizat din punct de vedere teo
retic. După cum spunea V. I.  Lenin, Engels „sintetizează în mod 
deosebit de pregnant" învăţămintele Comunei, completîndu-le cu 
o generalizare a experienţei luptei duse de clasa muncitoare în de
cursul celor 20 de ani care au urmat. Engels combate cu hotărîre 
„venerarea superstiţioasă a statului" (vezi volumul de faţă, p. 1 92), 
răspîndită în Germania nu numai în rîndurile burgheziei, ci şi în 
rîndurile elementelor nestatornice ale social-democraţiei. Subliniind 
importanţa concluziei trase de Marx în ceea ce priveşte caracterul 
asupritor al maşinii de stat burgheze şi necesitatea sfărîmării ei, 
Engels scrie : „In realitate însă, statul nu este altceva decît o ma
şină pentru reprimarea unei clase de către altă clasă, şi anume în 
republica democratică nu mai puţin decît în monarhie" (vezi volu
mul de faţă, p. 1 92) . In sprijinul acestei afirmaţii el dă ca exemplu 
orînduirea de stat republicană şi sistemul bipartid din S.U.A., unde 
există „două mari bande de speculanţi politici, care acaparează pe 
rînd puterea de stat şi o exploatează prin mijloacele cele mai mîr
şave în scopurile cele mai mîrşave" (vezi volumul de faţă, p. 
1 9 1-192) . 

In lupta împotriva teoriilor reformiste cu privire la integrarea 
paşnică a orînduirii capitaliste în socialism, Engels susţine teoria 
dictaturii proletariatului, a formării de către clasa muncitoare a 
unui stat nou, proletar, care să se deosebească fundamental de sta
tul clasei exploatatoare. Deosebit de strălucit apără Engels temelia 
temeliilor teoriei marxiste - învăţătura despre dictatura proleta
riatului - în ultimul paragraf al lucrării sale adresate nemijlocit 
elementelor oportuniste din rîndurile social-democraţiei germane : 
„Filistinul german" (în manuscris social-democrat) „este cuprins din 
nou de o spaimă salutară la cuvintele : dictatura proletariatului. 
Ei bine, domnii mei, vreţi să ştiţi cum arată această dictatură ? 
Priviţi Comuna din Paris. Aceasta a fost dictatura proletariatului" 
(vezi volumul de faţă, p. 1 93). 

Idei foarte preţioase expune Engels în problema destinelor sta
tului după cucerirea puterii de către clasa muncitoare. Dezvoltînd 
în continuare teza formulată de Marx şi de el cu privire la dispa
riţia treptată a statului în comunism, Engels subliniază că clasa 
muncitoare nu-şi instaurează dictatura pentru vecie, statul de tip 
nou socialist urmînd să existe doar „pînă ce o generaţie crescută 
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în condiţii sociale noi, libere va fi în stare să se descotorosească 
de toată şandramaua statului" (vezi volumul de faţă, p. 1 92-193) . 
In prefaţa la broşura „Articole din «Volksstaat» pe teme internaţio
naleu ( 1871-1 875) , Engels arată de ce Marx şi el au preferat să se 
numească comunişti, şi nu social-democraţi, şi relevă că, din punc t 
de vedere ştiinţific, denumirea „social-democrat" este oarecum lip
sită de precizie pentru un partid „al cărui program economic nu 
este pur şi simplu socialist în general, ci chiar comunist, şi al cărui 
scop politic final este desfiinţarea statului, prin urmare şi a demo
craţiei" (vezi volumul de faţă, p. 4 1 2). Aşadar, după părerea lui En
gels, viitorul stat socialist, care se dezvoltă în direcţia unei demo
cratizări tot mai mari, trebuie să piară o dată cu instaurarea orîn
duirii sociale comuniste, fiind înlocuit cu forme de autoadministrare 
socială nestatale. 

V. I. Lenin a dat o înaltă preţuire raţionamentelor lui Engels 
în problema statului, şi le-a dezvoltat în lucrarea sa „Statul şi 
revoluţiau . 

Un document de o deosebită importanţă, care oglindeşte lupta 
lui Engels pentru apărarea principiilor programatice şi tactice ale 
comunismului ştiinţific împotriva denaturărilor oportuniste este lu
crarea, menţionată mai sus, „Observaţii critice pe marginea proiec
tului de program social-democrat din 1891  ". ln această lucrare, En
gels face analiza amănunţită a proiectului de program al Partidului 
social-democrat din Germania, întocmit de Conducerea partidului 
pentru Congresul de la Erfurt, unde urma să fie adoptat un nou 
program în locul progl'amului de la Gotha din 1875. In legătură cu 
critica făcută proiectului de program, Engels dezvoltă în aceast<l 
lucrare o seamă de teze marxiste : cu privire la sarcinile şi sco
purile economice şi politice ale mişcării proletare, cu privire la în
semnătatea luptei pentru transformări democratice în orînduirea de 
stat, inclusiv în administraţia locală, cu privire l a  diferitele căi de 
trecere de la capitalism la socialism, cu privire la statul proletar 
şi la dictatura proletariatului. 

Un loc important rezervă Engels în lucrarea sa „criticii con
cepţiilor oportuniste ale social-democraţiei în problemele structurii 
statului" (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 33, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, ed. a doua, p. 66-67). El se ridică în modul cel mai 
hotărît împotriva iluziilor răspîndite de oportunişti în sensul că în 
condiţiile orînduirii politice semiabsolutiste din Germania ar putea 
fi „instaurată pe cale paşnică, idilică, republica, şi nu numai repu
blica, ci chiar societatea comunistă" (vezi volumul de faţă, p. 229). 
Engels a apreciat că lipsa din proiect a revendicării de a se răsturna 
regimul reacţionar monarhist în Germania şi a se instaura republica 
democratică, ca premisă necesară pentru cucerirea puterii politke 
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de către proletariat, înseamnă o „neglijare a obiectivelor prin
cipale de dragul intereselor imediate, ale zilei•, o „sacrificare a 
viitorului mişcării de dragul prezentului mişcării" (vezi volumul de 
'faţă, p. 229) . Admiţînd posibilitatea trecerii unor ţări de la capita
lism la socialism şi pe cale paşnică, Engels formulează o seamă de 
considerente importante din punct de vedere principial, referitoare la 
condiţiile în care această cale este posibilă. „Se poate concepe că 
în ţările în care reprezentanţa poporului concentrează în mîna ei 
întreaga putere, în care constituţia permite să faci ce vrei de în
dată ce ai sprijinul majorităţii poporului.„ vechea societate s-ar pu
tea integra în mod paşnic în cea nouă" (vezi volumul de faţă, p. 
228). Dar pentru a crea în Germania din acea vreme şi în alte ţări 
cu regim poliţienesc despotic condiţii de trecere la socialism, so
cietatea trebuia, arăta Engels, să sfărîme „cătuşele rînduielilor po
litice încă semiabsolutiste şi, în plus, nespus de încîlcite" (vezi 
volumul de faţă, p. 228). 

Ca formă de stat în condiţiile căreia clasa muncitoare din Ger
mania ar putea ajunge la putere, Engels indică republica democra
tică., care este „chiar forma specifică a dictaturii proletariatului• 
(vezi volumul de faţă, p. 229) . In cazul de faţă lozinca „republica 
democratică" însemna, în concepţia lui Engels, lupta pentru cuce
rirea căilor de acces spre dictatura proletariatului, lupta pentru 
cucerirea unor condiţii favorabile, care să permită folosirea regi
mului democratic în scopul instaurării statului proletar, lucru pe 
deplin realizabil în anumite împrejurări, după cum a dovedit ulte
rior experienţa ţărilor de democi aţie populară. Tocmai în acest 
sens a înţeles Lenin, spre deosebire de oportunişti şi de revizionişti, 
care preamăreau democraţia burgheză, spusele lui Engels. fn legă
tură cu aceasta, în lucrarea sa „Statul şi revoluţia" ,  Lenin scria : 
„Engels repetă aici într-o formă deosebit de pregnantă ideea fun
damentală care străbate ca un fir roşu toate operele lui Marx, şi 
anume că republica democratică este treapta cea mai apropiată 
spre dictatura proletariatului• (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 33, 
Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, p. 70) . 

Lucrarea lui Engels „Observaţii critice pe marginea proiectului 
de program social-democrat din 1891 " a avut o mare influenţă în 
elaborarea proiectului de program definitiv al social-democra
ţiei germane. Dar în programul adoptat la Congresul de la Erfurt, 
unele indicaţii deosebit ·  de importante ale lui Engels n-au fost 
luate în seamă. Din acest program teza cu privire la dictatura pro
letariatului, revendicarea răsturnării monarhiei şi a instaurării re
publicii democratice lipseau. Aceasta dovedeşte că în rîndurile so
cial-democraţiei germane influenţa oportunismului nu fusese pe de
plin lichidată. 

2 
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Un loc de seama m moştenirea revoluţionară lăsată de înte
meietorii socialismului ştiinţific îl ocupă introducerea scrisă de En
gels în 1 895 la lucrarea lui Marx „Luptele de clasă în Franţa. 
1 848-1850", care încă în timpul vieţii lui Engels şi, îndeosebi 
după moartea lui, a fost interpretată tendenţios, în spirit oportunist, 
de către unii lideri ai social-democraţiei germane. In acest docu
ment, Engels se vădeşte a fi un excelent strateg şi tactician al 
luptei revoluţionare a proletariatului. 

Relevînd importanţa pe care o prezintă analiza desfăşurării re
voluţiei din 1 848-1849 făcută de Marx, precum şi a învăţămintelor 
care decurg din ea, Engels consacră o bună parte din această intro
ducere generalizării experienţei acumulate ulterior de proletariat în 
ceea ce priveşte lupta de clasă în special în Germania. In lucrarea 
sa, Engels subliniază necesitatea de a se folosi toate mijloacele le
gale în vederea pregătirii proletariatului pentru revoluţia socialistă, 
de a se îmbina cu pricepere lupta pentru democraţie cu lupta pen
tru revoluţia socialistă, prima sarcină fiind subordonată celei de-a 
doua. Engels fundamentează din nou în această introducere teza, 
care constituie piatra unghiulară a marxismului, cu privire la ale
gerea metodelor tactice şi a formelor de luptă în funcţie de situaţia 
istorică concretă, la necesitatea care se impune proletariatului de a 
înlocui formele paşnice de activitate revoluţionară, pe care el le 
preferă, cu forme nepaşnice în cazul cînd clasele reacţionare domi
nante ar recurge la violenţă. Dacă înseşi clasele reacţionare, scrie 
Engels, încalcă această „legalitate funestă" şi recurg la violenţă, 
social-democraţia trebuie să facă uz de „dreptul la revoluţie", să-şi 
mute activitatea „de pe tărîmul luptei parlamentare pe tărîmul re
voluţiei" („Răspuns onorabilului Giovanni Bovio " ,  vezi volumul de 
faţă, p. 273) . 

Engels consideră că chezăşia succesului partidului proletar 
constă în atragerea maselor largi ale poporului, în primul rînd a 
ţărănimii muncitoare, de partea clasei muncitoare. Subliniind rolul 
hotărîtor pe care îl au masele în desfăşurarea evenimentelor isto
rice, el scrie : „atunci cînd este vorba de o transformare totală a 
orînduirii sociale, masele trebuie să participe ele însele la aceasta, 
trebuie să înţeleagă ele însele despre ce este vorba, pentru ce 
anume îşi varsă sîngele şi îşi riscă viaţa. Asta ne-a învăţat istoria 
ultimilor cincizeci de ani" (vezi volumul de faţă, p. 5 19) .  

Lucrarea lui Engels „Problema ţărănească în  Franţa ş i  în  Germa
nia N, publicată în acest volum, este îndreptată împotriva revizio
nismului care pătrunsese în rîndurile social-democraţiei germane 
şi în cele ale altor partide din Internaţionala a II-a. Ceea ce l-a 
determinat pe Engels să scrie această lucrare a fost încercarea lui 
Vollmar şi a altor oportunişti de a strecura, cu prilejul discutării 
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proiectului de program agrar la Congresul de la Frankfurt al socidl
democraţiei germane ţinut în 1894, „teorii • ostile marxismului cu 
privire la trăinicia gospodăriei ţărăneşti în condiţiile capitalismu
lui şi la integrarea treptată în socialism a elementelor chiabureşti 
de la sate, care exploatează munca salariată a muncitorilor agri
coli etc. De asemenea, Engels a fost determinat să publice un arti
col în această problemă şi de dorinţa de a îndrepta greşelile socia
liştilor francezi, care au admis în programul lor agrar (adoptat de 
Congresul de la Marsilia din 1892 şi completat la Congresul naţio
nal de la Nantes din 1 894) devieri de la marxism şi concesii făcute 
oportunismului. 

In lucrarea „Problema ţărănească în Franţa şi în Germania" ,  pre
cum şi în „Scrisoare adresată redacţiei ziarului « Vorwărts» ", în 
strînsă legătură cu această lucrare, Engels a supus unei critici amă
nunţite concepţiile oportuniste ale lui Vollmar şi greşelile socia
liştilor francezi. El a arătat că aceştia din urmă, promiţînd, de dra
gul iluziilor mic-burgheze de proprietar ale ţăranilor, menţinerea 
proprietăţii lor, tind în fond în mod obiectiv „la un lucru care din 
punct de vedere economic e imposibil, sacrifică principiul, se si
tuează pe o poziţie reacţionară" (vezi volumul de faţă, p. 477) . And
liza cri tică făcută programului de la Nantes a constituit pentru 
Engels un prilej de a expune în mod succint punctul de vedere 
al lui Marx şi al său cu privire la ţărănimea muncitoare ca princi
palul aliat al proletariatului, de a fundamenta tactica partidelor 
socialiste faţă de diferitele categorii ale ţărănimii şi de a schiţa în 
linii mari politica viitorului stat proletar în problema ţără
nească. 

Engels explică necesitatea de a trata ţărănimea în mod dife
renţiat, importanţa atragerii de partea partidelor socialiste a pătu
rilor largi ale ţărănimii muncitoare, în primul rînd a proletariatu
lui agricol şi a ţărănimii sărace, aliaţii clasei muncitoare în revo
luţia socialistă. „Pentru a cuceri puterea politică - spune el -, 
acest partid trebuie să meargă mai întîi de la oraş la sat, trebuie 
&ă devină o forţă la sat" (vezi volumul de faţă, p. 482) . Apărînd in
teresele maselor ţărăneşti, partidele socialiste trebuie totodată să 
lămurească ţăranilor adevărata lor situaţie în capitalism, care con
damnă mica gospodărie ţărănească la pieire, să le atragă în per
manenţă luarea aminte că numai revoluţia socialistă deschide oa
menilor muncii de la sate perspectiva eliberării de sărăcie şi ex
ploatare. 

O deosebită importanţă teoretică şi practică prezintă pentru 
partidele marxiste indicaţiile lui Engels cu privire la transformarea 
socialistă a agriculturii. „Sarcina noastră faţă de micii ţărani -
scria Engels în legătură cu politica proletariatului ajuns la putere 

2* 
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- constă mai întîi în a transforma producţia lor particulară şi pro
prietatea lor privată într-o gospodărie cooperatistă, nu cu forţa, 
ci prin puterea exemplului şi cu sprijinul acordat în acest scop de 
societate. ln această privinţă avem, desigur, destule mijloace pen
tru a deschide în faţa micului ţăran perspectiva unor avantaje care 
nu se poate să nu-i fie evidente încă de pe acum" (vezi volumul 
de faţă, p. 495) . ln •ceea ce priveşte problema exproprierii marilor 
proprietari funciari, Engels arată cd. înfăptuirea acestei exproprieri 
cu sau fără despăgubire va „depinde, în cea mai mare parte nu 
de noi, ci de împrejurările în care vom ajunge la putere şi în spe
cial de atitudinea d-lor proprietari funciari înşişi" (vezi volumul 
de faţă, p. 499) . 

Articolul „Problema ţărănească în Franţa şi în Germania" scris 
de Engels face parte din lucrările marxiste fundamentale în pro
blema agrară. Ideile profunde expuse în acest articol au fost multi
lateral dezvoltate de V. I. Lenin atunci cînd a elaborat genialul său 
plan cooperatist de transformare socialistă a satului. 

O mare atenţie a acordat Engels mişcării muncitoreşti din 
Franţa şi Partidului muncitoresc francez ; o mărturie în acest sens 
constituie, în afară de lucrările mai sus-amintite, şi o serie de alte 
articole cuprinse în volumul de faţă. Engels a sprijinit prin toate 
mijloacele întărirea ideologică şi organizatorică a Partidului mun
citoresc francez, i-a îndrumat pe conducătorii acestui partid -
Guesde şi Lafargue - la elaborarea liniei tactice în problemele 
cele mai importante, i-a ajutat să ducă o luptă energică împotriva 
curentului oportunist din mişcarea muncitorească franceză - posi
biliştii - şi să înfrîngă tendinţele oportuniste care se manifestau 
chiar în rîndurile partidului. 

lntrucît Engels considera Franţa ca o ţară în care „.împotriva 
voinţei ţăranului sărac „nu este posibilă nici o transformare revo
luţionară de durată" (vezi volumul de faţă, p. 494),  el socotea inten
sificarea propagandei socialiste la sate o sarcină primordială a: 
Partidului muncitoresc francez. Apreciind ca un fapt pozitiv marile 
succese obţinute de socialişti în alegeri, Engels a criticat totodată 
tendinţa pe care o vădeau unii conducători ai partidului de a su
praaprecia activitatea parlamentară. Engels a acordat o mare im
portanţă propagării experienţei revoluţionare a Comunei din Paris 
în rindurile muncitorilor francezi. ln acest scop, în fiecare an la 
18 martie, el publica în ziarul „Le Socialiste" un mesaj de salut 
adresat muncitorilor francezi, pentru a-i educa în spiritul tradiţiilor 
revoluţionare şi al internaţionalismului proletar. 

Atît în articolul „Cu privire la recenta farsă a poliţiei din Pa
ris" ,  cît şi în interviul acordat corespondentului ziarului francez 
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„L'f:clair" ,  Engels relevă întărirea reacţiunii politice în Franţa, de
mască pe organizatorii represaliilor poliţieneşti împotriva mişcării 
socialiste şi democratice. Totodată el condamnă categoric actele de 
teroare ale anarhiştilor, pe care cercurile reacţionare şi poliţia le 
exploatau în scopuri provocatoare. Sensul real al acestor acte, 
arată el, este „să provoace panică în rîndurile populaţiei, să in
stituie teroarea şi să instaureze astfel dominaţia reacţiunii" (vezi 
volumul de faţă, p. 529) . 

O serie de lucrări cuprinse în acest volum (Prefaţă la ediţia 
engleză ( 1892) a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia• ,  ar
ticolul „Ziua de 4 mai la Londra" şi altele) reflectă participarea ac
tivă a lui Engels la mişcarea muncitorească din Anglia. Considerînd 
crearea unui partid revoluţionar de masă independent oa o sarcină 
imediată a clasei muncitoare engleze, el a dezvăluit cauzele care frî
nau înfăptuirea acestei sarcini. El relevă închistarea de castă care 
domneşte în rîndurile vechilor trade-unionuri, exponenţii intereselor 
aristocraţiei muncitoreşti şi promotorii influenţei acesteia asupra 
proletariatului, răspîndirea în rîndurile muncitorilor, datorită aces
tei influenţe, a unor idei preconcepute împotriva socialismului, pre
cum şi a tradiţiilor burgheze, printre care şi prejudecata că „nu sînt 
posibile decît două partide, conservatorii şi liberalii, şi că clasa mun
citoare trebuie să-şi cucerească libertatea cu ajutorul marelui partid 
liberal" (vezi volumul de faţă, p. 303). După părerea lui Engels, una 
din laturile slabe, atît ale mişcării muncitoreşti engleze, cit şi ale 
celei americane, o constituia dogmatismul organizaţiilor socialiste. 

Principala condiţie pentru lichidarea sciziunii din cadrul miş
cării muncitoreşti engleze consta, după părerea lui Engels, în în
irîngerea sectarismului lui Social Democratic Federation (Federaţia 
social-democrată), ai cărei lideri transformaseră marxismul „în or
todoxie" (vezi volumul de faţă, p. 543) ,  precum şi în înlăturarea 
influenţei socialiştilor burghezi, reprezentaţi de Fabian Society (so
cietatea fabienilor) . Despre această societate Engels spunea că este 
"o simplă filială a partidului liberal" (vezi volumul de faţă, p. 543) . 

El îşi exprima convingerea că „grandioasa mişcare a maselor 
va pune capăt tuturor acestor secte şi grupuleţe" şi va face cu pu
tinţă înfiinţarea unui adevărat partid muncitoresc în Anglia. De 
.aceea, el acorda o deosebită importanţă propagandei socialiste în 
rîndurile păturilor largi muncitoreşti, în special în rîndurile popu
laţiei proletare din cartierul East-End din Londra. El a salutat miş
-carea muncitorilor necalificaţi şi înfiinţarea unor noi trade-unio
nuri la sfîrşitul deceniului al 9-lea. Trezirea conştiinţei de clasă a 
proletariatului englez şi-a găsit o expresie pregnantă în demonstra
;ţia de masă care a avut loc la Londra la 4 mai 1890. Atunci cînd 
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în Anglia va exista un adevărat partid proletar, spunea Engels, el 
va fi în stare 1 1să pună curînd capăt alternanţei dintre cele două 
partide vechi de guvernămînt care se succed la cîrma ţării, perpe
tuînd tocmai prin aceasta dominaţia burgheziei u (vezi volumul de 
faţă, p. 323) . Engels a salutat constituirea, în 1893, a lui Independent 
Labour Party (Partidul laburist independent). întrucît spera că el se 
va dezvolta şi va deveni un partid de masă. Dar în scurt timp în 
acest partid au început să predomine elementele reformiste. 

Sprij inul nepreţuit acordat de Engels tinerelor detaşamente ale 
mişcării internaţionale a muncitorilor, partidele socialiste din ţările 
Europei, şi-a găsit expresia în scrisorile, cuprinse în acest volum, 
adresate conducătorilor partidelor şi organizaţiilor muncitoreşti, re
dacţiilor ziarelor socialiste şi muncitoreşti şi în corespondenţa cu 
socialiştii din diferite ţări. 

In numeroase lucrări ale sale (mesaje de salut adresate con
greselor, 1 1Cuvîntare rostită la ddunarea social-democ11ată de la 
Viena, 1 4  septembrie 1893" ,  11Mesaj de salut adresat muncitorilor 
austrieci, în legătură cu apariţia zilnică a lui «Arbeiter-Zeitung» u 

şi altele) , Engels subliniază marile succese obţinute de mişcarea 
muncitorească din Austria, dă sfaturi într-o seamă de probleme de 
ordin tactic şi îşi exprimă solidaritatea cu lupta curajoasă dusă de 
proletariatul austriac pentru lărgirea libertăţilor democratice şi 
pentru votul universal. Acordînd o mare importanţă atragerii mun
citorilor de orice naţionalitate din Austro-Ungaria în mişcarea 
muncitorească, Engels a urmărit cu atenţie înfiinţarea şi dezvolta
rea Partidului social-democrat ungar. In scrisoarea sa 1 1Către redac
ţiile ziarelor «Arbeiter-Wochen-Chronik» şi «Nepszava» din Buda
pesta" ,  el a subliniat că apariţia partidelor muncitoreşti atît în ţă
rile mari, cit şi în cele mici este un fenomen legic. 1 1Existenţa unui 
Partid muncitoresc social-democrat ungar dovedeşte o dată mai 
mult că marea industrie modernă nu poate să prindă rădăcini într-o 
ţară fără a revoluţiona vechea societate precapitalistă şi fără a ge
nera nu numai o clasă capitalistă, ci şi un proletariat, deci şi lupta 
de clasă între unii şi alţii, precum şi un partid muncitoresc care să 
acţioneze în vederea desfiinţării orînduirii mondiale burghezo-ca
pitaliste" (vezi volumul de faţă, p. 88) . 

O mare satisfacţie i-au dat lui Engels dezvoltarea mişcării mun
citoreşti şi răspîndirea marxismului în ţările slave din Europa 
rentrală şi de sud : Bulgaria, Polonia şi Cehoslovacia, după cum 
rezultă din lucrările cuprinse în acest volum : 1 1Către redacţia pu
blicaţiei bulgare Soţial-demokrat" ,  1 1Către tovarăşii cehi, cu prilejul 
zilei de 1 Mai 1893" etc. Engels relevă creşterea solidarităţii dintre 
muncitorii germani şi cehi, subliniază necesitatea de a opune unita-
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tea internaţională a muncitorilor urii naţionaliste aţîţate de bur
ghezie. In prefaţa la ediţia poloneză a „Manifestului Partidu
lui Comunist" ( 1892) , Engels observă cu satisfacţie răspîndirea 
rapidă a ideilor socialiste printre muncitorii polonezi şi rolul tot 
mai mare al tînărului proletariat polonez în lupta pentru indepen
denţa şi renaşterea naţională a Poloniei. ln această lucrare, ca şi 
în altele („Către redacţia ziarului ccVolksfreund» " ,  „Despre anti
semitism"}, Engels expune idei importante în problema naţională, 
fundamentează principiile internaţionalismului proletar şi arată că 
orice manifestare a ideologiei şoviniste şi naţionaliste este potriv
nică cauzei eliberării oamenilor muncii. 

Volumul de faţă cuprinde o seamă de articole consacrate Ita
liei şi mişcării muncitoreşti din Italia : „Despre panamaua italiană" ,  
„Către cititorul italian [Prefaţă l a  ediţia italiană (1 893) a ccMani
festului Partidului Comunist»"], „Viitoarea revoluţie în Italia şi Par
tidul socialist " ,  „Socialismul internaţional şi socialismul italian 
(scrisoare adresată redacţiei revistei „Critica Sociale" ) "  şi altele. 
Aceste lucrări vădesc deosebitul interes cu care a urmărit Engels 
situaţia din Italia, lupta oamenilor muncii italieni împotriva asu
pririi politice şi economice, precum şi marele sprijin acordat de 
Engels socialiştilor italieni la propagarea marxismului, la crearea 
Partidului socialist italian şi la stabilirea sarcinilor lui imediate. 
Prefaţa lui Engels la ediţia spaniolă a lucrării lui Marx 
„Mizeria filozofiei " ,  mesajul de salut „Către muncitorii spanioli 
cu prilejul zilei de 1 Mai 1 893 " şi apelul „Către organizaţiile socia
liste şi muncitoreşti engleze" dovedesc cit de legat era Engels 
de mişcarea socialistă din Spania. 

O dată cu înfiinţarea Internaţionalei a II�a, activitatea de con
ducător al mişcării muncitoreşti internaţionale, desfăşurată de En
gels, s-a intensificat în mod considerabil. In numeroase lucrări 
cuprinse în volumul de faţă se reflectă lupta dusă de el pentru 
unificarea, pe baza marxismului, a noii asociaţii internaţionale a par
tidelor socialiste şi muncitoreşti şi pentru răspîndirea ideilor comu
nismului ştiinţific în rîndurile proletarilor din toate ţările. 

Hotărîrea cu privire la sărbătorirea zilei de 1 Mai, adoptată 
la Congresul de constituire a Internaţionalei a II-a, care a avut 
loc la Paris, are, după cum menţionează Engels în repetate rînduri, 
o mare importanţă pentru mobilizarea maselor şi pentru consoli
darea solidarităţii proletare internaţionale. In prefaţa la ediţia a 
patra germană a „Manifestului Partidului Comunist" (1890) , En
gels constată cu mîndrie că lozinca de luptă „Proletari din toate 
ţările, uniţi-vă!" ,  pe care Marx şi el au lansat-o lumii 
întregi în 1 848, a găsit ecou în rîndurile muncitorilor. Acest lucru 
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s-a văzut cu ocazia marilor demonstraţii de la 1 Mai 1890. In adre
sele de salut scrise cu prilejul zilei de 1 Mai („Către muncitorii 
austrieci cu prilejul zilei de 1 Mai 1893 " ,  „Către muncitorii ger
mani cu prilejul zilei de 1 Mai 1893" ,  „Şi totuşi ! Salut adresat 
muncitorilor francezi cu prilejul zilei de 1 Mai 1893" şi altele) En
gels îndeamnă proletariatul internaţional să facă o tradiţie din de
monstraţia anuală de 1 Mai a forţelor proletare şi subliniază că 
aceste demonstraţii ar da în mod pregnant la iveală legătura strînsă 
existentă între sarcinile internaţionale şi cele naţionale ale proleta
ri atului. 

Din lucrările „Congresul internaţional muncitoresc din 1 891  • ,  
„Despre congresul d e  l a  Bruxelles şi situaţia din Europa" ,  „Către 
Consiliul Naţional al Partidului muncitoresc socialist din Spania•,  
reiese rolul pe care l-a avut Engels în pregătirea congreselor Inter
naţionalei a II-a, lupta lui împotriva încercărilor făcute de ele
mentele oportuniste, respectiv de posibiliştii francezi, de condu
cătorii vechilor trade-unionuri engleze şi ai Federaţiei social-demo
crate engleze, de a pune mina pe conducerea mişcării muncitoreşti 
internaţionale. Engels salută riposta dată de marxiştii din acea  
vreme elementelor anarhiste la  congresele Internaţionalei a II-a. 
Considerînd că în condiţiile de atunci principalul pericol pentru 
mişcarea muncitorească îl constituia oportunismul de dreapta, En
gels acorda o mare importanţă şi luptei împotriva tendinţelor anar
histe, aventuriste, care se manifestau sub forma unei frazeologii. 
pseudorevoluţionare, a dogmatismului, a refuzului de a ţine seama 
de situaţia reală. El sublinia că partidul clasei muncitoare este un 
„partid «de luptă» " ,  partid care ţine seama de „«fapte» " (vezi volu
mul de faţă, p. 235) . Engels numea anarhismul „o caricatură de 
mişcare muncitorească" ş i  arăta că în ultimă instanţă acţiunile ele
mentelor anarhiste fac jocul duşmanilor clasei muncitoare, guver
nelor din Europa şi America (vezi volumul de faţă, p. 4 1 1 ) .  

In scrierile sale, Engels releva în  permanenţă importanţa legă
turilor internaţionale dintre socialiştii din diferitele ţări, a elaborării 
unei linii comune la congresele socialiste internaţionale, a colabo
rării în presa socialistă. Totodată el sublinia necesitatea respec
tării cu rigurozitate a hotărîrilor luate în comun şi a princi
piilor marxiste. ln discursul rostit la închiderea Congresului inter
naţional muncitoresc socialist de la Ziirich, Engels a spus : „Pen
tru a nu degenera într-o sectă, trebuie să admitem discuţiile, dar 
principiile generale trebuie respectate cu consecvenţă" (vezi volu
mul de faţă, p. 403-404). Engels chema neobosit partidele socialiste 
care făceau parte din noua asociaţie internaţională să continuie 
tradiţiile revoluţionare ale Internaţionalei I, cerea socialiştilor să 
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studieze şi să aplice experienţa revoluţionară a acesteia, expnmm
du-şi speranţa că Internaţionala a II-a va îmbogăţi această expe
rienţă. 

Dar Internaţionala a II-a n�a îndreptăţit speranţele pe care 
Engels şi le-a pus în ea. Dacă în primii ani ai existenţei ei, cînd 
Engels o ajuta sfătuind-o şi criticînd-o, ea a fost o organizaţie 
marxistă de luptă, după moartea lui Engels, reformiştii şi revizio
niştii, precum şi oportuniştii camuflaţi (centriştii) exercitau o 
influenţă tot mai mare în rîndurile ei, ceea ce a dus la falimen
tul ei ruşinos din 1 914. Totuşi, activitatea depusă de Engels în primii 
ani de existenţă ai Internaţionalei a II-a în vederea răspîndirii 
ideilor marxismului şi ale internaţionalismului proletar în mişcarea 
muncitorească a dat roade. Ea a contribuit la educarea elementelor 
cu adevărat revoluţionare din partidele Internaţionalei a II-a, care, 
in frunte cu V. I. Lenin şi cu aripa revoluţionară a social-democra-· 
ţiei ruse, ţineau sus steagul marxismului şi internaţionalismului 
proletar. 

In lucrările publicate în acest volum, un loc important îl ocupă 
problemele Rusiei, analiza politicii interne şi externe şi mişcarea 
revoluţionară rusă. Crunta reacţiune politică de la sfîrşitul deceniu-· 
lui al 9-lea şi începutul deceniului al 1 0-lea nu i-a zdruncinat lui 
Engels convingerea că revoluţia „bate acum la porţile Rusiei, îndă
rătul cărora are de ipe acum destui aliaţi dornici să i le deschidă" 
(vezi volumul de faţă, p. 44) . Engels a acordat revoluţionarilor 
marxişti ruşi o atenţie din ce în ce mai mare. Legăturile sale cu 
V. I. Zasulici şi G. V. Plehanov, conducătorii grupului „Elibe
rarea muncii" ,  au devenit mai strînse. El urmărea, aprobînd din 
toată inima, activitatea desfăşurată de aceşti „campioni ai prole
tariatului rus" în domeniul răspîndirii marxismului în Rusia, şi  
operele lui Plehanov se bucurau de multă apreciere din partea 
lui. Studierea aprofundată a tuturor domeniilor de activitate ale 
acestei „naţiuni mari şi foarte talentate" ,  cum îi scria Engels lui 
Danielson la 17 octombrie 1883, l-a dus la concluzia clarvăză
toare că Rusia se afla în ajunul unor mari evenimente revoluţio
n are. 

ln articolul „Socialismul în Germania",  în interviul acordat 
corespondentului ziarului francez „L'f:clair" şi în alte lucrări, En
gels caracterizează dezvoltarea Rusiei după reformă ca fiind o trans
formare cu profunde implicaţii economice şi sociale. El subliniază 
că în Rusia, înlocuirea relaţiilor feudale-iobăgiste cu relaţii capi
taliste a fost însoţită de ruinarea în masă a ţăranilor, de destră
marea economiei lor naturale şi a industriei lor meşteşugăreşti, de 
o reducere a producţiei agricole, recolte proaste cronice etc. Dez
văluind cauzele care au dus la foametea din 1891  în Rusia, Engels. 
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scria : „Nu ne aflăm în faţa unei foamete obişnuite, ci în faţa unei 
crize adînciu (vezi volumul de faţă, p. 254) . In urma analizării situa
ţiei din Rusia, Engels a ajuns la concluzia că „vechea Rusie a fost 
irevocabil înmormîntată„. Pe ruinele ei se ridică Rusia burgheză• 
(vezi volumul de faţă, p. 251 ) .  

într-un mod ş i  mai cuprinzător şi-a expus Engels punctul său 
de vedere cu privire la Rusia în postfaţa la lucrarea „Cu privire 
la problema socială în Rusia" .  Aici el face o profundă analiză a dez
voltării social-economice a Rusiei în ultimele patru decenii ale 
secolului al XIX-lea, precum şi o caracterizare a mişcării revoluţio
nare ruse. Făcînd critica concepţiilor neştiinţifice şi iluziilor miş
cării narodniciste, Engels a recunoscut, totodată, meritul gîndirii 
sociale progresiste din Rusia şi în primul rînd al lui N. G. Cernî
sevski, acest mare gînditor, cum îl apreciază el, căruia Rusia îi 
datorează atît de mult. Cu o deosebită consideraţie vorbeşte Engels 
despre revoluţionarii ruşi din deceniul al 8-lea, luptători curajoşi 
împotriva despotismului ţarist. El relevă cu satisfacţie că în miş
carea revoluţionară rusă au apărut oameni care au rupt cu con
cepţiile narodniciste şi şi-au însuşit teoria socialismului ştiinţific. 

Unei critici aspre i-a supus Engels pe narodnicii liberali din 
deceniul al 9-lea şi al 1 0-lea, ai căror ideologi, referindu-se 
la Marx, în special la scrisoarea către redacţia revistei „Otecest
vennîie Zapiski " ,  încercau să-şi fundamenteze concepţiile despre 
o dezvoltare deosebită, necapitalistă a Rusiei şi despre obştea ţără
nească rusă ca pretins nucleu al viitoarei orînduiri socialiste. 
Urmărind dezvoltarea economiei ruse de la războiul Crimeii în
coace, Engels a arătat că, în opoziţie cu teoriile narodniciste, 
are loc într-un ritm din ce în ce mai rapid „transformarea Rusiei 
într-o ţară capitalistă industrială, proletarizarea unui mare număr 
de ţărani şi destrămarea vechii obşti comuniste " (vezi volumul de 
faţă, p. 429) . Engels enunţă încă o dată teza emisă de Marx şi de 
el (în prefaţa la ediţia rusă a „Manifestului Partidului Co
munist " ,  1 882, şi în alte lucrări) că în Rusia există condiţii 
pentru o revoluţie care să răstoarne autocraţia ţaristă şi că această 
revoluţie va avea o uriaşă importanţă internaţională. El arată că 
revoluţia rusă „va da şi un nou impuls mişcării muncitoreşti din 
Apus, îi va crea noi condiţii, mai bune, de luptă şi va grăbi astfel 
victoria proletariatului industrial modern" (vezi volumul de 
faţă, p. 429). 

In strînsă legătură cu perspectivele dezvoltării şi victoriei re
voluţiei în Rusia, ale asigurării condiţiilor „succeselor mişcării 
muncitoreşti din Occident" (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 2, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 1 4) ,  Engels analiza 
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politica externă a Rusiei ţariste şi a altor puteri, problemele rela
ţiilor internaţionale. 

Punctul lui de vedere asupra acestor probleme şi-a găsit expre
sia îmr-o serie de lucrări, ca : „Politica externă a ţarismului rus " ,  
„Poate oare Europa s ă  dezarmeze ? "  ş i  „Socialismul în Germania" .  
In aceste lucrări, Engels ne apare ca un pasionat demascator al 
politicii de cuceriri duse de clasele dominante, ca un prevestitor 
al luptei împotriva militarismului şi un campion al păcii între 
popoare, care caută să opună uneltirilor puse la cale de forţele 
agresive o politică internaţională comună a partidelor socialiste 
(vezi şi scrisoarea adresată de Engels la 4 ianuarie 1888 social
democratului român I. Nădejde) . Subliniind importanţa tot mai mare 
a social-democraţiei, devenită „o mare putere„. al cărei cuvînt cîn
tăreşte mai greu decît al celorlalte mari puteri" (vezi volumul de 
faţă, p. 405) , Engels subliniază în permanenţă că clasa muncitoare 
organizată este o forţă în stare să opună împotrivire politicii agre
sive a burgheziei şi moşierilor. De pe poziţia de apărare a intere
selor fundamentale ale proletariatului şi ale tuturor oamenilor 
muncii, a analizat el problemele de politică externă, problema răz
boiului şi a păcii. 

In lucrările sale, Engels relevă îngrijorat creşterea militaris
mului şi şovinismului, sporirea efectivului armatelor permanente, 
nemaipomenita cursă a înarmărilor, formarea a două blocuri poli
tice-militare agresive - Tripla alianţă (Germania, Austria şi Ita
lia) ,  de o parte, şi alianţa franco-rusă, de altă parte. Analizînd evo
luţia relaţii lor internaţionale după războiul franco-prusian din 
1 870-187 1 ,  Engels ajunge la concluzia că mersul evenimentelor 
confirmă clarviziunea lui Marx, care, în cea de-a doua Adresă a 
Consiliului General al Internaţionalei I, prevăzuse consecinţele 
funeste ale anexării Alsaciei şi Lorenei şi ale j efuirii Franţei de 
către Germania, ce constituiau un izvor de noi conflicte militare 
în Europa. Engels demască plin de minie manevrele cercurilor 
guvernante militariste din Germania, arătînd că, prin politica lor 
de anexiuni, prin cursa înarmărilor, prin aţîţarea propagandei şovi
niste şi prigonirea naţionalităţilor asuprite, Bismarck şi ceilalţi con
ducători ai Imperiului german au reuşit să creeze Germaniei „repu
taţia unei ţări avide de cuceriri" şi să-i atragă, nu fără motiv, „ura 
întregii lumi" (vezi volumul de faţă, p. 391 ) .  Tot atît de categoric 
îi demască el şi pe revanşarzii şi şoviniştii francezi. Scindarea 
Europei în două grupuri de state vrăjmaşe, împletirea şi ascuţirea 
contradicţiilor dintre ţările europene, fapt care, socotea Engels, a 
fost favorizat şi de războiul ruso-turc din 1 877-1878 - toate aces
tea au dus, după părerea lui, la crearea pericolului unui război de 
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proporţii mondiale nemaivăzute, în care, într-o formă sau alta, vor 
fi atrase atît statele mari, cit şi cele mici. In acest război, relevă 
Engels, clasele conducătoare văd, pe lingă posibilitatea de înfăp
tuire a planurilor lor de agresiune, şi unul din mijloacele de con
solidare a regimurilor reacţionare şi de înăbuşire a mişcării revo
luţionare, în primul rînd un mijloc de nimicire a partidelor socia
liste. 

Concluzia lui Engels că viitorul război va fi un război pe soară 
mondială şi va avea un caracter nimicitor a fost un adevărat model 
de previziune ştiinţifică. O mare perspicacitate a dovedit şi previ
ziunea lui în legătură cu intrarea inevitabilă a Angliei în viitorul 
Tăzboi, pe care el o considera chiar un factor în măsură să decidă 
deznodămîntul viitorului război, în favoarea uneia sau a alteia 
dintre părţi (vezi volumul de faţă, p. 42 şi 392) . Totodată trebuie să 
ţinem seama că, pe vremea lui Engels, contradicţiile anglo-germane 
nu erau încă atît de ascuţite cum au devenit ulterior. Primul loc 
în politica internaţională îl ocupau pe atunci contradicţiile franco
germane şi ruso-germane. Un rol important a avut rivalitatea dintre 
Anglia şi Rusia în Orientul apropiat şi în Asia centrală, precum şi 
cea dintre Anglia şi Franţa în Africa centrală şi în alte regiuni. 
Abia la graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea s-au contu
rat caracterul imperialist al contradicţiilor dintre Anglia şi Germa
nia, rolul lor hotărîtor în lupta care se dădea atunci între puterile 
imperialiste pentru împărţirea coloniilor, a pieţelor de desfacere, 
a surselor de materii prime şi a sferelor de influenţă, şi care a dus 
la războiul mondial din 1914-1918. 

Engels consideră ţarismul rus şi diplomaţia lui drept unul din
tre principalele forţe agresoare care au creat primejdia de război 
în Europa. In pamfletul combativ „Politica externă a ţarismului 
rus " ,  scris ca răspuns la rugămintea marxiştilor ruşi de a colabora 
la revista lor, el a relevat marea importanţă internaţională a luptei 
revoluţionarilor ruşi împotriva ţarismului, acest bastion al reac
ţiunii europene, cel mai înverşunat duşman al revoluţiei ruse şi 
.europene. Urmărind politica externă promovată timp de două secole 
de Rusia ţaristă, Engels scoate în evidenţă orientarea reacţionară 
a acestei politici, demască ţarismul rus ca pe unul dintre princi
palii sugrumători ai mişcărilor de eliberare revoluţionar-democra
tice şi de eliberare naţională din Europa, dă la iveală tendinţele 
lui cotropitoare, metodele de colonializare şi de asuprire folosite 
in ţinuturile anexate de Imperiul rus, intrigile diplomaţiei ţariste 
-şi docilitatea faţă de ţarism a forţelor reacţionare din apusul Euro
;pei. Engels scoate în evidenţă caracterul de clasă al politicii externe 
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a absolutismului şi subliniază legătura dintre aceasta şi politica 
internă reacţionară antipopulară. 

Arătînd că nu numai moşierii şi negustorii ruşi, ci şi burghezii 
din apusul Europei sînt interesaţi în menţinerea ţarismului ca in
strument de înăbuşire a mişcării revoluţionare, Engels relevă că. 
în cazul unei revoluţii în Rusia, guvernele reacţionare din Europa 
ar fi gata să sprijine, chiar cu forţa armelor, autocraţia din Rusia. 
„Şi n-ar fi de mirare dacă ele - scrie el în mod profetic - şi-ar 
trimite acolo armatele pentru a restaura puterea ţaristă - ce iro
nie a istoriei universale I "  (vezi volumul de faţă, p. 47) . 

Deşi era de părere că şi în ultimul deceniu al secolului trecut 
ţarismul rus mai era „principalul bastion" ,  „ultima citadelă" a 
reacţiunii din Europa, Engels releva totodată şi o oarecare slăbire 
atît a poziţiilor politicii interne, cît şi ale politicii externe ale auto
craţiei ţariste şi o scădere a influenţei ei pe arena internaţională .. 
lnfrîngerea militară şi politică suferită de ţarism în războiul Crimeii 
a constituit, arăta Engels, o grea lovitură, care a grăbit criza 
orînduirii social-economice şi politice a Rusiei. Iar înăuntrul ţării, 
forţele revoluţionare erau în creştere, profilîndu-se ca o serioasă 
ameninţare pentru absolutism şi diplomaţia lui. „Diplomaţia rusă 
vede cu groază apropiindu-se ziua cînd poporul rus îşi va spune
cuvîntul„. " (vezi volumul de faţă, p. 44) . 

Engels a chemat clasa muncitoare şi partidele socialiste să se· 
opună primejdiei de război intensificînd agitaţia în favoarea păcii 
şi propaganda activă antirăzboinică, combătînd energic militaris
mul. Engels considera că este o datorie a socialiştilor să lupte pen
tru dezarmare, în care vedea o „garanţie a păcii" (vezi volumul de· 
faţă, p. 367) . El era încredinţat că acţiunile energice şi coordonate 
ale clasei muncitoare şi ale o amenilor muncii din toate ţările ar 
putea, chiar şi în condiţiile regimurilor din acea vreme, să silească 
guvernele să reducă înarmarea şi să zădărnicească planurile de 
război. In seria de articole „Poate oare Europa să dezarmeze ? " ,  
Engels a propus reducerea armatelor permanente prin reducerea
generală a stagiului militar, şi apoi prin trecerea la sistemul de 
miliţie. Tot în această lucrare, Engels a formulat o seamă de teze
importante teoretice şi militare : teza cu privire la caracterul bur
ghez al dezvoltării tehnicii militare şi influenţa revoluţionară a 
acestei dezvoltări asupra tacticii şi strategiei, la rolul educaţiei 
fizice în cadrul instrucţiei militare şi la importanţa moralului tru
pelor ca factor important în timp de război. 

Apărînd cu hotărîre cauza păcii şi ducînd o luptă consecventă
împotriva primejdiei de război, Engels preconiza totodată participa
rea activă a socialistilor la războaiele de eliberare naţională. Iată. 
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care trebuia să fie, după părerea lui, poziţia social-democraţilor 
germani la începutul ultimului deceniu al secolului trecut, dacă 
existenţa naţională a Germaniei ar fi fost ameninţată de o invazie 
din partea Franţei şi a Rusiei ţariste. Această perspectivă este ana
lizară de Engels în lucrarea „Socialismul în Germania" (toamna 
1891 ) ,  despre care am mai vorbit. Subliniind că victoria ţarismului 
rus în alianţă cu Franţa asupra Germaniei ar fi însemnat „zdrobi
rea socialismului german " ,  ar fi însemnat ca social-democraţia ger
mană să piardă rolul de avanpost pe care îl deţinea în mişcarea 
muncitorească internaţională şi regresul mişcării muncitoreşti din 
Germania, Engels considera că, în aceste condiţii, datoria socialiş
tilor germani este „să nu capituleze nici în faţa duşmanului din 
afară, nici a celui dinăuntru" ,  ci să rămînă stăpîn „pe postul cuce
rit, de care răspunde în faţa proletariatului din întreaga lume " (vezi 
volumul de faţă, p. 249) . Totodată, Engels a indicat că social-demo· 
craţii trebuie să caute să dea unui război de acest fel caracterul 
unui adevărat război de eliberare naţională, să-l ducă cu metode 
revoluţionare după exemplul iacobinilor din 1793 care, după ce au 
înfrînt cercurile reacţionare dominante, au declarat nu numai că 
renunţă la anexiuni, dar au proclamat şi eliberarea naţionalităţilor 
asuprite de Imperiul german - polonezii, locuitorii Alsaciei şi Lo
renei etc. După cum reiese din aceste afirmaţii, Engels a considerat 
că este necesar să se facă o distincţie între războaiele de cucerire 
şi cele de eliberare şi, în funcţie de caracterul lor, să se stabilească 
tactica partidului muncitoresc. 

V. I. Lenin a făcut un studiu aprofundat al aprecierilor lui 
Engels în problemele de politică externă şi le-a dezvoltat în conti
nuare într-o serie de lucrări, elaborînd în noua epocă istorică o 
învăţătură marxistă închegată cu privire la război, pace şi revo
luţie. Lenin, care a dus o luptă necruţătoare împotriva ţarismului, 
caracterizîndu-1 ca pe un „sprijin permanent şi sigur al oricărei 
reacţiuni (vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 1 ,  Bucureşti, Edi· 
tura politică, 1 963, ed. a doua, p. 261 ) ,  a dat o înaltă preţuire 
lucrărilor lui Engels, care demascau absolutismul ţarist. Lenin 
considera articolul „Politica externă a ţarismului rus " ,  ca una din
tre cele mai importante lucrări ale lui Engels, scrisă „în lumina 
concepţiei materialiste a istoriei " (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 
2, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 1 1 ) .  

Lenin a aprobat ş i  poziţia p e  care s e  situa Engels î n  problema 
tacticii pe care social-democraţii germani trebuiau s-o adopte în 
1891  în cazul unui atac al Franţei şi Rusiei împotriva Germaniei. 
„In 189 1 ,  social-democratii germani ar fi trebuit într-adevăr să-şi 
apere patria într-un război împotriva lui Boulanger + Alexandru al 
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IIl-lea" (V. I. Lenin. Opere, vol. 35, Bucureşti, E.S.P.L.P. 1958, p. 228) . 
Apărînd concepţiile lui Marx şi Engels împotriva falsificărilor şi 
denaturărilor oportuniste, V. I. Lenin a dat o ripostă ener
gică social-şoviniştilor germani, care încercau să-şi justifice trece
rea trădătoare de partea guvernului imperialist în primul război 
mondial referindu-se la tactica lui Ma1x şi Engels, şi în special 
la poziţia lui Engels din 189 1 .  „Toate aceste referiri • ,  scria Lenin, 
„constituie o revoltătoare denaturare a concepţiilor lui Marx şi 
Engels în favoarea burgheziei şi a oportuniştilor" (V. I. Lenin. 
Opere complete, vol. 26, Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a 
doua, p. 322). Lenin considera că este culmea neistorismului să 
identifici „situaţia internaţională din 1891  cu cea din 19 14 " .  El 
scria : „în 1891 nu exista de loc imperialism (am căutat să dove
desc în broşura mea că imperialismul s-a născut în 1898-1900, 
nu mai devreme) , şi Germania nu a dus şi nu putea duce un război 
imperialist. (De altfel, pe atunci nu exista nici o Rusie revoluţio
nară ; lucrul acesta este foarte important) " .  „Cezarism în Franţa + 
ţarism în Rusia împotriva Germaniei n e imperialiste în 1891 - iată 
situaţia istorică din 1891 • (V. I. Lenin. Opere, vol. 35, Bucureşti, 
E.S.P.L.P. 1958, p. 251 ,  243, 245). 

Lucrările din ultimii ani ai vieţii lui Engels sînt pătrunse de 
optimismul revoluţionar propriu marelui tovarăş de luptă al lui 
Marx, de încrederea lui fermă în triumful ideilor marxismului şi în 
victoria proletariatului internaţional. Chiar dacă clasele reacţionare 
dominante din Europa ar reuşi să antreneze omenirea într-un răz
boi distrugător, sublinia Engels, acesta nu ar salva de la pieire 
orinduirea exploatatoare capitalistă : „ . . .  acest război fie că va duce 
la victoria imediată a socialismului, fie că va răsturna în aşa mă
sură vechile rînduieli şi va lăsa în urma lui asemenea mormane 
de r uine, încît vechea societate capitalistă se va putea menţine mai 
puţin ca oricînd" . . .  (vezi volumul de faţă, p. 250) . 

Engels avea o încredere nestrămutată în uriaşele posibilităţi 
revoluţionare ale maselor populare din Rusia, în capacitatea lor de 
a-şi îndeplini măreaţa misiune eliberatoare cu care le-a însărcinat 
istoria : răsturnarea ţarismului şi înfăptuirea transformării funda
mentale a rînduielilor politice şi sociale din ţara lor. Şi previziunea 
lui Engels s-a adeverit. La numai şapte ani după moartea lui, marele 
continuator al operei întemeietorilor marxismului, Lenin, definind 
locul şi rolul luptei clasei muncitoare şi al maselor de oameni ai 
muncii din Rusia în procesul general al dezvoltării revoluţionare 
în lume, a scris : „Istoria a pus acum în faţa noastră o sarcină 
imediată, care este cea mai revoluţionară dintre toate sarcinile 
imediate ale proletariatului din oricare altă ţară. lndeplinirea aces-
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tei sarcini, doborîrea celui mai puternic bastion al reacţiunii, nu 
numai europene, dar (putem spune acum) şi asiatice, ar face din 
proletariatul rus avangarda proletariatului revoluţionar internaţio
nal" (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 6, Bucureşti, Editura poli
tică, 1 964, ed. a doua, p. 27). 

* 
* * 

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, date etc. au fost corectate pe baza cercetării izvoarelor. 
Titlurile lucrărilor corespund celor din textul original. In cazurile 
în care originalele nu aveau titluri, ele au fost date de Institutul 

<le marxism-leninism şi sînt puse între paranteze drepte. 

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



F R I E D R I C H  E N G E L S  
lanuarie 1 890 - august 1 895 

3 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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[Alegerile din Germania din 1 890 1] 

Pentru cel care a urmărit cu atenţie dezvoltarea politică a 
Germaniei din ultimul deceniu nu încăpea nici o îndoială că la ale
gerile generale din 1 890 Partidul social-democrat din Germania va 
obţine un succes imens. In 1878 împotriva socialiştilor germani s-a 
instituit drastica lege excepţională 2, în virtutea căreia toate ziarele 
lor au fost suc;pendate, întrunirile interzise sau dizolvate şi organi
zaţiile desfiinţate. Orice încercare de a le reînfiinţa era pedepsită 
ca „subversivă ", împotriva unor membri ai partidului pronunţîn
du-se sentinţe de condamnare care totalizau peste o mie de ani. 
Cu toate acestea, socialiştii germani au reuşit să introducă în ţară 
prin contrabandd. 5i să difuzeze săptămînal aproximativ 10 OOO de 
exemplare din „Sozialdemokrat" 3, ziarul ]or care apărea în străi
nătate, precum şi mii de broşuri. Ei au izbutit de asemenea să 
pătrundă în Reichstagul german (nouă deputaţi) şi într-un mare 
număr de consilii municipale, printre altele şi în cel de la Berlin. 
Creşterea forţei partidului era evidentă chiar şi pentru cei mai 
înverşunaţi duşmani ai lui. 

Totuşi, succesul repurtat de socialişti la 20 februarie trebuia 
să surprindă chiar şi pe cei mai optimişti. Au fost cucerite 21 de 
locuri, adică în 20 de circumscripţii electorale socialiştii s-au dove
dit a fi mai puternici decît toate celelalte partide laolaltă. !n 58 
de circumscripţii s-a ajuns la balotaj, cu alte cuvinte în 58 de cir
cumscripţii socialiştii sînt fie cel mai puternic, fie aproape cel mai 
puternic dintre partidele care au desemnat candidaţi. Noile alegeri 
vor hotărî care dintre cei doi candidaţi care au obţinut cele mai 
multe voturi, dar nu majoritatea absolută, va fi ales. In ceea ce 
priveşte numărul total de voturi în favoarea socialiştilor, putem da 
numai cifre aproximative. In 1871  socialiştii au obţinut numai 
102 OOO de voturi ; în 1 877 - 493 OOO ; în 1884 - 550 OOO : în 1887 

763 OOO : în 1 890 vor obţine cel puţin 1 250 OOO de voturi, dacă 

3* 
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nu chiar mult mai multe. Prin urmare, în decurs de 3 ani, numărul 
membrilor partidului a crescut cu cel puţin 60-70 ° o. 

In 1 887 existau numai trei partide Cdre puteau conta pe mai 
mult de un milion de voturi : naţional-liberalii - 1 678 OOO, centrul 
sau partidul catolic - 1 5 16  OOO şi conservatorii - 1 147 OOO 4• De 
astă dată centrul a rămas la fel de puternic, în timp ce conserva
torii au pierdut un număr considerabil de voturi, iar naţional-libe
ralii au .înregistrat pierderi uriaşe. 1n felul acesta, numărul voturilor 
obţinute de centru tot mai depăşeşte pe cel obţinut de socialişti, 
care însă este aproape egal, dacă nu chiar mai mare decit cel 
obţinut de naţional-liberali sau de conservatori. 

Actualele alegeri vor produce o adevărată revoluţie în ceea 
CQ priveşte s ituaţia partidelor din Germania. Ele vor inaugura, 
într�adevăr, o nouă epocă în istoria acestei ţări. Ele marchează înce
putul sfîrşitului perioadei bismarckiene. ln momentul de faţă lucru
rile se prezintă astfel : 

Prin decretele sale cu privire la legislaţia muncii şi la confe
rinţa internaţională în problemele muncii, tînărul Wilhelm ieşise 
de sub tutela lui Bismarck ;;. Acesta a considerat că este mai înţe
lept să dea mînd. liberă tînărului său suveran şi să a5tepte liniştit 
pînă cînd Wilhelm al Ii-lea, cu ideea sa fixă de a se erij a în prie
ten al muncitorilor, va ajunge la impas ; atunci va fi momentul 
să intervină ca un deus ex machina *. Recentele alegeri nu l-au 
neliniştit prea mult pe Bismarck. Un Reichstag recalcitrant, care 
să poată fi dizolvat de îndată ce tînărul împărat îşi va da seama 
de greşeala lui, servea chiar intereselor lui Bismarck, iar un mare 
succes al socialiştilor l-ar ajuta să se prezinte în faţa ţării cu o 
lozincă electorală corespunzătoare atunci cînd ar sosi momentul 
dizolvării Reichstagului. Şi, într-adevăr, vicleanul cancelar are acum 
un Reichstag cu care nimeni nu o poate scoate la capăt. Wilhelm 
al II-lea se va convinge foarte curînd de imposibilitatea de a realiza 
cit de cit, dată fiind situaţia sa şi actuald stare de spirit a aristo
craţiei funciare şi a burgheziei, proiectele anunţate în decretele 
sale, de vreme ce alegerile îi dovediseră că clasa muncitoare ger
mană acceptă ca un acont tot ceea ce el î i  oferă, dar nu face nici 
o concesie cînd este vorba de principiile şi de revendicările ei, că 
ea nu va înceta să opună rezistenţă unui guvern care nu se poate 
menţine fără a pune căluş majorităţii poporului muncitor. 

De aceea în curînd va izbucni un conflict între împărat şi 
Reichstag ; toată vina va fi aruncată de partidele rivale pe umerii 

* Textual : zeul din maşină (in teatrul antic, actorii care interpretau rolurile 
de zei erau aduşi pe scena cu ajutorul unor mecanisme speciale) ; în sens figurat, 
persoană sau împrejurare h ită pe neaşteptate care salvează situalia. - Nota !rad. 
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socialiştilor, o nouă lozincă electorală va fi fabricată, şi atunci, 
după ce va fi adminfstrat stăpînului şi suveranului său lecţia cuve
nită, Bismarck va interveni , dizolvînd Reichstagul. 

Atunci Bismarck se va vedea însă nevoit să recunoască că 
situaţia s-a schimbat. Muncitorii socialişti vor fi mai puternici şi 
mai hotărîţi ca oricînd. Pe nobilime, Bismarck nu s-a putut nicio
d ată bizui ; ea l-a considerat întotdeauna un trădător al adevăra
tului conservatorism şi este gata să-l debarce de îndată ce împă
ratul ar voi să scape de el. Burghezia a fost principalul sprijin 
al lui Bismarck, dar ea nu mai are încredere în el. Mica ceartă 
conjugală dintre Bismarck şi împărat a devenit notorie. Ea a dove
dit că Bismarck nu mai este atotputernic şi că împăratul nu este 
lipsit de capricii primejdioase. Căruia dintre ei îi va acorda încre
dere filistinul burghez din Germania ? Omul chibzuit nu mai deţine 
puterea, iar cel care o deţine se dovedeşte a fi nechibzuit. Şi, 
într-adevăr, credinţa în trăinicia ordinii instaurate în 1871 - cre
dinţă adînc înrădăcinată în rîndurile burgheziei germane atîta timp 
cit a domnit bătrînul Wilhelm şi la cîrma ţării se afla Bismarck, iar 
în fruntea armatei Moltke - a dispărut pentru totdeauna. Povara 
tot mai grea a impozitelor, creşterea preţurilor ca urmare a stu
pidelor taxe asupra mărfurilor de import, produse alimentare şi 
industriale, povara insuportabilă a obligativităţii serviciului mili
tar, teama permanentă, mereu alimentată, de război, un război care 
ar fi antrenat întreaga Europă şi ar fi chemat sub arme 4-5 
milioane de germani, toate acestea au făcut ca ţăranii, micii p atroni 
şi muncitorii să se îndepărteze tot mai mult de guvern, într-un 
cuvînt întreaga naţiune, cu excepţia unei mici părţi care profită 
de pe urma monopolurilor create de stat. Toate acestea au fost 
suportate ca ceva inevitabil atîta timp cit bătrînul Wilhelm, Moltke 
�i Bismarck au format un triumvirat în aparenţă invincibil, aflat 
la cîrma ţării. Dar acum bătrînul Wilhelm e mort, Moltke a ieşit 
la pensie, iar Bismarck are de furcă cu un împărat tînăr, căruia 
chiar el i-a insuflat un sentiment de nemărginită înfumurare şi care 
de aceea se consideră un al doilea Frederic cel Mare, deşi nu este 
decît un infatuat dornic să scape de sub tutela cancelarului său şi 
o jucărie în mîinile intriganţilor de la curte. Dată fiind aceastd. 
stare de lucruri, poporul nu mai suportă cu resemnare enorma 
povară aruncată pe umerii lui. Vechea credinţă în trăinicia rîndu
ielilor existente a dispărut ; împotrivirea, care înainte părea fără 
perspectivă, a devenit acum o necesitate. Prin urmare, dacă acest 
Reichstag pare recalcitrant, fără îndoială că viitorul Reichstag va 
fi şi mai greu de manevrat. 
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dăinuit destulă vreme, datorită laşităţii filistinului german, dar acum 
ele se apropie de sfîrşit. Majoritatea rezultată de pe urma înche
ierii cartelului a fost definitiv şi iremediabil sfărîmată, şi nu există 
decît  un singur mijloc de a o cîrpi pentru un moment : lovitura 
de stat. 

Şi acum ? Urmează oare să fie cîrpăcită o nouă majoritate 
pentru sprijinirea vechiului sistem ? Ei bine, nu numai guvernul 
ar dori acest lucru. Printre liberali (Freisinnige) 8 există destui fri
coşi care ar prefera să se joace ei înşişi de-a cartelul decît să-i 
lase pe uricioşii de social-democraţi să ridice capul ; iluzia că sînt 
în stare să guverneze, înmonnîntată o dată cu Frederic al III-iea, 
se ridică iarăşi din groapă. Dar guvernul n-are ce face cu spiritul 
liberal (Freisinn) , întrucît el încă nu este copt pentru alianţa cu 
iuncherii de la răsărit de Elba, care reprezintă clasa cea mai impor
tantă din Germania I 

Dar centrul ? Şi acolo există destui iuncheri din Westfalia, 
Bavaria etc. nerăbdători să cadă în braţele fraţilor lor de la răsărit 
de Elba, care au votat cu entuziasm pentru impozitele în favoarea 
iuncherilor ; şi în rîndurile centrului există destui reacţionari bur
ghezi care vor să întoarcă şi mai mult roata înapoi decît îşi poate 
permite guvernul s-o facă şi care, dacă ar putea, ne-ar impune 
iarăşi întregul sistem medieval de breaslă. Ca orice partid spe
cific creştin, un partid specific catolic nu poate fi decît reacţionar. 
Atunci de ce nu se încheie un nou cartel cu centrul ? 

Pur şi simplu pentru că nu catolicismul sudează centrul, c i  
ura faţă de prusieni. Centrul se  compune exclusiv din elemente 
ostile Prusiei, al căror număr, fireşte, este foarte mare în regiunile 
catolice : ţărani, mic-burghezi şi muncitori din Renania, germani 
din sud, catolici din Hanovra şi Westfalia ; în jurul centrului se 
grupează celelalte elemente burgheze şi ţărăneşti antiprusiene : 
welfii şi alţi particularişti, polonezii, alsacienii 9• In ziua în care 
centrul va deveni partid de guvernămînt, el se va scinda în două 
părţi : una iuncherească, de breaslă, reacţionară, şi una democrată
ţărănească ; iar prima parte ştie că atunci ea nu-şi va mai putea 
permite să apară în faţa alegătorilor ei. Totuşi, o asemenea încer
care se va face şi majoritatea centrului o va promova. Pe noi acest 
lucru nu poate decît să ne bucure. Partidul catolic, specific anti
prusian, era el însuşi un produs al erei bismarckiene, al domniei 
prusacismului specific. Dacă acesta din urmă cade, va cădea în 
mod inevitabil şi primul. 

Prin urmare, putem conta pe o alianţă de moment dintre centru 
şi guvern. Dar centrul nu se compune din naţional-liberali, ci, dim
potrivă, el este primul partid care a ieşit victorios din lupta cu 
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Bismarck, în urma căreia acesta a fost nevoit să meargă Ia  
Canossa 10• Posibilitatea unui cartel este deci exclusă, iar ceea ce-i 
trebuie lui Bismarck nu este decîl un nou cartel. 

Şi care ar fi soluţia ? Dizolvarea Reichstagului, alegeri noi, 
apelul la teama de avalanşa social-democrată ? Dar şi pentru aceasta 
este prea tîrziu. Dacă aceasta era intenţia lui Bismarck, nu era de 
loc indicat sd. ajungă, fie chiar şi pentru un moment, la un conflict 
cu noul său împărat * şi, cu atît mai puţin, să-l fac\ public. 

Atîta timp cit a trăit bătrînul Wilhelm, pentru filistinul german 
invincibilitatea triumviratului Bismarck, Moltke, Wilhelm părea de 
nezdruncinat. Acum însă Wilhelm s-a dus, Moltke a fost obligat să 
plece, iar Bismarck şovăie între a pleca de bunăvoie sau a fi expe
diat. Tind.ml Wilhelm, care a venit în locul bătrînului Wilhelm, a 
dovedit prin toată scurta sa domnie, şi mai ales prin faimoasele 
sale decrete, că filistinii burghezi cu greutate nu se pot nicidecum 
baza pe el şi, de asemenea, că nu este dispus să se lase dăscălit. 
Omul care se bucură de încrederea filistinului nu mai deţine pu
terea, iar celui care o deţine - filistinul nu-i poate acorda 
încredere. Vechea încredere în trăinicia rînduielilor interne instau
rate în 1871  a dispărut şi nici o putere din lume n-o poate restabili. 
Ultimul sprijin al politicii de pînă acum, filistinul, a început să 
şovăie. Şi atunci la ce-ar mai folosi dizolvarea Reichstagului ? 

O lovitură de stat ? Dar aceasta ar dezlega nu numai poporul, 
ci şi suveranii supuşi imperiului, de obligaţia de a respecta con
stituţia imperiului astfel călcată în picioare, ar însemna sfărîmarea 
imperiului. 

Un război ? Nimic mai uşor decît a-l declanşa. Dar, odată 
declanşat, nimeni nu poate prevedea cum va evolua el. Dacă Cresus 
trece Halysul sau Wilhelm Rinul, el va distruge un mare imperiu, 
dar care ? Propriul său imperiu sau pe cel al duşmanului ? Doar 
pacea se mai menţine numai datorită permanentei revoluţii în 
domeniul tehnicii armelor, care face ca nimeni să nu se considere 
vreodată gata de război, precum şi datorită fricii generale de rezul
tatele absolut imprevizibile ale unui război mondial, singurul posi
bil în momentul de faţă. 

Nu există decît o singură ieşire : o răscoală provocată de 
măsuri brutale luate de guvern şi înăbuşită cu o dublă, ba chiar 
triplă brutalitate, decretarea stării generale de asediu şi alegeri noi 
în condiţii de teroare. Aceasta n-ar putea decît să prelungească 
cu cîţiva ani agonia. Este însă singurul mijloc, şi, după cum ştim, 
Bismarck face parte din acea categorie de oameni pentru care orice 
mijloc e bun. Şi n-a spus şi Wilhelm : la cea mai mică împotrivire 

* Wilhelm al II-iea. - Nota trad. 



1 0  Şi acum 1 

voi ordona c a  toţi să fie împuşcaţi. De aceea nu încape îndoială că 
se va recurge la acest mij loc. 

Muncitorii social-democraţi germani au repurtat recent un triumf 
pe măsura tenacitdţii lor nestrămutate, a disciplinei lor de fier, a 
optimismului lor în luptă şi a energiei lor, un triumf tot atît de neaş
teptat pentru ei, cit şi pentru ceilalţi. Voturile social-democrate 
au crescut la fiecare nouă alegere cu inevitabilitatea unui proces 
natural ; violenţa, samavolniciile poliţiei, mîrşăvia justiţiei, totul a 
fost zadarnic ; coloana de atac, în continuă creştere, a înaintat tot 
mai rapid, ajungînd să fie acum al doilea partid din imperiu. ln 
aceste condiţii se poate oare concepe ca muncitorii germani sCi 
strice ei înşişi totul, lăsîndu-se convinşi să facă un puci lipsit de 
perspective numai pentru a-l scoate pe Bismarck din impas ? într-un 
moment în care bravura lor, mai presus de orice laudă, este spriji
nită de acţiunea conjugată a tuturor condiţiilor exterioare, cînd 
întreaga situaţie socială şi politică, ba chiar şi duşmanii social-demo
craţiei lucrează pentru ea ca şi cum ar fi în solda ei, tocmai 
într-un asemenea moment să dăm dovadă de lipsei de disciplină, să. 
ne pierdem stăpînirea de sine şi să ne aruncăm noi înşine în cursa 
care ni se întinde ? Niciodată ! Legea împotriva socialiştilor a fost 
pentru muncitorii noştri o şcoalCi prea bună, în rîndurile noastre 
avem prea mulţi soldaţi încercaţi, printre care prea mulţi învăţaţi 
să aştepte cu arma în mină, sub ploaia de gloanţe, momentul cînd 
să pornească la atac, pentru a ne comporta astfel. 
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I 

Pentru noi, partidul muncitoresc din Europa occidentală *, vic
toria partidului revoluţionar din Rusia prezintă un dublu interes. 

Pe de o parte, pentru că Imperiul ţarist rus este principalul 
bastion, poziţia de rezervă şi totodată armata de rezervă a reac
ţiunii europene, pentru că chiar şi simpla lui existenţă pasivă pre
zintă pentru noi o ameninţare şi o primejdie. 

Pe de altă parte însă, pentru că - şi acest lucru încă nu a 
fost îndeajuns subliniat de noi -, prin amestecul lui permanent în 
treburile Europei, Imperiul ţarist frînează şi perturbează dezvolta
rea noastră normală cu scopul de a cuceri poziţii geografice care 
sd.-i asigure dominaţia asupra Europei şi de a face astfel imposibilă 
v ictoria proletariatului european **. 

Lui Karl Marx îi revine meritul de a fi fost primul care a arătat 
în 1 848 şi a subliniat de atunci în repetate rînduri că din această 
cauză partidul muncitoresc din Europa occidentală trebuie să ducă 
o luptă pe viaţă şi pe moarte împotriva ţarismului rus. Dacă mă 
ocup aici de această temă, nu fac decît să continui opera priete
nului meu decedat, îndeplinind ceea ce lui nu i-a fost dat să 
facă ***.  

• I n  „Time",  î n  locul cuvintelor „Pentru noi ,  partidul muncitoresc din Eu
ropa occ.identală" ,  a ap;\rut : „Nu numai pentru socialişti, ci şi pentru orice partid 
progresist din orice ţară din Europa occidentală" .  - Nota red. 

** In „Time", în locul cuvintelor „de a face a�tfel imposibilă victoria pro
letariatului european• ,  a apărut : „de a strivi sub călcîiul de fier al ţarului orice 
posibilitate de progres" .  - Nota red. 

*** In „Time',  în locul acestui pa ragraf, a apărut : „In Anglia nu se poate 
scrie despre politica externă a Rusiei fără a aminti numele lui David Urquhart. 
Timp de cincizeci de ani el a fost neobosit în strădania sa de a face cunoscute 
compatrioţilor săi \Plurile şi metodele diplomaţiei ruse, problemă pe care el o 
stăpînea tE'meinic ; dar, drept răsplată pentru toate strădaniile sale, el nu s-a ales 
<lecit cu batjocură şi cu reputaţia de µisălog plicticos care-ţi calcă pe nervi. Ce-i 
drept, aşa î l  numeşte filistinul de rînd pe orice om care vorbeşte fără încetare 
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De altfel, şi unii revoluţionari ruşi dau cîteodată dovadă de o 
cunoaştere relativ insuficientă a acestei laturi a istoriei Rusiei. 
Aceasta se explică, pe de o parte, prin faptul că în Rusia în această 
privinţă este admisă numai legenda oficială, pe de altă parte prin 
aceea că unii dispreţuiesc într-atît guvernul ţarist, incit îl consi
deră incapabil de vreo acţiune chibzuită, incapabil fie din cauza 
mărginirii, fie din cauza corupţiei lui. In ceea ce priveşte politica 
internă, acest lucru este just ; aici neputinţa ţarismului este evi
dentă. Este bine să cunoşti însă nu numai părţile slabe, ci şi părţile 
tari ale adversarului. Or, politica externă este indiscutabil domeniul 
în care ţarismul este tare, foarte tare. Diplomaţia rusă reprezintă 
un fel de ordin iezuit modern, destul de puternic pentru a veni de 
hac la nevoie chiar şi capriciilor ţarului şi a stăvili corupţia din 
cadrul lui, propagînd-o cu atît mai mult în afara lui ; un ordin iezuit 
care recruta iniţial de preferinţă străini : corsicani, ca Pozzo di 
Borgo, germani, ca Nesselrode, germani din ţinuturile baltice, ca 
Liven ; o străină a fost şi fondatoarea ordinului : Ecaterina a II-a. 

Vechea înaltă nobilime din Rusia era încă minată de prea 
multe interese lumeşti, p articulare şi de familie, nu te puteai bizui 
pe ea în mod necondiţionat, aşa cum cere serviciul în acest nou 
ordin. Şi, întrucît nu i se putea impune renunţarea la proprietatea 

despre lucruri neplăcute, aricit de importante ar fi ele. Cu toate acestea, străda
niile lui Urquhart, care-i detesta pe filistini, dar care nu le înţelegea nici natura, 
nici inevitabilitatea istorică a exbtenţei lor în timpurile noastre, erau sortite eşe
cului. EI în�uşi un tory de şcoală vechf', care vPdPa că pînă atunci în Anglia 
numai toryi opuseseră Rusiei o rezistentă eficientă şi că toate acţiunile liberalilor 
din Anglia şi de peste hotare, precum şi întreaga mişcare revoluţionară de pe 
continent, erau de obicei în avantajul acestei puteri, Urquhart era încredinţat că 
trebuie să fii tory (sau turc) pentru a te opune cu adevărat amestecului Rusiei şi 
că orice liberal sdu revoluţionar este, conştient sau inconştient, o unealtă a Rusiei. 
Preocupindu-se în permanenţă de diplomaţia rusă, Urquhart a ajuns la convinge
rea că Rusia este atotputernică, singurul factor într-adevăr activ al istoriei mo
derne, şi că în miinile ei toate celelalte guverne nu sint decit instrumente pasive ; 
de aceea cine nu ştie că el a apreciat în mod tot atit de exagerat puterea Turciei 
nu poate înţelege de ce această atotputernică diplomaţie rusă n-a cucerit de mult 
Con�tantinopolul. Pentru a prezenta întreaga istorie modernă, incepind cu revolu
ţia franceză, drept un j oc de şah diplomatic intre Rusia şi Turcia, un j oc în care 
celelalte state europene nu sint decit pionii Rusiei, Urquhart a fost nevoit ca, ase
menea anumitor profeţi orientali, sa proclame în locul unor simple fapte istorice 
o doctrina mistică ezoterică formulată într-un limbaj misterios, hiperdiplomatic, o 
doctrină plina de aluzii la fapte puţin cunoscute şi aproape niciodată dovedite în 
mod indubitabil ; ca leac infailibil împotriva supremaţiei diplomaţiei ruse asupra 
relei engleze, el propunea să se reintroducă responsabilitatea ministrului în faţa 
justiţiei şi să Sf' înlocuiască cabinetul printr-un consiliu secret. Urquhart a fost un 
om cu mari merite şi, în plus, un adevărat gentleman de modă veche ; dar diplo
maţii ruşi ar putea, pe bună dreptate, să spună : «Si M. Urquhart n'existait pas, 
ii  faudrait l'inventer " („Dacă d-l Urquhart n-ar exista, el ar trebui inventat"). 
-Nota red. 
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personală şi celibatul preoţilor iezuiţi catolici, la început i s-au 
încredinţat numai posturi de mina a doua, precum şi posturi repre
zentative, ambasade etc., pregătindu-se astfel treptat o şcoală de 
diplomaţi naţionali. Pînă acum un singur rus neaoş, Gorceakov, a 
deţinut cel mai înalt post în acest ordin, succesorul lui, von Giers, 
fiind iarăşi purtătorul unui nume străin. 

Tocmai această societate secretă, recrutată iniţial din aventu
rieri străini, a făcut ca Imperiul rus să ajungă la actuala lui forţă. 
Cu o perseverenţă de fier, urmărind neabătută ţelul propus, fără 
să se dea în lături de la nici un sperjur, de la nici o trădare, crimă 
mişelească, slugărnicie, mituind în dreapta şi în stînga, fără să se 
lase ameţită de succese şi nici descurajată de înfrîngeri, călcînd 
peste cadavrele a milioane de soldaţi şi peste cadavrul cel puţin 
al unui ţar, această bandă, pe cit de lipsită de conştiinţă pe atît 
de talentată, a contribuit mai mult decit toate armatele ruse la 
extinderea graniţelor Rusiei de la Nipru şi Dvina pînă dincolo de 
Vistula, pînă la Prut, Dunăre şi Marea Neagră, de la Don şi Volga 
pînă dincolo de Caucaz, pînă la izvoarele fluviilor Oxus şi J axartes, 
făcind din Rusia o ţară mare, puternică şi temută şi deschizîndu-i 
calea spre dominaţia mondială. In felul acesta ea a consolidat 
puterea ţarului şi în interior. In ochii publicului vulgar-patriotic, 
laurii victoriilor, cuceririle succesive, puterea şi grandoarea ţaris
mului compensează cu prisosinţă toate păcatele lui, toate actele 
de despotism, nedreptatea şi samavolnicia ; înfumurarea şovinistă 
îl despăgubeşte cu prisosinţă de toate loviturile de picior primite. 
Aceasta cu atît mai mult, 'CU cit în Rusia adevăratele cauze şi amă
nunte ale acestor succese erau mai puţin cunoscute, fiind înlocuite 
cu o legendă oficială, aşa cum procedează pretutindeni (de pildă în 
Franţa şi Prusia) guvernele binevoitoare spre binele supuşilor şi 
pe:r..tru promovarea patriotismului. De aceea, mai devreme sau mai 
tîrziu, orice rus şovinist cade în genunchi în faţa ţarismului, aşa 
cum s-a întîmplat cu Tihomirov. 

Dar cum a fost posibil ca o asemenea bandă de aventurieri să 
poată exercita o influenţă atît de mare asupra mersului istoriei 
Europei ? Foarte simplu. Ei n-au creat nimic nou, ci doar au exploa
tat abil situaţia de fapt existentă. Toate succesele diplomaţiei ruse 
au o bază materială foarte evidentă. 

Să ne gîndim la Rusia de la mijlocul secolului trecut. Incă pe 
atunci ea ocupa un teritoriu imens, cu o populaţie excepţional de 
omogenă din punctul de vedere al rasei. Densitatea populaţiei era 
mică, dar creştea rapid ; prin urmare, chiar şi numai scurgerea 
timpului asigura creşterea puterii ţării. Populaţia, înapoiată şi lip
sită de iniţiativă, era însă absolut aptă pentru orice fel de activi-
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late care nu depăşea cadrul tradiţionalului ei mod de viaţă ; tenace, 
vitează, docilă, capabilă să suporte tot felul de lipsuri şi greutăţi, 
ea furniza soldaţi excelenţi pentru războaiele din acea vreme, cînd 
lupta în formaţie compactă era hotărîtoare. Ţara însăşi, mărginin
du-se într-o singurd. parte, cea apuseană, cu Europa, era deci vul
nerabilă numai în această parte. Faptul că nu avea un centru a 
cărui cucerire ar fi silit-o să încheie pace, lipsa căilor de comuni
caţie, imensitatea teritoriului şi resursele sărace o fereau aproape 
cu totul de cuceriri - iată o poziţie puternică şi inatacabilă şi 
oricine se pricepea s-o folosească se putea amesteca nestingherit 
!n treburile Europei, ceea ce ar fi expus oricare alt guvern la 
nesfîrşite războaie. 

Pe cit de puternică, chiar inexpugnabilă cînd era vorba de 
apărare, pe atî t de slabă era Rusia cînd era vorba de atac. Con
centrarea, organizarea, înarmarea şi deplasarea armatelor în ţu.ră 
întîmpinau cele mai mari piedici, la toate greutăţile materiale adău
gindu-se şi nemaipomenita corupţie a funcţionarilor şi ofiţerilor. 
Toate încercările de a face Rusia capabilă de acţiuni ofensive de 
mari proporţii au eşuat pînă acum ; probabil că şi ultima încercare, 
făcută în prezent, de a introduce serviciul militar obligatoriu 12 va 
fi sortită eş�cului. S8 poate spune că greutăţile cresc aproape pro
porţional cu pătratul numărului oamenilor care trebuie organizaţi, 
ca  să nu mc!i vorbim de faptul că, avînd în vedere numărul redus 
al locuitorilor de la oraşe, nu pot fi găsiţi atît de mulţi ofiţeri cîţi 
sînt necesari acum. Această slăbiciune n-a constituit niciodată un 
secret pentru diplomaţia rusă, de aceea ea a evitat întotdeauna 
pe c i t  posibil războiul şi l-a acceptat doar ca un mijloc extrem şi 
numai în condiţii excepţional de favorabile. Rusiei îi convin numai 
ctsemenea războaie în care aliaţii ei trebuie să ducă tot greul, să-şi 
expună teritoriul pustiirilor inerente unui teatru de război şi să 
furnizeze marea masă a luptătorilor, trupele ruseşti avînd rolul de 
rezerve, cruţate în majoritatea luptelor, dar cărora în toate bătă
liile mari le revine cinstea de a hotărî, fără jertfe prea grele, dez
nodămîntul, ca în războiul din 1 8 1 3-1 8 1 5  13• Dar nu întotdeauna se 
poate duce un război în condiţii atît de favorabile, şi de aceea 
diplomaţia rusă preferă să folosească pentru atingerea scopurilor 
ei interesele contradictorii şi cupiditatea celorlalte puteri, aţîţîn
du-le una împotriva celeilalte şi exploatînd ostilitatea dintre ele în 
folosul politicii de cuceriri a Rusiei. Numai împotriva unor adver
sari net inferiori, ca, de pildă, Turcia şi Persia, ţarismul duce război 
de unul singur, şi în acest caz nici nu mai trebuie să împartă cu 
nimeni prada. 
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Să ne  întoarcem însă la Rusia anului 1760. Această ţară omo
genă, inexpugnabilă avea ca vecini exclusiv ţări care, aparent sau 
în realitate, erau în declin, pe cale de destrămare, constituind, prin 
urmare, o adevărată matiere a conquete *. La nord - Suedia, care 
şi-a pierdut puterea şi prestigiul tocmai prin faptul că regele Carol 
al XII-lea a încercat să pătrundă în Rusia. Astfel el a ruinat 
Suedia şi a fă.cut evidentă inexpugnabilitatea Rusiei. La sud -
turcii şi, tributarii lor, tătarii din Crimeea, vestigii ale unei măreţii 
trecute ; puterea ofensivă a Turciei a fost sfărîmată cu 100 de ani 
în urmă ; puterea lor defensivă, deşi încă considerabilă, este de 
asemenea în declin ; cea mai bună dovadă a acestei slăbiciuni tot 
mai accentuate o constituie efervescenţa care a început să se mani
feste în rîndurile creştinilor subjugaţi - slavii, românii şi grecii -, 
care formau majoritatea populaţiei din Peninsula Balcanică. Aceşti 
creştini, aproape exclusiv de rit greco-ortodox, erau astfel coreli
uionarii ruşilor, iar printre ei, slavii - sîrbii şi bulgarii - erau şi 
de acelaşi neam. Aşadar, era suficient ca Rusia să-şi proclame 
misiunea de apărător al bisericii greco-ortodoxe oprimate şi al sla
vilor încătuşaţi, pentru ca - sub masca eliberării - terenul pentru 
cucerire să fie gata pregătit. Tot aşa, la sud de munţii Caucaz 
existau sub suzeranitatea Turciei mici state creştine şi armeni 
creştini, în al căror „eliberator" s-a putut erij a ţarismul. Apoi, aici, 
in sud, cuceritorul cupid era ademenit de un trofeu cum nu exista 
altul în Europa : vechea capitală a Imperiului roman de răsărit, 
metropola întregii lumi ortodoxe, oraş al cărui nume rusesc însuşi 
€xprimă dominaţia asupra Orientului şi prestigiul de care se bucură 
stăpînitorul lui în ochii creştinităţii din răsărit : Constantinopolul 
- Ţarigradul. 

Ţarigradul, ca o a treia capitală rusă, alături de Moscova 
şi Petersburg, însemna însă nu numai dominaţia spirituală asupra 
<::reştinităţii din răsărit, ci şi o etapă hotărîtoare în calea spre domi
naţie asupra Europei. Aceasta însemna supremaţia în Marea Neagră, 
în Asia Mică, în Peninsula Balcanică. Insemna, ori de cite ori i 
s-ar fi năzărit ţarului, închiderea Mării Negre pentru toate vasele 
comerciale şi flotele de război, în afară de cele ale Rusiei, trans
formarea acestei mări într-un port militar rus şi într-un loc de 
manevră servind exclusiv flotei ruse, care, din această poziţie de 
rezervă sigură, să poată, oricînd voia, să pornească la atac, trecînd 
prin Bosforul fortificat, şi unde să se poată retrage la adăpost. 
Rusiei nu i-ar mai fi rămas decît să-şi instaureze, direct sau indi-

* - tintă pentru cuceriri. - Nola l:ad. 
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rect, dominaţia asupra strîmtorilor Sund, Beltul Mare şi Beltul Mic 
pentru a fi inexpugnabilă şi dinspre mare. 

Stăpînirea Peninsulei Balcanice ar fi deplasat graniţele Rusiei 
pînă la Marea Adriatică. Dar această graniţă de sud-vest nu ar 
putea fi menţinută dacă în genere în vest graniţa Rusiei n-ar fi în 
mod corespunzător împinsă înainte, dacă sfera dominaţiei ruseşti 
nu ar fi considerabil extinsă. Aici însă condiţiile erau şi mai favo
rabile. 

In primul rînd era Polonia ; această republică nobiliară, bazată 
pe jefuirea şi asuprirea ţăranilor, se afla în totală destrămare ; 
constituţia ei făcea imposibilă orice acţiune pe scară naţională şi 
condamna astfel ţara să devină prada vecinilor. De la începutul 
secolului al XVIII-lea, Polonia, după cum spun înşişi polonezii, trăia 
doar datorită dezordinii (Polska nierzadem stoi) ; în permanenţă 
trupe străine fie că o ocupau, fie că treceau prin ţară, care le 
servea drept han şi cîrciumă (karczma zajezdna, cum spuneau 
polonezii) , de regulă fără plată. încă Petru cel Mare o ruinase 
în mod sistematic, aşa incit urmaşii lui trebuiau numai să întindă 
mina după pradă. In plus le servea drept pretext „principiul naţio
nalităţilor" 14• Polonia nu era o ţară omogenă. Atunci cînd Velico
rusia a ajuns sub jugul mongolilor, Bielorusia şi Malorusia s-au 
apărat împotriva invaziei asiatice unindu-se şi formînd aşa-numitul 
Principat lituanian. Ulterior, acest principat s-a unit de bunăvoie 
cu Polonia 15• După aceea, ca urmare a gradului de civilizaţie mai 
înalt al polonezilor, nobilimea bielorusă şi malorusă s-a polonizat 
în mare mă.surd., ele asemenea în secolul al XVI-lea, în timpul dom
niei iezuiţilor în Polonia, ruşii greco-ortodocşi din Polonia au fost 
siliţi să treacă la biserica romano-catolică. Aceasta a servit ţarilor 
velicoruşi drept pretext binevenit pentru a revendica fostul teri
toriu lituanian ca ţinut naţional-rus, care a fost subjugat de către 
polonezi, chiar dacă, potrivit spuselor lui Miklosich, cel mai mare 
slavist în viaţă, populaţia de aici, cel puţin maloruşii, nu vorbesc 
un dialect pur rus, ci o limbă aparte ; un alt pretext invocat de 
ţarii velicoruşi a fost acela că, în calitate de apărători ai  ritului 
ortodox, intervin în favoarea ortodocşilor uniţi 16, deşi aceştia se 
impăcaseră de mult cu poziţia lor faţă de biserica romano-catolică. 

Dincolo de Polonia exista o altă ţară care părea iremediabil 
sortită destrămării : Germania. După războiul de treizeci de ani, 
Imperiul romano-german era numai cu numele un stat. Principii 
imperiului îşi arogau tot mai mult o suveranitate deplină ; dreptul 
lor de a nu se supune împăratului, drept care în Germania era echi
valentul lui liberum veto din Polonia, a fost garantat în mod expres, 
prin pacea westfalică, de Franţa şi Suedia 17, consolidarea puterii 
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centrale depinzînd astfel de acordul străinătăţii, care avea tot inte
resul s-o împiedice. In plus, în virtutea cuceririlor ei în Germania, 
Suedia era membră a Imperiului german cu drept de vot în Reich
stag. In orice război, împăratul descoperea printre aliaţii duşma
nilor săi din afară principi germani ai imperiului, astfel incit fiecare 
razboi era totodată şi un război civil. Aproape toţi principii mari 
şi mijlocii ai imperiului erau cumpăraţi de Ludovic al XIV-lea, iar 
ţara era din punct de vedere economic în aşa măsură ruinată, incit, 
fărd. banii pe care Franţa îi trimitea an de an pentru a-i corupe, 
în ţară nu ar fi existat, în genere, bani ca mijloc de circulaţie *. 
De aceea împd.ratul nu mai căuta de mult sprijin pentru puterea sa 
în propriul lui imperiu, care îl costa doar bani, fără a-i aduce alt
ceva decit griji şi necazuri, ci în posesiunile sale ereditare din 
Austria - germane şi negermane. Şi alături de dinastia austriacă 
începea să se ridice treptat, ca rivală, dinastia prusiană. 

Aşa se prezentau lucrurile în Germania în timpul lui Petru cel 
Mare. Acest om cu adevărat mare - mare în cu totul alt sens 
decit Frederic „cel Mare " ,  sluga docilă a urmaşei lui Petru, Eca
terina a II-a - a fost primul care a sesizat perfect situaţia din 
Europa, atît de favorabilă Rusiei. Tot atît de limpede cum a intuit, 
a stabilit şi a început să aplice principiile politicii ruse faţd. de 
Suedia, Turcia, Persia şi Polonia - cu mult mai limpede decit 
reiese din aşa-numitul său testament, care pare mai curînd opera 
unui epigon 19  -, el a intuit, a stabilit şi a început să aplice aceste 
principii şi fctţd. de Germanict. Cu excepţia Suediei, Germania l-a 
preocupat pe Petru cel Mare mai mult decit orice altă ţară. Sue
dia trebuia zdrobită ; pentru a avea Polonia era suficient să întindă 
mina ; Turcia era încă prea departe ; dar să se instaleze temeinic 
în Germania, să cucerească acolo poziţia pe care Franţa o exploata 
în voie, în timp ce Suedia era prea slabă pentru a o exploata -
iatd. care era ţelul lm principal. El a făcut totul pentru a deveni 
principe al Imperiului german prin dobîndirea de teritorii germane, 
dar în zadar ; el n-a reuşit decit să introducă sistemul alianţelor 
matrimoniale cu principii imperiului şi să exploateze în interesul 
diplomaţiei disensiunile interne din Germania. 

După Petru, această situaţie a devenit şi mai favorabilă Rusiei, 
datorită ascensiunii Prusiei. Astfel, pentru împărat, Prusia întărită 
devenea în însuşi interiorul ţării un rival aproape egal, care per
manentiza şi ducea la extrem scindarea Germaniei. Dar, în acelaşi 

•Vezi Giilich. „Geschichtliche Darstellung des Handels etc . " ,  Jena 1830, 2. 
Band, S. 201-206 1s. 
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timp, acest rival mai era încă prea slab pentru a ie putea dispensa 
de ajutorul Franţei sau al Rusiei - în special al Rusiei - şi de 
aceea cu cit se emancipa mai mult de vasalitatea faţă de Imperiul 
german, cu atît mai sigur ajungea vasal al Rusiei. 

în felul acesta, în Europa nu rămîneau decît trei state care tre
buiau avute în vedere : Austria, Franţa şi Anglia. Şi  a le învrăjbi 
între ele sau a le corupe cu momeala unor cuceriri teritoriale nu 
era mare artă. Anglia şi Franţa încă mai erau rivale pe mare ; 
Franţa putea fi atrasă prin perspectiva unor cuceriri teritoriale 
în Belgia şi Germania ; Austria a fost ademenită cu mirajul unor 
avantaje pe seama Franţei şi a Prusiei, iar de la Iosif al II-lea 
încoace şi pe seama Bavariei. Astfel, printr-o abilă exploatare a 
intereselor contradictorii, Rusia şi-a asigurat sprijinul unor aliaţi 
puternici, ba chiar mai puternici decît ea, pentru orice acţiune 
diplomatică a ei. Şi în faţa acestor ţări vecine pe cale de destră
mare, în faţa acestor trei mari puteri veşnic dezbinate în virtutea 
tradiţiilor lor, condiţiilor economice şi intereselor politice sau 
dinastice ori ca urmare a tendinţelor de cucerire, în permanenţă 
preocupate să se tragă pe sfoară unele pe altele, în faţa lor se afla 
Rusia unică, omogenă, tînără, în rapidă ascensiune, aproape ina
tacabilă şi complet inexpugnabilă, reprezentînd totodată un mate
rial brut încă neprelucrat, aproape inert, maleabil. Ce prilej minu
nat pentru oameni de talent şi ambiţioşi, pentru oameni în goană 
după putere, indiferent unde şi cum putea fi cucerită, numai să fie 
o putere reală, o arenă reală pentru talentul şi ambiţia lor. Aseme
nea oameni au fost produşi în masă de „iluminatul • secol al XVIII
lea : oameni care în slujba „omenirii • cutreierau întreaga Europă, 
vizitau curţile tuturor suveranilor luminaţi - şi care suveran nu 
voia pe atunci să fie luminat -, oameni care se aciuiau oriunde 
găseau o slujbă avantajoasă, formind un fel de internaţională 
burghezo-aristocratică, „fără patrie" ,  a iluminismului. Această inter
naţională a iluminismului a căzut la picioarele Semiramidei Nordu
lui - Sofia Augusta de Anhalt-Zerbst, şi ea fără patrie, numită 
Ecaterina a II-a a Rusiei. Şi tocmai din această internaţională şi-a 
recrutat aceeaşi Ecaterina elementele de care avea nevoie pentru 
ordinul iezuit al diplomaţiei ruse. 

În lucrarea sa despre Thomas Morus, Karl Kautsky 20 a ară.lat 
că prima formă a iluminismului burghez, „umanismul" secolelor al 
XV-lea şi XVI-lea, s-a transformat, în dezvoltarea sa ulterioară ,  
î n  iezuitismul catolic. Şi  l a  fel vedem aici cum î n  secolul al XVIII
lea cea de-a doua formă, m atură, a iluminismului burghez se trans
formă în iezuitismul modern, în diplcmaţia rusă. A realiza exact 
contrarul celor propuse, a atinge un punct diametral opus punctu-
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lui de plecare este soarta firească şi necesară a tuturor mişcărilor 
istorice care nu văd limpede originea şi condiţiile existenţei lor 
şi de aceea nu urmăresc decît scopuri iluzorii. „Ironia istoriei" 
le corectează însă în mod implacabil *. 

Să vedem acum acest ordin iezuit la lucru, să vedem cum se 
serveşte el de obiectivele mereu schimbătoare ale marilor puteri 
rivale pentru atingerea unicului său scop, care nu se schimbă nicio
dată şi pe care nu-l pierde niciodată din vedere : dominaţia mon
dială a Rusiei. 

• ln textul englez acest alineat lipseşte. - Nota !rad. 
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Incă niciodată situaţia internaţională nu a fost atît de favora
bilă planurilor de cucerire ale ţarismului ca în 1762, cînd, după 
uciderea soţului ei, marea tîrfă Ecaterina a II-a s-a suit pe tron. 
Războiul de şapte ani scindase întreaga Europă în două tabere 21• 
Anglia zdrobise puterea Franţei pe mare, în America şi în India, 
iar apoi l-a lăsat în voia soartei pe aliatul ei continental, Frederic 
al Ii-lea, regele Prusiei. In 1762 acesta se afla în pragul prăbuşirii, 
cînd Petru al III-lea, care se urcase pe tronul Rusiei, a pus capăt 
războiului împotriva Prusiei ; părăsit de ultimul şi singurul său 
aliat - Anglia -, învrăjbit pentru multă vreme cu Austria şi 
Franţa, sleit după şapte ani de luptă pentru existenţă, regelui Pru
siei nu-i rămînea decît să se arunce la picioarele ţarinei recent 
încoronate. Aceasta îi asigura nu numai o protecţie puternică, ci  
şi  perspectiva de a primi acea parte a Poloniei care despărţea Pru
sia orientală de restul regatului său şi din a cărei cucerire îşi 
făcuse acum scopul vieţii sale. La 31 martie (1 1 aprilie) 1764 Eca
terina şi Frederic au încheiat la Petersburg un tratat de alianţă �:! ; 
potrivit unei clauze secrete, ei îşi asumau obligaţia să menţină cu 
forţa armelor constituţia poloneză existentă - cel mai bun mijloc 
pentru a duce Polonia de ripă - împotriva oricărei încercări de 
reformă. Viitoarea împărţire a Poloniei era astfel lucru hotărît. 
O bucată din Polonia - iată ciolanul pe care ţarina l-a aruncat 
Prusiei pentru ca aceasta să lase Rusia să-i pună pentru un secol 
zgarda de gît. 

Nu voi intra în amănunte privind prima împărţire a Poloniei 23• 
Este însă semnificativ că, în esenţă, ea a fost înfăptuită, împotriva 
voinţei demodatei Maria Tereza, de către cei trei piloni principali 
ai iluminismului european : Ecaterina, Frederic şi Iosif. Aceştia 
din urmă, mîndri de iluminata înţelepciune de stat cu care neso
coteau normele tradiţionale ale dreptului internaţional, considerate 
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de ei ca o simplă prejudecată, au fost totuşi destul de obtuzi pen
tru a nu vedea că, prin participarea lor la jefuirea Poloniei se 
dădeau pe mina ţarismului . 

Pentru Ecaterina nimic mi putea fi mai favorabil decît vecină
tatea acestor suverani iluminaţi. In secolul al XVIII-lea ţarismul 
a avut drept lozincă în Europa „iluminismul" *, după cum în secolul 
al XIX-lea lozinca lui a fost „eliberarea popoarelor" . Iluminismul, 
liberalismul, eliberarea popoarelor au servit ţarismului drept pre
text pentru toate cotropirile, pentru toate actele de violenţă şi de 
asuprire. In naivitatea lor puerilă, liberalii din Europa occidentală, 
pînă şi Gladstone, credeau acest lucru **, în timp ce tot atî t de 
nerozii conservatori cred tot atît de nestrămutat în frazele despre 
apărarea legitimităţii 24, menţinerea ordinii, a religiei, a echilibru
lui european, ca şi în cele despre caracterul sacru al tratatelor, 
fraze pe care Rusia oficială le repetă concomitent. Diplomaţia rusă 
a izbutit să păcălească cele două mari partide burgheze din Europa. 
Ei şi numai ei i se îngăduie să fie în acelaşi timp legitimistă şi 
revoluţionară, conservatoare şi liberală, ortodoxă şi iluministă. Se 
înţelege că un asemenea diplomat rus priveşte cu dispreţ Occi
dentul „cult " .  

După Polonia a venit rîndul Germaniei. In 1778 Austria şi 
Prusia s-au încăierat în războiul pentru succesiunea la tronul Bava
riei 25, din nou exclusiv în folosul Ecaterinei. Rusia devenise prea 
mare pentru a se mai gîndi, ca Petru, să devină ***  un membru 
al Imperiului german ; ea tindea acum la poziţia pe care o şi avea 
în Polonia şi pe care Franţa o avea în Imperiul german : aceea de 
garant al dezordinii germane împotriva oricărei încercan de 
reformă. Şi ea a obţinut această poziţie. Ca urmare a păcii de la 
Teschen (1779) , Rusiei şi Franţei le-a revenit rolul de garant al aces
tui tratat de pace, precum şi al tuturor tratatelor de pace anterioare, 
confirmate de tratatul din 1779, mai ales al celui westfalic din 1648. 
Prin aceasta, neputinţa Germaniei a fost pecetluită, Germania fiind 
declarată obiectul unei viitoare împărţiri între Franţa şi Rusia. 

Nu a fost uitată nici Turcia. Războaiele Rusiei împotriva Turciei 
au loc întotdeauna atunci cînd la graniţa de apus a Rusiei dom
neşte pacea şi cînd Europa este ocupată, într-un fel sau altul, în 
altă parte. Ecaterina a purtat două războaie de acest fel 26• Primul 
s-a soldat cu cuceriri la Marea de Azov şi cu independenţa Crimeii, 

* ln „Time•, în locul cuvîntului „iluminismul",  a apărut : „progres şi ilu
mini sm• .  - Nota red. 

** ln „Time", în locul cuvintelor „credeau acest lucru • ,  a apărut : „o cred 
şi în ziua de azi" .  - Nota red . 

*** ln „Time• ,  după cuvintele „să devină• ,  urmeazd. : „prin dobîndirea unui 
mic principat german oarecare• .  - Nota red. 
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care după patru ani a devenit provincie rusă. Ca urmare a celui 
de-al doilea, graniţa Rusiei s-a deplasat de pe Bug pe Nistru. In 
timpul acestor războaie, agenţi ruşi i-au aţîţat pe greci la răscoală 
împotriva turcilor. Dar pînă la urmă. guvernul rus i-a lăsat, bine
înţeles, pe răsculaţii greci în voia soartei. 

In timpul războiului de independenţă din America, Ecaterina a 
formulat pentru prima oară, în numele ei şi al aliaţilor ei întru 
„neutralitatea armată" * (1 780) , revendicarea de a se limita drep
turile reclamate de Anglia pentru vasele ei de război aflate în larg. 
Această revendicare a devenit de atunci obiectivul permanent al 
politicii ruse şi, în linii generale, a fost recunoscută de către 
Europa şi chiar de Anglia în tratatul de pace de la Paris din 1 856 �i. 
Numai Statele Unite ale Americii nu vor nici astăzi s-o recunoască. 

Izbucnirea revoluţiei franceze a fost iarăşi ceva providenţial 
pentru Ecaterina. Departe de a se teme de pătrunderea ideilor revo
luţionare în Rusia, ea nu vedea în acest eveniment decît un nou 
prilej de a învrăjbi între ele statele europene pentru a asigura 
Rusiei libertatea de acţiune. După moartea celor doi prieteni şi 
vecini „iluminişti" ai ei, urmaşii acestora, Frederic Wilhelm al 
II-lea în Prusia şi Leopold în Austria, au încercat să ducă o poli
tică independentă. Revoluţia a oferit Ecaterinei un prilej minunat 
de a lega din nou, sub pretextul luptei împotriva Franţei revoluţio
nare, aceste state de Rusia şi, totodată, de a cuceri, în timp ce ele 
erau ocupate la graniţa franceză, noi teritorii în Polonia. Şi Aus
tria, şi Prusia au căzut în cursă. Şi chiar dacă Prusia, care între 
1787 şi 1791 jucase rolul de aliat al Poloniei împotriva Ecateri
nei, a sesizat la timp situaţia, pretinzînd de astă d ată o parte 
mai mare din Polonia, iar Austriei a trebuit de asemenea să i se 
cedeze o bucată din Polonia, Ecaterina s-a ales din nou cu partea 
leului 28• Aproape toată Bielorusia şi Malorusia erau acum unite 
cu Velicorusia. 

De rîndul acesta medalia a avut însă şi reversul ei. Prin faptul 
că jefuirea Poloniei a mobilizat şi ea forţele coaliţiei din 
1792-1794 29, forţa de atac a coaliţiei împotriva Franţei a slăbit, 
astfel incit aceasta din urmă a avut timpul necesar să se întărească 
îndeajuns pentru a repurta, de una singură, victoria. Polonia a 
căzut, dar împotrivirea ei a salvat revoluţia franceză, iar o dată 
cu revoluţia franceză a început o mişcare împotriva căreia şi 
ţarismul este neputincios. Noi, cei din Occident, nu vom uita nicio
dată rolul pe care l-au jucat atunci polonezii. De altfel, după cum 
vom vedea, acesta nu este singurul caz cînd polonezii au salvat 
revoluţia din Europa. 

„ I n  „Time" a apărut : „aşa-numita .neutralitate armată» nordică " .  - Nota red. 
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In politica Ecaterinei găsim dej a precis conturate toate trăsă
turile esenţiale ale actualei politici a Rusiei : anexarea Poloniei, 
chiar dacă pentru moment o parte a prăzii trebuia cedată vecini
lor ; transformarea Germaniei într-un obiect de viitoare împărţire ; 
apoi Constantinopolul, marea şi principala ţintă, care nu trebuia 
scăpată niciodată din vedere şi care trebuia realizată pas cu pas ; 
cucerirea Finlandei pentru apărarea Petersburgului şi, cu titlu de 
compensaţie, alipirea Norvegiei la Suedia, propusă de Ecaterina 
regelui Gustav al III-lea 30 la Frederikshamn ; slăbirea supremaţiei 
pe mare a Marii Britanii prin îngrădiri impuse pe baza dreptului 
internaţional ; instigarea la răscoală a raialelor creştine din Turcia ; 
în sfîrşit, abila îmbinare de fraze liberale şi legitimiste cu ajutorul 
cărora, de la caz la caz, Rusia duce de nas pe „culţii " filistini vest
europeni care pun preţ pe fraze, pe aşa-numita opinie publică. 

La moartea Ecaterinei, posesiunile Rusiei depăşeau chiar şi 
pretenţiile celui mai exacerbat şovinism naţional. Tot ce purta un 
nume rus, cu excepţia puţinilor maloruşi din Austria, se afla sub 
sceptrul succesorului ei, care acum se putea intitula pe drept cuvînt 
autocrat al tuturor ruşilor. Rusia cucerise nu numai ieşirea la mare ; 
ea stăpînea, atît la Marea Baltică, cit şi la Marea Neagră, un lito
ral întins şi numeroase porturi. Sub stăpînire rusească se aflau nu 
numai finlandezi, tătari şi mongoli, ci şi lituanieni, suedezi, polo
nezi şi  germani. Ce se putea cere mai mult ? Pentru orice altă 
naţiune aceasta ar fi fost de ajuns. Pentru diplomaţia ţaristă însă 
- naţiunea nici n-a fost întrebată - aceasta nu era decît un punct 
de plecare spre noi cuceriri. 

Revoluţia franceză se potolise, dind naştere aceluia care o domi
nase : Napoleon. Ea dăduse, aparent, dreptate înaltei înţelepciuni 
a diplomaţiei ruse, care nu se lăsase intimidată de grandioasa 
răscoală a poporului. Ascensiunea lui Napoleon îi oferea acum 
diplomaţiei ruse prilejul unor noi succese : pe Germania o aştepta 
soarta Poloniei. Dar urmaşul Ecaterinei, Pavel, era încăpăţinat, 
capricios şi inconsecvent ; el zădărnicea în permanenţă acţiunile 
diplomaţilor ; el devenise insuportabil şi trebuia înlăturat. Cei care 
să aducă la îndeplinire acest plan puteau fi cu uşurinţă găsiţi prin
tre ofiţerii de gardă ; moştenitorul tronului, Alexandru, făcea parte 
din complot şi l-a acoperit ; Pavel a fost sugrumat şi imediat după 
aceea a început o nouă campanie spre gloria noului ţar, care deve
nise sluga pe viaţă a bandei iezuite a diplomaţilor, datorită felului 
în care ajunsese pe tron. 

Această bandă a lăsat în seama lui Napoleon să zdrobească 
complet Imperiul german şi să ducă la extrem haosul ce domnea 
acolo. Dar, cînd a sosit ziua socotelilor, Rusia şi-a făcut din nou 
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apariţia. Tratatul de pace de la Luneville ( 1801)  31 atribuia Franţei 
tot malul stîng al Rinului şi totodată prevedea ca principilor ger
mani, astfel deposedaţi, să li se dea drept compensaţie, pe malul 
drept al Rinului, domenii aparţinînd clerului imperiului : episcopi, 
abaţi etc. Acum Rusia se prevala de dreptul ei de garant, obţinut 
prin tratatul de la Teschen din 1779 : dreptul ca, la împărţirea com
pensaţiilor, ea şi Franţa, cei doi garanţi ai haosului din Germania, 
să aibă cuvîntul hotărîtor. Iar datorită dezbinării, cupidităţii şi 
practicii principilor germani de a trăda imperiul, acest cuvînt a 
devenit într-adevăr hotărîtor. Aşa se face că Rusia şi Franţa au 
întocmit un plan de împărţire a pămînturilor bisericeşti între prin
cipii deposedaţi şi că toate prevederile acestui plan, elaborat de 
străinătate şi în interesul străinătăţii, au fost ridicate la rangul de 
lege a Imperiului german (Reichsdeputationshauptschluss din 
1 803) 32• 

Imperiul german ca stat federal era, practic, desfiinţat. Austria 
şi Prusia au început să acţioneze ca state europene de sine stătă
toare şi considerau, la fel ca Rusia şi Franţa, micile state germane 
drept teritorii bune de anexat. Care urma să fie soarta acestor 
state mici ? Prusia era încă prea mică şi prea tînără pentru a pre
tinde hegemonia asupra lor, iar Austria tocmai pierduse orice urmă 
de asemenea hegemonie. Dar atît Rusia, cit şi Franţa voiau să moş
tenească Imperiul german. Franţa sfărîmase vechiul imperiu prin 
forţa armelor şi, fiind de-a lungul Rinului nemijlocit învecinată cu 
micile state germane, exercita o presiune asupra lor ; gloria victo
riilor repurtate de Napoleon şi de armatele franceze a desăvîrşit 
opera de supunere a micilor principi germani. Dar Rusia '? Acum, 
cînd ţelul la care năzuia de un secol fusese aproape atins, acum 
cînd Germania se afla în stare de destrămare deplină, sleită, nepu
tincioasă şi dezorientată, putea oare Rusia, tocmai într-un aseme
nea moment, să-l lase pe parvenitul corsican să-i sufle prada ? 

Diplomaţia rusă a pornit imediat o campanie pentru cucerirea 
supremaţiei asupra micilor state germane. Acest lucru era, fireşte, 
imposibil fără o victorie asupra lui Napoleon. Prin urmare, ea tre
buia să atragă de partea ei principii germani şi aşa-numita opinie 
publică germană în măsura în care pe atunci putea fi vorba de 
aşa ceva. Pentru cîştigarea principilor s-a recurs la mijloace diplo
matice ; pentru cîştigarea filistinilor la mijloace literare. In timp 
ce Rusia revărsa asupra curţilor germane un potop de linguşiri, 
ameninţări, minciuni şi bani pentru a le corupe, publicul era bombar
dat cu un noian de broşuri misterioase în care Rusia era proslăvită 
ca singura putere în stare să salveze Germania şi s-o ia sub aripa 
ei ocrotitoare, ca singură putere care, în virtutea tratatului de la 
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Teschen din 1779, are dreptul şi obligaţia s-o facă. Iar cînd, în 
1 805, a izbucnit războiul, pentru orice om cit de cit clarvăzător era 
evident că nu se punea decît problema dacă micile state urmau 
să constituie o confederaţie franceză a Rinului sau una rusă. 

Soarta a ocrotit Germania. Ruşii şi austriecii au fost învinşi 
la Austerlitz, iar noua Confederaţie a Rinului nu a devenit, totuşi, 
un avanpost al ţarismului 33• Jugul francez era cel puţin un 
jug modern, oare îi obliga pe principii germani să lichideze 
anacronismele cele mai flagrante ale regimurilor de pînă atunci. 

După Austerlitz au urmat alianţa dintre Prusia şi Rusia, Jena, 
Eylau, Friedland şi pacea de la Tilsit din 1 807 34• Aici s-a vădit din 
nou uriaşul avantaj care decurgea pentru Rusia din poziţia ei sigură 
din punct de vedere strategic. Infrîntă în două campanii, Rusia a 
dobîndit noi teritorii pe seama foştilor ei aliaţi şi a încheiat o 
alianţă cu Napoleon în vederea împărţirii lumii : lui Ndpoleon -
Occidentul, lui Alexandru - Orientul I 

Primul rod al acestei alianţe a fost cucerirea Finlandei. Fără 
nici o declaraţie de război, dar cu consimţămîntul lui Napoleon, 
ruşii au invadat Finlanda ; incapacitatea şi venalitatea generalilor 
suedezi, precum şi divergenţele dintre ei, au asigurat ruşilor o 
victorie uşoară ; trecerea îndrăzneaţă de către detaşamentele ruseşti 
a Mării Baltice îngheţate a dus la înlocuirea în mod violent a su
veranului la Stockholm şi la cedarea Finlandei către Rusia 35• Dar 
trei ani mai tîrziu, cînd o ruptură între Alexandru şi Napoleon de
venise iminentă, ţarul l-a chemat la Abo pe mareşalul Bernadotte, 
care fusese ales moştenitor la tronul Suediei, şi i-a promis Norvegia 
dacă se va alătura alianţei dintre Anglia şi Rusia împotriva lui 
Napoleon 36• Aşa se face că în 18 14  planul Ecaterinei - Finlanda 
mie, Norvegia ţie - s-a înfăptuit. 

Finlanda însă n-a fost decît preludiul. Ţelul lui Alexandru ră
măsese, ca întotdeauna, Ţarigradul. La Tilsit şi la Erfurt 37 Napo
leon îi promisese categoric Moldova şi Valahia şi-l lăsase să în
trevadă perspectiva unei împărţiri a Turciei, cu excepţia Constan
tinopolului. Din 1 806 Rusia era în război cu Turcia : de astă dată 
se răsculaseră nu numai grecii, ci şi sîrbii 38• Dar dacă despre Polo
nia se spunea doar în mod ironic că ea se menţine numai datorită 
dezordinii, în cazul Turciei această afirmaţie era adevărată. Solda
tului de rînd, cu o rezistenţă de fier, fiu de ţăran turc la fel de 
rezistent, tocmai această dezordine îi oferea posibilitatea să ani
hileze greşelile paşalelor corupte. Turcii puteau fi înfrînţi, dar nu 
zdrobiţi, şi de aceea armata rusă înainta foarte încet pe drumul 
spre Ţarigrad. 
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Preţul pentru această „mină liberă" în Orient era însă aderarea 
la sistemul continental al lui Napoleon şi ruperea oricăror relaţii 
comerciale cu Anglia 39, ceea ce pentru Rusia de atunci însemna 
dezorganizarea totală a comerţului. Aceasta era pe vremea cind 
Eugen Oneghin (al lui Puşkin) învăţa din scrierile lui Adam Smith 
cum se îmbogăţeşte un stat şi cum se poate lipsi de bani dacă are 
produse din belşug, în timp ce, pe de altă parte, tatăl lui nu putea 
înţelege acest lucru şi ipoteca o moşie după alta * .  

Rusia nu-şi putea procura bani decit făcind comerţ pe mare şi 
exportînd materiile sale prime în Anglia, pe atunci principala piaţă 
de desfacere ; totodată ea se occidentalizase prea mult pentru a o 
scoate la capăt fără bani. Blocada comercială devenise insupor
tabilă. Economicul se dovedea mai puternic decit diplomaţia şi ţarul 
laolaltă ; relaţiile comerciale cu Anglia au fost, tacit, reluate, clau
zele tratatului de la Tilsit au fost încălcate şi, în 1 8 12, a izbucnit 
războiul. 

in fruntea armatelor aliate ale întregului Occident, Napoleon 
a trecut graniţa Rusiei. Polonezii, care erau în măsură să aprecieze 
situaţia, l-au sfătuit să se oprească la Dvina şi Nipru, să reorgani
zeze Polonia şi să aştepte acolo atacul ruşilor. Un comandant de 
oşti cum era Napoleon trebuia să vadă că acesta era un plan ju
dicios. Dar aflat pe o culme ameţitoare, fără o bază sigură, Napo
leon nu putea întreprinde campanii lente. El avea nevoie de succese 
rapide, de victorii strălucite şi de tratate de pace cucerite vijelios. 
Nesocotind sfatul polonezilor, el a pornit spre Moscova şi i-a adus 
astfel pe ruşi la Paris. 

Distrugerea marii arunate napoleoneene în timpul retragerii de 
la Moscova a dat semnalul pentru o ridicare în masă împotriva 
stăpînirii franceze în Occident. in Prusia, întregul popor s-a ridicat 
şi l-a silit pe laşul rege Frederic Wilhelm al III-iea să declare război 
lui Napoleon. De îndată ce s-au terminat pregătirile de război, 
Austria s-a alăturat Rusiei şi Prusiei. După bătălia de la Leipzig 40, 
Confederaţia Rinului s-a dezis de Napoleon şi, după numai opt
sprezece luni de la intrarea lui Napoleon în Moscova, Alexandru 
a pus piciorul în Paris ca domn şi stăpîn al Europei. 

Trădată de Franţa, Turcia a încheiat în 18 12  pacea de la Bucu
reşti, prin care ceda ruşilor Basarabia. Congresul de la Viena i-a 
adus Rusiei Regatul Poloniei 41, astfel incit aproape nouă zecimi 
din fostul teritoriu polonez făcea acum parte din Rusia. Dar toate 
acestea nu valorau atît cit valora poziţia pe care o ocupa acum ţarul 
în Europa. Pe continentul european el nu mai avea rival ; Austria şi 
Prusia erau la remorca lui. Dinastia Bourbonilor francezi a fost 

* Puşkin. „Eugen Oneghin" ,  capitolul l, strofa a VII-a. - Nota red. 
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readusă de el pe tron, şi, de aceea, ii dă.dea şi ea ascultare. Cu 
ajutorul lui, Suedia căpătase Norvegia ca zălog al unei politici 
rusofile. Pînă şi dinastia din Spania datora restaurarea ei mai 
curînd victoriilor repurtate de ruşi, prusieni şi austrieci decit celor 
ale lui Wellington, care nu au fost niciodată în stare să răstoarne 
Imperiul francez. 

Niciodată Rusia nu avusese o poziţie atît de puternică. Dar ea 
mai făcuse încă un nou pas dincolo de graniţele ei naturale. Daca 
pentru cuceririle Ecaterinei şovinismul rus mai găsise unele pretexte' 
- nu vreau să spun de justificare, ci de scuză -, pentru cuceririle 
lui Alexandru nici vorbă nu putea fi de aşa ceva. Finlu.nda e5te 
finlandeză. şi suedeză, Basarabia - românească., iar Polonia Con
gresului 42 - poloneză. Aici nici vorbă nu poate fi de unirea unor 
neamuri înrudite, risipite care poartă toate numele de ruşi ; a1c 1 
avem de-a face pur şi simplu cu o cucerire prin forţă a unor teri
torii străine, pur şi simplu cu un jaf. 
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III 

Victoria asupra lui Napoleon a fost victoria monarhilor euro
peni asupra revoluţiei franceze, a cărei ultimă fază a fost imperiul 
napoleonean ; această victorie a fost sărbătorită prin restaurarea 
„legitimităţii " .  Dar, în timp ce Talleyrand credea că cu ajutorul 
acestei fraze scornite de el îl momeşte pe ţarul Alexandru, diploma
ţia rusă era aceea care, cu ajutorul acelei fraze, ducea de nas în
treaga Europă. Sub pretextul apărării legitimităţii ea a creat „Sfînta 
alianţă" ,  care, extinzînd alianţa ruso-austro-prusiană, a luat pro
porţiile unui complot al tuturor monarhilor din Europa, prezidat de 
ţarul rus 43, împotriva popoarelor lor. Ceilalţi monarhi dădeau cre
zare acestui pretext ; dar care era părerea ţarului şi a diplomaţiei 
lui vom vedea îndată. 

Cucerind hegemonia asupra Europei, diplomaţia rusă nu urmă
rea decît s-o folosească pentru a mai face încă un pas spre Ţari
grad. In acest scop ea putea pune în mişcare trei pîrghii : pe 
români, pe sîrbi şi pe greci. Elementul cel mai indicat erau grecii. 
Ei erau un popor de negustori, iar negustorii aveau cel mai mult 
de suferit de pe urma samavolniciei paşalelor turce. Ţăranul creştin 
aflat sub stăpînire turcească o ducea din punct de vedere material 
mai bine decît în orice altă parte. El îşi păstra instituţiile existente 
înainte de stăpînirea turcească, precum şi autoadministrarea de
plină ; cit timp plătea impozitele, turcul, de regulă, nici nu-l lua 
în seamă ; numai arareori el era supus unor acte de silnicie de 
felul celor pe care în evul mediu le avea de îndurat d in partea 
nobilimii ţăranul din Europa occidentală. Era o existenţă umilitoare, 
acceptată de nevoie, dar nu apăsătoare din punct de vedere mate
rial şi corespunzătoare gradului de civilizaţie de atunci al acestor 
popoare ; de aceea a trecut multă vreme pînă ce raialele slave au 
descoperit că o asemenea existenţă era de nesuportat. In schimb, 
grecii, al căror comerţ cunoscuse o rapidă înflorire şi devenise 
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foarte important de cind stăpînirea turcească îl scăpase de concu
renţa ruinătoare a veneţienilor şi a genovezilor, nu mai puteau 
suporta acum nici această stăpînire. Intr-adevăr, stJpînirea tur
cească, ca şi orice altă stăpînire orientală, este incompatibilă cu 
societatea c apitalistă ; plusvaloarea înhăţată nu este cîtuşi de puţin 
asigurată împotriva mîinilor lacome ale satrapilor şi paşalelor 
turce ; lipseşte prima şi fundamentala condiţie a activităţii lucrative 
burgheze * : securitatea persoanei negustorului şi a bunurilor lui. 
De aceea nu este de mirare că grecii, care din 1774 au făcut două 
încercări de răscoală, s-au răsculat acum din nou 44• 

Răscoala greacă a creat, aşadar, un climat favorabil ; dar 
diplomaţia ţaristă putea să desfăşoare aici acţiuni energice numai 
dacă preîntîmpina orice amestec din partea Occidentului, adică 
clacă aranja lucrurile în aşa fel incit el să fie ocupat cu trebu
rile sale interne. Terenul pentru aceasta fusese admirabil pregătit 
de frazele despre legitimitate. Monarhii legitimişti reuşiseră să-şi 
atragă pretutindeni o ură profundă. Incercările de a restabili rîn
duielile de dinainte de revoluţie au provocat o agitaţie în rîndurile 
burgheziei din întregul Occident ; Franţa şi Germania erau în fier
bere, iar în Spania şi în Italia răscoala a izbucnit făţiş 45• In toate 
aceste conjuraţii şi răscoale era amestecată mina diplomaţiei 
ţariste, nu în sensul că le-ar fi organizat sau că ar fi avut o contri
buţie substanţială la succesele lor vremelnice, ci în sensul că a 
făcut tot ce a putut pentru a băga zizanie, cu ajutorul agenţilor 
ei oficioşi, în propria casă a aliaţilor ei legitimişti * *. Direct însă 
ea a luat apărarea elementelor rebele din Occident ori de cite ori 
ele acţionau sub masca simpatiei faţă de greci ; şi cine alţii erau 
aceşti grecofili care strîngeau bani şi trimiteau în Grecia voluntari 
şi chiar întregi detaşamente auxiliare armate dacă nu tot c arbo
narii şi ceilalţi libe11ali din Occident ? 

Toate acestea nu l-au împiedicat însă pe iluminatul ţar Ale
xandru să ceară la congresele de la Aachen, Troppau, Laibach şi 
Verona colegilor săi legitimişti să ia cele mai energice măsuri îm
potriva supuşilor lor rebeli şi să trimită în 1821 pe austrieci în Italia 
şi în 1823 pe francezi în Spania �6 să înăbuşe revoluţia ; acestea nu 
l-au împiedicat chiar să condamne de ochii lumii răscoala grecilor, 
cu toate că în acelaşi timp el o aţîţa şi îi îndemna pe grecofilii din 
Occident să-şi dubleze eforturile. Şi este de necrezut cum din nou 
naiva Europă s-a lăsat dusă de nas ; monarhilor şi reacţionarilor 

* ln „Time• ,  în locul cuvintelor „a activităţii lucrative burgheze", a apărut : 
„a unui comerţ lucrativ burghez" .  - Nota red . 

.,..,. In „Time", în locul cuvintelor „a bd.ga zizanie, cu ajutorul agenţilor ei ofi
cioşi, în propria casă a aliaţilor ei legitimişti " ,  a apărut : „a semăna discordie 
printre supuşii aliaţilor lor legitimişti • .  - Nota red. 



Politica externă a ţar!�mului rus 

ţarismul le propovăduia legitimismul *, filistinilor liberali eliberarea 
popoarelor ** şi iluminismul, şi unii şi alţii i-au dat crezare. 

La Verona, ministrul francez, romanticul Chateaubriand, a fost 
pur şi simplu captivat de ţar, care i-a lăsat pe francezi să spere că 
vor primi malul stîng al Rinului dacă vor urma docili Rusia. Dato
rită acestei speranţe, întărită ulterior, sub Carol al X-lea, printr-un 
angajament solemn, diplomaţia rusă a reuşit să ţină sub tutelă 
Franţa şi, cu unele întreruperi, Sd dirijeze pînă în 1830 politica ei 
orientală. 

Totuşi, politica „umanitară" a ţarului, care sub pretextul elibe
rării creştinilor greci de sub jugul musulman nu urmărea decît să 
ia el însuşi locul musulmanilor, nu d<ldea rezultatele scontate ***.  
Căci, după cum scria ambasadorul Rusiei la Londra, prinţul Lieven 
(în depeşa din 18/30 octombrie 1825) , 

„întreaga Europd. priveşte cu groază la colosul rus, ale cărui forţe gigantice 
nu aşteaptă deci! un semnal pentru a se napusti asupra ei. De aceea este în inte
resul ei să sprijine stdtul turc, acest duşman firesc al imperiului nostru" 4'. 

Războiul din Grecia continua, balanţa înclinîndu-se cînd de o 
parte, cînd de alta, iar toate încercările Rusiei de a ocupa, cu înalta 
aprobare a Europei, Principatele dunărene şi de a sili astfel Turcia 
să capituleze au suferit un eşec. Cînd în 1825 Egiptul a venit în 
ajutorul Turciei, grecii au fost pretutindeni bătuţi, iar răscoala a 
fost aproape înăbuşită. Politica rusă se afla în faţa alternativei de 
a suferi un eşec sau de a lua o hotărîre îndrăzneaţă. 

Cancelarul Nesselrode a cerut sfatul ambasadorilor săi. Pozzo 
di Borgo la Paris (depeşa din 4/16 octombrie 1825) şi Liven la 
Londra (depeşa din 18/30 octombrie 1825) s-au pronunţat categoric 
pentru acţiuni îndrăzneţe : ocuparea imediată a Principatelor dună
rene, fără a ţine seama de Europa şi chiar cu riscul unui război 
european. Aceasta era, evident, părerea unanimă a diplomaţiei 
ruse. Dar Alexandru era molîu, c apricios, blazat şi mistic-romantic. 
El avea nu numai şiretenia şi perfidia unui grec du bas empire **** 
(cum îl  numea Napoleon) , ci  şi  nestatornicia şi  lipsa de energie a 
acestuia. Deodată el a început să ia în serios legitimismul şi să se 
sature de rebelii greci. Evitînd orice activitate, el se vîntura prin 
sud, prin împrejurimile oraşului Taganrog, şi, cum pe atunci încă 

* In „Time" urmează : „şi menţinerea statu-quo".  - Nota red. 
** In „Time", în locul cuvintelor „eliberarea popoarelor" ,  a apărut : „eli

berarea popoarelor asuprite". - Nota red. 
*** In „Time" ,  începutul şi sfirşitul acestei fraze sund. după cum urmează : 

„lumea privea politica < umanitară» a ţarului„. cu neîncredere sau în cel mai bun 
caz cu indiferenţă" . - Nota red. 

•*• " - grec din timpul Imperiului roman de răsărit. - Nota trad. 
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nu existau căi ferate, nu era niciodată de găsit. Pe neaşteptate a 
sosit ştirea că ţarul a murit. Umbla vorba că a fost otrăvit. 11 în
lăturase oare diplomaţia pe fiu ca odinioară pe tată ? In orice caz, 
oel n-ar fi putut muri într-un moment mai potrivit pentru ea. 

In persoana lui Nicolaie a venit la tron un ţar care corespundea 
întru totul dorinţelor diplomaţiei ; un om mediocru, cu o mentali
tate de majur *, care punea mai presus de orice nimbul puterii, de 
dragul căreia consimţea la orice. Acum au început să fie întreprinse 
acţiuni mai energice şi s-a declanşat războiul împotriva Turciei, 
fără ca Europa să fi avut un cuvînt de spus. Anglia şi Franţa, ade
menite, prima prin fraze liberale, iar a doua prin promisiunile amin
tite mai sus, şi-au unit flotele cu flota rusă şi, la 20 octombrie 1827, 
în plină pace, au atacat şi au distrus la Navarino flota turco-egip
teană 48• Şi, chiar dacă Anglia s-a retras curînd, Franţa Bourbonilor 
a rămas credincioasă Rusiei. In timp ce ţarul declara război turcilor 
şi la 6 mai 1828 trupele sale treceau Prutul, 15 OOO de soldaţi fran
cezi se pregăteau să se îmbarce pentru Grecia, unde au debarcat 
în august-septembrie. Acesta era un avertisment serios pentru Aus
tria să nu atace din flanc trupele ruseşti care înaintau spre Cons
tantinopol : consecinţa ar fi fost un război cu Franţa, şi atunci ar 
fi devenit operantă alianţa franco-rusă, care prevedea cucerirea 
Constantinopolului pentru una din părţi şi cucerirea malului stîng 
al Rinului pentru cealaltă. 

Dibici a înaintat astfel pînă la Adrianopol, dar acolo a ajuns 
într-o situaţie atît de desperată, incit, dacă turcii ar mai fi rezistat 
încă paisprezece zile, el ar fi trebuit să se retragă în mare grabă 
dincolo de Balcani. El nu avea decît 20 OOO de oameni, dintre care 
un sfert erau bolnavi de ciumă. In acest moment critic a intervenit 
ca mediatoare ambasada prusiană la Constantinopol, care, cu aju
torul unor rapoarte mincinoase cu privire la ameninţătoarea, dar 
în realitate absolut imposibila înaintare a ruşilor, a mediat pacea. 
Astfel ea l-a salvat, potrivit spuselor lui Moltke, pe comandantul 
armatei ruse 

„dintr-o situaţie care, dacă ar mai fi durat numai cîteva zile, l-ar fi prăvălit 
de pe culmile victoriei în prăpastia pieirii" (Moltke. „Der russisch-tiirkische Feld
zug ' , S. 390) 49• 

In orice caz, pacea i-a adus Imperiului rus gurile Dunării, o 
porţiune de teritoriu în Asia şi noi pretexte pentru permanente 
imixtiuni în treburile Principatelor dunărene 50• De atunci şi pînă 
la războiul Crimeii, ele au servit trupelor ruse, care în cursul 

* In „Time", urmează : „care confundă brutalitatea cu energia şi incăpăţt
narea capricioasă cu tăria de caracter•. - Nota red. 

5 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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acestei perioade numai rareori le-au părăsit, drept karczma za
jezdna *. 

lnainte de a putea fi folosite aceste avantaje a izbucnit revo
luţia din iulie 51• Acum frazele liberale ale agenţilor ruşi au fost 
pentru un timp retrase din circulaţie ; acum nu mai era vorba decît 
de apărarea „legitimităţii" .  Pregătirile pentru o campanie a „Sfintei 
alianţe" împotriva Franţei erau gata cînd în Polonia a izbucnit 
insurecţia, care timp de un an a ţinut Rusia în şah ; şi astfel, sa
crificîndu-se pe sine, Polonia a salvat pentru a doua oară revoluţia 
în Europa 52• 

Trec peste relaţiile ruso-turce din perioada 1 830-1 8.(8. Ele 
prezintă importanţă prin faptul că Rusia a putut să apară pentru 
prima oară ca ocrotitor al Turciei împotriva vasalului ei rebel, 
Mehmed Ali al Egiptului, să trimită în Bosfor o armată de 30 OOO 
de oameni pentru apărarea Constantinopolului şi, prin tratatul de 
la Unkiar-Skelessi, să-şi instaureze pentru un şir de ani dominaţia 
efectivă asupra Turciei 53 ; că ulterior, în 1840, a reuşit, datorită 
trădării comise de Palmerston, să transforme peste noapte iminenta 
coaliţie a Europei împotriva Rusiei într-o coaliţie împotriva 
Franţei H şi ci. a putut să pregătească anexarea Principatelor dună
rene, ţinîndu-le în permanenţă sub ocupaţie, exploatîndu-i pe 
ţărani ** şi atrăgîndu-i pe boieri cu ajutorul Regulamentului or
ganic 65 (vezi Marx. „Capitalul " ,  voi. I, cap. 8) ***.  Această pe
rioadă a fost însă consacrată în special cuceririi şi rusificării Cau
cazului, ceea ce a putut fi realizat abia după 20 de ani de luptă. 

Un ghinion cumplit s-a abătut însă a!upra diplomaţiei ţariste 
cînd la 29 noiembrie 1830 marele duce Constantin a fost nevoit să 
fugă din Varşovia de teama insurgenţilor polonezi. Intreaga sa 
arhivă diplomatică - depeşele originale ille ministrului de ex
terne **** şi copii oficiale după toate depeşele importante ale amba
sadorilor - a căzut în mina insurgenţilor. Modul de a proceda 
al diplomaţiei ruse din perioada 1825-1830 era dat în vileag *****. 

• - han şi circiumă. - Nota trad. 
"* In „Time• ,  în locul cuvintelor „exploatindu-i pe \ărani" ,  a apărut : „în

cartiruindu-şi solclatii la liirani" .  - Nota red. 
*** In „Time• , în locul cuvintelor puse intre paranteze a apărut următoarea 

notă de subsol : „Codice pentru popula\ia sătească şi care pune Ia dispozi\ia boie· 
rilor - aristocra\ia fuRciară a tării -, fără nici o plată, cea mai mare parte din 
timpul de muncă al \ăranului. Amănunte in legătură cu aceasta vezi K. Marx. 
„Cap'italul",  cap. X, p. 21�222, edi\ia engleză 11. - Nota red. 

* * * *  Nesselrode. - Nota red. 
***** In „Time• a apărut : „Modul de a proceda al diploma\iei ruse şi toate 

intrigile urzite de ea în perioada 1825-1 830 erau date în vileag•. - Nota red. 
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Guvernul polonez a trimis aceste depeşe, prin contele Zamoyski, 
în Anglia şi Franţa şi, la indicaţia regelui William al IV-iea al 
Angliei, David Urquhart le-a publicat în 1835 în „Portfolio" 67• Acest 
„Portfolio " mai constituie şi astăzi unul din principalele izvoare 
- şi în orice caz cel mai autentic - pentru cunoaşterea istoriei 
intrigilor cu ajutorul cărora ţarismul caută să bage zizanie între 
naţiunile vest-europene, pentru ca, profitînd de dezbinarea lor, să 
le domine. 

Diplomaţia rusă rezistase pînă acum la atîtea revoluţii din 
Europa occidentală, de pe urma cărora nu numai că nu suferise 
nici un prejudiciu, dar chiar se alesese cu un profit direct, incit a 
putut saluta izbucnirea revoluţiei din februarie 1 848 ca pe un eve
niment deosebit de favorabil. Nu trebuia oare Rusia să fie satis
făcută văzînd că revoluţia s-a extins asupra Vienei, fapt care a 
avut ca urmare nu numai înlăturarea lui Metternich, principalul 
adversar al Rusiei, ci şi trezirea din amorţire a slavilor din Austria, 
aceşti aliaţi potenţiali ai ţarismului ; că ea a cuprins Berlinul, le
cuindu-l astfel pe Frederic Wilhelm al IV-iea, ros de ambiţii mari, 
dar incapabil să facă ceva, de poftele lui de independenţă faţă de 
Rusia ? Rusia n-avea a se teme de o contaminare, iar Polonia, în 
care staţiona un număr foarte mare de trupe, nu putea întreprinde 
nimic. Iar cînd revoluţia s-a extins şi asupra Principatelor dună
rene 58, diplomaţia rusă şi-a văzut îndeplinită dorinţa : avea un 
pretext de a-şi trimite trupele în Moldova şi Valahia pentru a 
restabili ordinea şi a consolida acolo tot mai mult dominaţia rusă. 

Ba mai mult. Insurecţia din Ungaria şi cea de la Viena adusese 
Austria, duşmanul cel mai înverşunat şi mai tenace al Rusiei, la 
hotarele Peninsulei Balcanice, la marginea prăpastiei. Victoria 
ungurilor însemna însă o nouă izbucnire a revoluţiei în Europa şi, 
avind în vedere marele număr de polonezi aflaţi în armata ungară, 
era neîndoielnic că de data aceasta revoluţia nu se va mai opri 
la frontiera poloneză. Aceasta l-a determinat pe Nicolaie să facă 
pe mărinimosul. El a ordonat trupelor sale să pătrundă în Ungaria, 
a zdrobit, cu forţe superioare din punct de vedere numeric, armata 
ungară şi a pecetluit astfel înfrîngerea revoluţiei în Europa. Şi 
văzînd că Prusia perseverează în încercările ei de a folosi revo
luţia pentru a destrăma Confederaţia germană şi a-şi subordona 
cel puţin micile state din nordul Germaniei, Nicolaie a chemat-o 
pe ea şi pe Austria la Varşovia în faţa scaunului său de judecată 
şi a dat o sentinţă în favoarea Austriei 69• Drept mulţumire pentru 
îndelungata ei supunere faţă de Rusia, Prusia a fost umilită într-un 
mod ruşinos, deoarece, timp de o clipă, a vădit tendinţe timide de 
împotrivire. In problema Schleswig-Holstein, Nicolaie a dat de ase-

5* 
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menea o sentinţă împotriva Germaniei, desemnîndu-1 pe Christian 
de Gli.ick.sburg ca moştenitor la tronul Danemarcii, după ce în pre
alabil se convinsese că acesta va putea fi folosit pentru scopurile 
ţarismului 60• Urmarea directă a revoluţiei a fost că nu numai Un
garia, ci întreaga Europă era la picioarele ţarului, şi atunci nu avea 
diplomaţia rusă toate motivele să se bucure pe ascuns de revolu
ţiile care aveau loc în Occident ? 

Revoluţia din februarie a fost totuşi primul dangăt de clopot 
care vestea înmormîntarea ţarismului. In sufletul mărginitului Ni
colaie nu încăpea atîta fericire nemeritată ; el s-a pripit cu înain
tarea spre Constantinopol ; a izbucnit războiul Crimeii ; Anglia şi 
Franţa au sărit în ajutorul Turciei, iar Austria ardea de dorinţa 
d'etonner le monde par la grandeur de son ingratitude *. Austria 
ştia doar prea bine că, drept mulţumire pentru ajutorul militar 
acordat în Ungaria şi pentru sentinţa pronunţată la Varşovia, Rusia 
aştepta ca ea să adopte o poziţie neutră sau chiar să sprijine cu
ceririle ruse pe Dunăre, ceea ce ar fi însemnat însă ca întreaga 
Austrie, de la Cracovia pînă la Orşova şi Semlin, să fie ţinută în 
chingi de Rusia. In mod cu totul excepţional, Austria a îndrăznit de 
astă dată să aibă o părere proprie. 

Războiul Crimeii a fost de la un cap la altul o colosală comedie 
a erorilor, în care te întrebai mereu : cine este cel tras pe sfoară ? 
Dar această comedie a fost plătită cu valori incalculabile şi cu 
peste un milion de vieţi omeneşti. De îndată ce primele detaşamente 
ale aliaţilor au debarcat în Bulgaria, austriecii au pătruns în Prin
cipatele dunărene, iar ruşii s-au retras dincolo de Prut. In felul 
acesta, Austria s-a interpus pe Dunăre între cele două părţi beli
gerante ; de acum înainte războiul putea fi dus în această regiune 
numai cu consimţămîntul ei. Austria era dispusă să se lase antre
nată într-un război la graniţa apuseană a Rusiei. Dar ea ştia că 
Rusia nu-i va ierta niciodată această nerecunoştinţă crasă ; de aceea 
era gata să meargă alături de aliaţi, dar numai într-un război se
rios care ar fi restabilit Polonia şi ar fi împins cu mult înapoi gra
niţa apuseană a Rusiei. Un asemenea război ar fi atras în această 
alianţă şi Prusia **, prin al cărei teritoriu treceau toate mărfurile 
importate de Rusia ; o coaliţie europeană ar fi blocat Rusia atî t pe 
uscat, cit şi pe mare, şi ar fi atacat-o cu forţe numeric superioare, 
aşa incit victoria ar fi fost indiscutabilă. 

* - de a uimi lumea cu nemărginita ei nerecunoştinţă (expresie atribuită lui 
Schwarzenberg, şeful guvernului austriac, în legătură cu noua orientare antirusă a 
politicii austriece). - Nota !rad. 

** In „Time" ,  in locul cuvintelor „un asemenea război ar fi atras în această 
alianţă şi Prusia• ,  a apărut : „Un asemenea război ar fi făcut imposibilă neutrali
tatea Prusiei" .  - Nota red. 
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Dar aceasta nu intra nicidecum în socotelile Angliei şi Franţei. 
Ambele erau, dimpotrivă, mulţumite că intervenţia Austriei le 
scutise de primejdia unui război serios. Ceea ce dorea Rusia, şi 
anume ca aliaţii să se îndrepte spre Crimeea unde să se instaleze, 
a fost propus de Palmerston, iar Ludovic-Napoleon a acceptat 
bucuros. A înainta din Crimeea în interiorul Rusiei ar fi fost din 
punct de vedere strategic o curată nebunie. In felul acesta, spre 
mulţumirea principalilor participanţi, războiul a fost transformat 
într-un simulacru de război. Ţarul Nicolaie nu putea însă tolera 
mult timp ca la periferia imperiului său trupe inamice să se in
staleze pe pămînt rusesc ; pentru el simulacrul de război s-a trans
format curînd din nou într-un război adevărat. Dar dacă pentru un 
simulacru de război acesta era terenul cel mai favorabil, pentru un 
război adevărat el era terenul cel mai periculos. Vastitatea terito
riului ei slab populat, lipsit de drumuri şi sărac în resurse, care 
-constituia avantajul Rusiei cind era vorba de apărare, s-a trans
format într-un dezavantaj de îndată ce Nicolaie a concentrat toate 
forţele sale armate într-un punct periferic : Sevastopol. Stepele din 
sudul Rusiei, care urmau să devină mormîntul agresorului, au de
venit mormîntul armatelor ruse, pe care Nicolaie, cu lipsa de 
scrupule brutală şi prostească ce-i era proprie, le-a trimis una după 
alta, ultima chiar în toiul iernii, în Crimeea. Şi atunci cind ultima 
coloană militară, adunată în grabă, prost echipată şi mizerabil apro
vizionată, a pierdut în timpul marşului două treimi din efectivul ei, 
batalioane întregi au pierit în viscol, restul nemaifiind în stare să 
<lea un atac cit de cit serios împotriva inamicului, Nicolaie, această 
nulitate îngîmfată, s-a prăbuşit în mod lamentabil şi a fugit de con
secinţele grandomaniei sale de a se vedea Cezar, otrăvindu-se. 

Condiţiile păcii, pe care urmaşul său * a încheiat-o în mare 
grabă, au fost destul de blînde 61• Cu atît mai grave au fost însă ur
mările războiului în ţară. Pentru a putea domni în interior în mod 
a· ,solutist, ţarismul trebuia să fie invincibil în cazul unui atac din 
arară, trebuia să fie în permanenţă victorios, în stare să recompen
seze supunerea absolută prin delirul şovin al victoriei, prin noi şi 
noi cuceriri. Dar acum ţarismul a suferit o înfrîngere lamentabilă 
şi tocmai în persoana celui mai impozant reprezentant al lui ; el a 
compromis Rusia în faţa întregii lumi şi implicit pe sine însuşi în 
faţa Rusiei. Urmarea a fost o colosală dezmeticire. Poporul rus, 
căruia războiul îi impusese jertfe uriaşe, ajunsese să-şi dea în aşa 
măsură seama de realitate, ţarul apelase atît de mult la devotamen
tul lui, incit nu mai putea fi adus din nou într-o stare de pasivi
tate şi de supunere oarbă. Căci şi Rusia se dezvoltase treptat din 

* Alexandru al Ii-lea. - Nota red. 
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punct de vedere economic şi spiritual ; alături de nobilime, o altă 
clasă cultă - burghezia - îşi făcuse acum apariţia. Pe sctut, noul 
ţar trebuia să facă pe liberalul, dar de astă dată în interiorul ţării. 
Aceasta a constituit însă începutul unei istorii interne a Rusiei, al 
unei mişcări spirituale în cadrul naţiunii şi al reflectării acestei 
mişcări : a luat naştere o opinie publică, care, deşi încă foarte slabă, 
se impunea în tot mai mare măsură şi putea fi tot mai puţin igno
rată. Astfel diplomaţia rusă a văzut apărînd duşmanul care avea 
s-o ducă la pieire, căci acest gen de diplomaţie este posibil doar 
atîta timp cit poporul rămîne absolut pasiv, nu are altă voinţă în 
afară de cea a guvernului şi altă menire decît să furnizeze soldaţi 
şi să plătească impozite pentru atingerea scopurilor urmărite de 
diplomaţi. Din momentul însă în care în Rusia, concomitent cu o 
dezvoltare internă, au început lupte interne între partide, cucerirea 
unei forme constituţionale, în cadrul căreia aceste lupte să poată fi 
duse fără zguduiri violente, nu mai putea fi decît o chestiune de 
timp. Dar atunci şi politica de cuceriri dusă pînă acum de Rusia va 
deveni de domeniul trecutului, atunci ţinta nestrămutată a diplo
maţiei ruse se va pierde în lupta partidelor pentru put()re. Rusia 
nu va mai dispune în mod absolut de forţele naţiunii şi, deşi va 
ră.mîne tot atît de greu de atacat şi relativ tot atît de slabă la atac, 
ea va deveni în toate celelalte privinţe o ţară europeană ca toate 
celelalte, iar forţa specifică a diplomaţiei ei de pînă acum va fi 
pentru totdeauna frîntă. 

La Russie ne boude pas, elle se recueille *, a spus cancelarul 
Gorceakov 62 după război. Nici el nu-şi dădea seama cit tle ctdevă
rate erau spusele lui. El nu se referea decit la Rusia diplomatică. 
Dar şi Rusia neoficială se reculegea. Şi însuşi guvernul sprijinea 
această reculegere (recueillement) . Războiul dovedise că chiar şi 
numai din considerente pur militare Rusia avea nevoie de căi ferate 
şi de o mare industrie. In consecinţă, guvernul a. trecut la promo
varea unei clase de capitalişti ruşi. O asemenea clasă însă nu poate 
exista fără un proletariat, iar pentru a crea elementele acestuia 
trebuia înfăptuită aşa-numita eliberare a ţăranilor ; ţăranul şi-a 
plătit libertatea personală cedînd nobilimii partea cea mai bună a 
pă.mîntului lui. Ceea ce îi mai rămînea era prea mult ca să moară 
şi prea puţin ca să trăiască. Aşadar, în timp ce obşcina ţără
nească ** rusă a fost subminată de la rădăcină, dezV!Qltarea noii 
mari burghezii era încurajată prin privilegii acordate societăţilor 
do căi ferate, prin tarife vamale protecţioniste şi prin alte avantaje, 

* - Rusia nu e bosumflată, ea se reculege. - Nota trad. 
** ln „Time•, la acest cuvint s·a dat următoarea notă de s•bsol : „obştea 

ţărăne&scă rusă care se autoadministra•. - Nota red. 
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declanşîndu-se astfel la oraşe şi sate o adevărată revoluţie so
cială, care nu mai dădea pace spiritelor în efervescenţă. Apariţia 
tinerei burghezii se reflecta în mişcarea liberal-constituţională, iar 
cea a proletariatului în mişcarea denumită de obicei nihilism. Aces
tea erau adevăratele urmări ale reculegerii Rusiei. 

Pentru moment se pare că diplomaţia încă nu observa ce 
adversar avea de acum încolo de înfruntat în interiorul ţării. Dim
potrivă, se părea că dincolo de graniţele ţării cîştigă victorie după 
victorie. La Congresul de la Paris din 1856, Orlov a jucat mult 
disputatul rol principal ; în loc să facă sacrificii, el a obţinut noi 
succese ; drepturile pe mare în timp de război, pe care le pretindea 
Anglia şi care erau contestate de Rusia de la Ecaterina încoace, 
au fost definitiv anulate şi a fost încheiată o alianţă franco-rusă 
împotriva Austriei 63• Această alianţă a devenit activă în 1859, cînd 
Ludovic-Napoleon a consimţit să se răfuiască în locul Rusiei cu 
Austria. Prin încheierea rapidă a păcii, Austria a evitat consecin
ţele tranzacţiei franco-ruse, demascate atunci de către Mazzini, 
potrivit căreia, în cazul unei rezistenţe prelungite, un mare duce 
rus urma să fie desemnat candidat la tronul unei Ungarii indepen
dente. Dar, începînd din 1848, popoarele au dejucat uneltirile diplo
maţiei. Italia s-a unificat şi a devenit independentă împotriva voin
ţei ţarului şi a lui Ludovic-Napoleon 64, 

Războiul din 1859 alarmase şi Prusia. Ea aproape că îşi dublase 
efectivul armatei şi adusese la cîrmă un om care, cel puţin într-o 
privinţă, se putea măsura cu diplomaţia rusă, anume lipsa de 
scrupule în alegerea mijloacelor. Acest om era Bismarck. In timpul 
răscoalei din Polonia din 1863, cu un gest teatral el a luat partea 
Rusiei împotriva Austriei, Franţei şi Angliei şi a făcut totul pentru 
a asigura victoria Rusiei 85• Astfel el a obţinut ca ţarul să renunţe 
la politica sa obişnuită în problema Schleswig-Holstein ; cu asenti
mentul ţarului, în 1864, ducatele au fost smulse Danemarcii 68, A 
urmat apoi rdzboiul austro-prusian din 1866, care a constituit pen
tru ţar un prilej să se bucure iarăşi de noua lecţie administrată Aus
triei, precum şi de puterea crescîndă a Prusiei, singurul său vasal 
care i-a rămas fidel chiar şi după loviturile de picior primite în 
1 849-1850. Războiul din 1866 a atras după sine războiul franco
prusian din 1870 şi din nou ţarul a luat partea lui „deadea molo
deţ" * din Prusia ; ţinînd Austria sub ameninţare directă, el a lipsit 
Franţa de singurul aliat care o putea salva de la o prăbuşire totală. 

* ID „Time• ,  la cuvi.Jltele „deadea molodeţ• s-a dat următoarea notă de sub
�ol : Uncle's a brick (formidabil unchi), obişnuita exclamaţie a 111.i Alexandru al 
ll-lea cînd primea de la Wilhelm telegrame care-i illlll1lţau victorii. - Nota red. 



40 Politica externă a tarismului rus 

Dar, ca şi Ludovic Bonaparte în 1 866, în 1 870 Alexandru s-a văzut 
tras pe sfoară ca urmare a succeselor rapide repurtate de armele 
germane. In locul unui război de durată menit să epuizeze ambele 
părţi beligerunte au urmat lovituri rapide, care au făcut ca după 
cinci săptamîni imperiul bonapartist să se prăbuşească, iar armatele 
lui să fie duse prizoniere în Germania. 

Pe atunci exista un singur loc în Europa unde situaţia era just 
apreciată : Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor. La 9 septembrie 1870 acesta a lansat un manifest 67 în care 
se făcea o paralelă între războiul din 1866 şi cel din 1870 *. Răz
boiul din 1866, se spune în manifest, a fost dus cu consimţămîntul 
lui Ludovic-Napoleon, dar au fost suficiente victoriile Prusiei şi 
întărirea lJUterii acesteia pentru ca Franţa să adopte imediat o pozi
ţie ostilă Prusiei. Tot aşa şi noile succese din 1870, precum şi noua 
creştere a puterii pruso-germane care decurge de aici, vor împinge 
ţarul pe o poziţie ostilă Germaniei, deşi în timpul războiului el îi 
acordase Germaniei sprijin diplomatic. Premisa necesară ca Rusia 
să poată exercita o influenţă precumpănitoare asupra Europei este 
supremaţia tradiţională, acum spulberată, asupra Germaniei. In 
momentul în care în Rusia însăşi mişcarea revoluţionară ar începe 
să devină o forţă ameninţătoare, ţarul cu greu ar mai putea suporta 
această pierdere a prestigiului său în străinătate. Şi dacă, prin 
anexarea Alsaciei şi Lorenei, Germania ar sili Franţa să se arunce 
în braţele Rusiei, ea ar trebui fie să joace rolul de instrument făţiş 
al planurilor de cucerire ale Rusiei, fie să se pregătească după un 
scurt rărraz pentru un război atî t împotriva Rusiei, cit şi a Franţei, 
un război care ar putea lesne degenera într-un război rasial împo
triva raselor slave şi latine coalizate. 

Noul Imperiu german i-a făcut Rusiei serviciul de a răpi Alsa
cia şi Lorena 68 Franţei, împingînd-o astfel efectiv pe aceasta din 
urmă în braţele Rusiei. Diplomaţia ţaristă se afla acum în situaţia 
demnă de invidiat de a fi făcut cele două ţări, Franţa şi Germania, 
care din oauza acestei anexiuni se duşmăneau de moarte, să fie 
dependente de Rusia. Această situaţie favorabilă a fost folosită pen
tru o nouă ofensivă asupra Ţarigradului, pentru războiul din 1877 
împotriva Turciei. După lupte îndelungate, trupele ruseşti au ajuns 
în ianuarie 1 878 pînă la porţile capitalei turceşti ; dar patru cuira
sate engleze au apărut în Bosfor şi i-au silit pe ruşi, care vedeau 

* In „Time" ,  în locul rezumatului care urmează, s-a citat pasajul re,pectiv 
din „A doua Adresă a Consiliului General cu privire la  războiul franco-prusian • ,  
care începe c u  cuvintele : „Intocmai cum în 1 865 Ludovic-Bonaparte şi Bismarck 
îşi făcuseră reciproc promisiuni" şi se termină cu cuvintele : „pentru un război 
rasial împotriva raselor slave ş1 latine coalizate• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere� 
voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 288-289). 
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dej a cupolele catedralei Sfînta Sofia, să se oprească şi să supună 
tratatul de la San-Stefano, elaborat de ei, examinării unui Congres 
european 69• • 

Totuşi, în aparenţă, Rusia repurtase un imens succes. România, 
Serbia şi Muntenegru!, care-şi măriseră teritoriul şi căpătaseră in
dependenţa graţie Rusiei, îi erau îndatorate ; patrulaterul de cetăţi 
dintre Dunăre şi Balcani, acest bastion puternic al Turciei 70, era 
pentru moment distrus ; Balcanii, ultimul val care apăra Constanti
nopolul, au fost smulşi de la turci şi dezarmaţi ; Bulgaria şi Rumelia 
orientală, formal vasalele Turciei, au devenit în fapt vasalele Ru
siei ; a fost cedată din nou partea din teritoriul Basarabiei pierdută 
în 1856, au fost cucerite noi poziţii importante în Armenia ; ocu
pînd Bosnia, Austria a devenit complice la împărţirea Turciei şi 
adversarul inevitabil al tuturor năzuinţelor Serbiei la independenţă 
şi unificare ; în sfîrşit, Turcia, în urma pierderii unor teritorii, a 
epuizării şi a covîrşitoarelor despăgubiri de război, a ajuns într-o 
totală dependenţă faţă de Rusia, adică într-o situaţia în care, după 
părerea foarte îndreptăţită a ruşilor, ea nu avea alt rol decît să 
păzească vremelnic pentru Rusia Bosforul şi Dardanelele. Se pare 
deci că Rusiei nu-i mai rămînea decît să aleagă momentul în care 
să-şi realizeze marele său scop final : cucerirea Constantinopolului, 
1 1la clef de notre maison" *. 

In realitate însă lucrurile se prezentau cu totul altfel. Dacă 
anexarea Alsaciei şi Lorenei împinsese Franţa în braţele Rusiei, 
ofensiva asupra Constantinopolului şi pacea de la Berlin arunca
seră Austria în braţele lui Bismarck. Deci întreaga situaţie se 
schimbase. Marile puteri militare de pe continent s-au împărţit 
în două mari tabere militare, care se ameninţau reciproc : Rusia şi 
Franţa, pe de o parte, Germania şi Austria, pe de alta. In jurul lor 
au fost nevoite să se grupeze statele mai mici. De aici rezultă că 
ţarismul rus nu poate face ultimul pas hotărîtor, nu poate să pună 
efectiv stăpînire pe Constantinopol fără un război mondial cu şanse 
aproximativ egale şi al cărui deznodămînt nu va depinde, probabil, 
de cele două părţi care l-au declanşat, ci de Anglia, căci un război 
dus de Austria şi de Germania împotriva Rusiei şi Franţei ar lipsi 
întregul Occident de aprovizionarea pe uscat cu grîne din Rusia. 
Nici una din ţările vest-europene nu poate însă trăi fără a importa 
grîne din străinătate. In acest caz, ele s-ar putea aproviziona numai 
pe mare ; dar supremaţia Angliei pe mare i-ar permite să închidă 
Franţei şi Germaniei şi această cale, prin urmare să înfometeze atî t 

* - „cheia casei noastre• ,  cuvinte rostite de Alexandru I lntr-o convorbire 
cu ambasadorul francez Caulaincourt ln 1808. - Nota red. 
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pe una, cît şi pe cealaltă, după cum se va alătura uneia sau alteia 
din părţi *. A lupta însă pentru Constantinopol într-un război mon
dial în care Anglia ar avea ultimul cuvînt, tocmai aceasta este si
tuaţia pe care diplomaţia rusă se străduieşte de 150 de ani s-o evite. 
Aceasta însemna o înfrîngere **. 

In realitate, nici alianţa cu o Franţă republicană ai cărei guver
nanţi se schimbă mereu nu prezintă o garanţie pentru ţarism şi cu 
atît mai puţin corespunde dorinţelor lui intime. Numai în condiţiile 
unei monarhii fraI!ceze restaurate Franţa ar fi o aliată destul de 
sigură într-un război atît de cumplit cum ar fi cel care s-ar declanşa 

* In „Time• aici s-a dat următoarea notă de subsol : „Fără drepturile pe 
mare la care a avut atita timp pretenţii şi la care în cele din urmă a renunţat ln 
urma Declaratiei de la Paris din 1856, Anglia ar putea s-o scoată la capăt lntr-un 
război obişnuit cu una sau două puteri continentale. Acestea din urmă, în secolul 
nostru, secolul căiior ferate, chiar dacă ar fi blocate pe mare, s-ar putea aprovi
ziona în voie pe uscat din ţările neutre vecine ; tocmai aceasta a constituit prin
cipalul serviciu adus Rusiei, în timpul războiului Crimeii, de către Prusia. Dar, în 
razb01ul europedn care ne amenintă acum, întregul continent european s-ar scinda 
în grupe ostile. Păstrarea neutralităţii ar deveni în cele din urmă imposibilă ; co
merţul pe uscat intre state ar fi aproape, dacă nu complet, întrerupt. In asemenea 
condipi, Anglia ar regreta, poate, că a renunţat la drepturile ei pe mare. Pe de 
alta parte însă, un asemenea război ar vădi în toată complexitatea ei supremaţia 
Angliei pe mare, şi de mai mnlt, desigur, nici nu era nevoie. - Nota red. 

u In „Time• urmedză următorul alineat : „Diplomaţii din Petersburg n-au pier
dut din vedere cit de important era să contracareze o eventuală opoziţie a Angliei 
împotriva ocupării definitive a Bosforului de către Rusia. După războiul Crimeii şi 
în  special după răscoala din India din 1 857 71, cucerirea Turkestanului, încercată 
încă în 1840 "• devenise o sarcină imediată. In 1865 ruşii au ocupat Taşkentul, 
creindu-şi astfel un punct de sprijin pe Jaxartes ; în 1 868 a fost anexat Samar
kandul, in 1875 Kokandul, iar hanatele Buhara şi Hivin au devenit vasalele Rusiei. 
Apoi a început înaintarea dificilă, dinspre regiunea de sud-est a Mării Caspice, 
spre Merv ; în 1 881 a fost cucerit Geok-Tepe, primul avanpost important în pus
tiu ; în 1884 Merv a capitulat, iar acum calea ferată transcaspică formează o punte 
intre Mihailovskoe la Marea Caspică şi Ciardjou pe Oxus, unde linia de comunicaţie 
rusă era întreruptă. Actuala poziţie a ruşilor în Turkestan este departe de a con
stitui o bază sigură şi eficientă pentru un atac împotriva Indiei. Eil creează însă 
în orice caz un pericol foarte serios de invazie în viit01 şi provoacă o continuă 
�gitaţie în rindurile populaţiei indigene. Atila timp cit stăpînirea engleză în India 
nu a fost ameninţată de un eventual rival, pină şi răscoala din 1857 şi înăbuşirea 
ei cruntă puteau fi considerate ca evenimente menite să consolideze, în ultimă 
instanţă, dominaţia engleză. Dar atunci cind o putere militară europeană de prim 
rang ocupă Turkestanul, aduce cu forţa sau prin ademeneli Persia şi Afganistanul 
ln stare de vasalitate şi  înaintează încet, dar sigur, în direcţia munţilor Hinducuş 
şi Suleiman, situaţia este cu totul alta. Atunci stăpînirea engleză încetează de a 
mai fi soarta implacabilă a Indiei ; în faţa populaţiei indigene se deschide o altă 
perspectivă : ceea ce s-a instaurat prin forţă poate fi şi distrus prin forţă ; şi ori 
de cite ori Anglia va încerca acum să bareze Rusiei calea sp1e Marea Neagră, 
Rusia va căuta să creeze Angliei dificultăţi în India. Dar cu toate acestea puterea 
maritima a Angliei este încă atit de mare, incit, în cazul unui război general ca 
cel care pare să ne ameninţe în prezent, Anglia poate aduce mult mai multe 
prejudicii Rusiei decit Rusia Angliei. - Nota red. 
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ac1J.m, căci altfel de războaie nu mai sînt posibile. Aşa se şi explică 
de ce în ultimii cinci ani ţarismul a luat sub oblăduirea sa specială 
casa de Orleans, care a fost nevoită să se încuscrească cu ţarul, in
trînd în legături matrimoniale cu familia regală daneză, acest avan
post rus la strîmtoarea Sund. Şi, pentru a pregăti restaurarea fami
liei Orleans în Franţa, avansată şi ea la rangul de avanpost al 
Rusiei, s-a recurs la generalul Boulanger, ai cărui adepţi din Franţa 
se fălesc că banii care curg atît de generos în buzunarele lor nu 
provin de la nimeni altul decît de la guvernul rus, care le-a pus 
la dispoziţie pentru campania lor 73 15 OOO OOO de franci. Astfel Ru
sia se amestecă din nou în treburile interne ale ţărilor apusene, de 
astă dată sprijinind făţiş reacţiunea şi speculînd şovinismul intole
rant al burgheziei franceze împotriva spiritului revoluţionar al 
muncitorilor francezi. 

In general, după 1878 a devenit şi mai evident cit de mult s-a 
înrăutăţit situaţia diplomaţiei ruse de cînd popoarele au început să 
cuteze tot mai des să-şi spună cuvîntul şi încă cu succes. Chiar şi 
în Peninsula Balcanică, unde Rusia apărea ex professo în rolul de 
eliberatoare a popoarelor, nimic nu mai reuşeşte. Românii, care în 
semn de mulţumire pentru că făcuseră posibilă victoria ruşilor de 
la Plevna 74 au fost nevoiţi să cedeze din nou partea din Basarabia 
care le aparţinuse, acum cu greu se vor mai lăsa ademeniţi cu pro
misiunile de a primi Ardealul şi Banatul. Ca urmare a acţiunilor 
agenţilor ţarişti care le-au fost trimişi în ţară, bulgarii s-au săturat 
pînă peste cap de metoda ţaristă de eliberare ; numai sîrbii şi, poate, 
gre�ii nu şi-au pierdut încă cumpătul, pentru că nici unii, nici alţii 
nu se află pe drumul direct spre Constantinopol. Slavii din Austria, 
pe care ţarul s-a considerat chemat să-i elibereze de sub jugul ger
man, au ocupat de atunci o situaţie dominantă cel puţin în partea 
cisietană a imperiului 75• Frazeologia despre eliberarea popoarelor * 
de către atotputernicul ţar s-a perimat ; ea mai poate fi folosită cel 
mult în cazul Cretei sau Armeniei, dar nu mai produce nici o im
presie în Europa, nici măcar asupra bigoţilor creştini liberali en
glezi ; din cauza Cretei sau a Armeniei, nici chiar un admirator al 
ţarului cum este Gladstone nu va risca un război european de cînd 
americanul Kennan a dezvăluit 76 în faţa întregii lumi toate meto
dele mîrşave cu ajutorul cărora ţarismul înăbuşă orice încercare 
de împotrivire ** în propriul său imperiu. 

" In „Time•, în locul cuvintelor „eliberarea popoarelor•, a apărut : „elibe
rare<l popoarelor creştine subjugate•. - Nota red. 

"" In „Time•, după cuvintele „încercare de împotrivire• urmează : „şi de 
cinel s-a aflat despre omorirea prin biciuire a doamnei Şihida şi despre alte catiro
c:d.tlitl» ale ruşilor•. - Nota red. 
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Şi acum am ajuns la punctul esenţial. Din 1856 dezvoltarea 
internă a Rusiei, sprijinită de politica guvernului, a fost fructuoasă ; 
revoluţia socială a făcut progrese gigantice ; Rusia se occidentali
zează pe zi ce· trece, dezvoltarea marii industrii, a căilor ferate, 
transformarea servituţilor în natură în plată în bani şi, ca urmare, 
destrămarea vechilor temelii ale societăţii, toate acestea au loc în 
Rusia într-un ritm tot mai rapid. Dar în aceeaşi măsură iese tot mai 
mult la iveală şi incompatibilitatea dintre absolutismul ţarist şi 
noua societate în curs de statornicire. Iau fiinţă partide de opoziţie, 
constituţionale şi revoluţionare, pe care guvernul nu le poate ţine 
în friu decît recurgînd la măsuri şi mai aspre. Diplomaţia rusă vede 
cu groază apropiindu-se ziua cînd poporul rus îşi va spune cuvîn
tul şi cînd rezolvarea propriilor sale probleme interne nu-i va lăsa 
timp şi-i va tăia pofta să se mai ocupe de asemenea copilării, cum 
ar fi cucerirea Constantinopolului, a Indiei şi a dominaţiei mondiale. 
Revoluţia, care în 1848 s-a oprit la graniţa Poloniei, bate acum la 
porţile Rusiei, îndărătul cărora are de pe acum destui aliaţi dornici 
să i le deschidă. 

Ce-i drept, cînd citeşti ziarele ruseşti, ai zice că întreaga Rusie 
se pasionează pentru politica ţaristă de cuceriri ; acolo nu dai decît 
de şovinism şi panslavism, îndemnuri la eliberarea creştinilor de 
sub jugul turcesc şi a slavilor de sub jugul germano-maghiar. Dar, 
în primul rînd, oricine ştie că presei ruse i s-a pus căluşul în gură ; 
în al doilea rînd, de ani de zile guvernul cultivă în toate şcolile 
acest şovinism şi panslavism ; şi, în al treilea rînd, această presă, 
în măsura în care în genere exprimă o părere independentă, se face 
purtătorul de cuvînt doar al populaţiei de la oraşe, adică al bur
gheziei apărute de curînd, care, desigur, este interesată ca Rusia să 
facă noi cuceriri, ceea ce ar echivala cu extinderea pieţei aces
teia. Dar această populaţie de la oraşe constituie în întreaga ţară 
o minoritate infimă. De îndată ce o adunare naţională va oferi 
majorităţii covîrşitoare a poporului rus, populaţiei de la sate, posi
bilitatea de a se face auzită, vom afla cu totul alte lucruri. Nu 
încape îndoială că după proasta experienţă făcută cu zemstvele, 
care a silit guvernul să reducă la zero rolul lor 77, o adunare naţio
nală rusă, pentru a face faţă numai dificultăţilor interne celor mai 
urgente, va trebui să zăgăzuiască de îndată în mod energic orice 
tendinţe spre noi cuceriri. 

fn prezent, situaţia din Europa este dominată de trei fapte : 1 )  
anexarea Alsaciei ş i  Lorenei de  către Germania ; 2 )  tendinţa Rusiei 
ţariste de a cuceri Constantinopolul ; 3) lupta tot mai înverişunată 
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care se dă în toate ţările între proletariat şi burghezie şi care se 
oglindeşte în mişcările socialiste pretutindeni în avînt. 

Primele două fapte determină actuala împărţire a Europei în 
două mari tabere militare. Ca urmare a anexării Alsaciei şi Lorenei 
de către Germania, Franţa a devenit aliata Rusiei împotriva Ger
maniei, iar primejdia unei cuceriri a Constantinopolului de către 
Rusia ţaristă face din Austria şi chiar din Italia aliate ale Germa
niei. Ambele tabere se pregătesc pentru un război decisiv, un război 
cum nu s-a mai pomenit, în care se vor înfrunta 1 0-15 milioane de 
combatanţi. Numai două împrejurări au împiedicat pînă azi izbuc
nirea acestui război cumplit : în primul rînd progresul vertiginos 
al tehnicii armelor, datorită căruia fiecare nou tip de armă este 
depăşit de noi invenţii încă înainte de a fi introdus fie şi într-o 
singură armată, şi, în al doilea rînd, absoluta imposibilitate de a 
cîntări şansele, de a prevedea cu precizie cine va ieşi în cele din 
urmă învingător din această luptă gigantică. 

Pericolul unui război mondial va dispărea în ziua cînd în 
Rusia lucrurile vor lua o întorsătm.:ă care să permită poporului rus 
să pună capăt tradiţionalei politici ţariste de cuceriri şi, în loc să 
se ocupe cu fantasmagoria dominaţiei mondiale, să-şi vadă de 
propriile lui interese interne vitale, extrem de periclitate. 

In aceeaşi zi Bismarck * îşi va pierde toţi aliaţii împotriva 
Franţei, pe care pericolul rus i-a aruncat în braţele sale. Nici Aus
tria, nici Italia nu vor mai avea atunci nici un interes să scoată 
pentru Bismarck ** castanele din focul unei conflagraţii europene. 
Ca rezultat inevitabil al politicii lui, Imperiul german se va trezi 
din nou într-o situaţie de izolare, în care, după cum spune Moltke, 
toţi se tem de el, dar nimeni nu-l iubeşte 78• Şi atunci apropierea 
dintre Rusia, care luptă pentru libertate, şi Franţa republicană va 
!i tot atît de corespunzătoare situaţiei celor două ţări, pe cit de 
inofensivă va fi pentru situaţia generală a Europei ; atunci şi Bis
marck sau succesorul său va cumpăni bine înainte de a declara 
Franţei un război, în care nici Rusia nu-i va acoperi flancul dinspre 
Austria, nici Austria cel dinspre Rusia, ci se vor bucura amîndouă 
de fiecare înfrîngere suferită de el, astfel încît este foarte îndoiel
nic dacă o va scoate la capăt chiar şi numai cu francezii. Toate sim
patiile vor fi atunci de partea Franţei, care, chiar în cazul cel mai 
rău, nu va mai avea a se teme de noi pierderi teritoriale. De aceea, 
în loc să se orienteze spre război, Imperiul german va găsi, proba-

* In „Time• , în Jocul cuvîntului „Bismarck" , a apărut : „Imperiul german• . 
- Nota red. 

** In „Time • ,  în Jocul cuvintelor „pentru Bismarck", a apărut : „pentru lm-
păratul german•. - Nota red. 
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bil, curînd că situaţia sa de izolare este atît de insuportabilă, incit 
se va strădui să ajungă la o înţelegere sinceră cu Franţa ; şi în 
felul acesta înfricoşătoarea primejdie a unui război va fi înlăturată, 
se va putea înfăptui dezarmarea Europei şi cea care va cîştiga cel 
mai mult va fi Germania însăşi. 

In aceeaşi zi Austria îşi va pierde unica justificare istorică a 
existenţei sale : aceea de a sluj i drept barieră în calea ofensivei 
ruse împotriva Constantinopolului. De îndată ce Bosforul nu va 
mai fi ameninţat de Rusia, Europa nu va mai fi de loc interesată în 
menţinerea acestui conglomerat pestriţ de popoare. La fel îşi va 
pierde importanţa şi  întreaga aşa-numita problemă orientală, pro
blema menţinerii dominaţiei turce în regiunile cu populaţie slavă, 
greacă şi albaneză, precum şi disputa pentru stăpînirea intrării Îl\ 
Marea Neagră, pe care atunci nimeni nu o va mai putea stăpîni şi 
folosi cu drept de monopol împotriva Europei. Ungurii, românii, 
sîrbii, bulgarii, arnăuţii *, grecii **  şi turcii vor avea atunci, în 
sfîrşit, posibilitatea să-şi soluţioneze, fără amestecul vreunei puteri 
străine, litigiile dintre ei şi să-şi delimiteze de comun acord teri
toriile naţionale, să-şi rezolve treburile interne după cum vor crede 
de cuviinţă. Atunci va ieşi dintr-o dată la iveală că principala pie
dică în calea autonomiei şi unirii libere a popoarelor şi a frînturilor 
de popoare care trăiesc în ţinuturile dintre Carpaţi şi Marea Egee 
a fost acelaşi ţarism care a folosit pretinsa eliberare a acestor 
popoare pentru a-şi camufla planurile sale de dominaţie mondială. 

Franţa va scăpa atunci de situaţia nefirească în care o ţine 
încleştata alianţd cu ţarul. Dacă ţarului îi repugnă alianţa cu Repu
blica Franceză, cu atît mai mult îi repugnă poporului revoluţionar 
francez alianţa cu un despot, cu călăul Poloniei şi Rusiei. Partici
pînd la un război alături de ţar, Franţa nu va mai putea recurge, 
în cazul unei înfrîngeri, la marele şi unicul ei mijloc eficient de 
salvare, la remediul din 1793 - revoluţia -, mobilizarea tuturor 
forţelor poporului cu ajutorul terorii şi al propagandei revoluţio
nare în ţara inamică. In acest caz, ţarul se va alia imediat cu duş
manii Franţei, întrucît de la 1848 vremurile s-au schimbat simţitor 
şi de atunci ţarul a avut posibilitatea să cunoască dia proprie expe
rienţă, însăşi în Rusia, ce înseamnă teroarea. Aşadar, alianţa cu 
ţarul nu înseamnă nicidecum întărirea Franţei ; dimpotrivă, în mo
mentul. celei mai mari primejdii, această alianţă îi imobilizează 
sabia în teacă. Dar, dacă în Rusia locul atotputernicului ţar va fi 
luat de o adunare naţională rusă, alianţa proaspăt eliberatei Rusii 
cu Republica Franceză va fi ceva firesc şi de la sine inţeles şi va 

* denumire dată de turci albanezilor. - Nota trad. 
** In tE:xtul englez, după cuvîntul „grecii" urmează : „armenii". - Nota red. 
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promova mişcarea revoluţionară din Franţa în loc s-o frîneze, iar 
de pe urma ei proletariatul din Europa, care luptă pentru eliberarea 
lui, nu va avea decît de cîştigat. Prin urmare, Franţa va avea şi 
ea de cîştigat de pe urma prăbuşirii atotputerniciei ţariste. 

Astfel vor dispărea toate pretextele pentru nebuneasca cursă 
a înarmărilor, care a transformat întreaga Europă într-o tabără 
militară şi care face ca războiul să apară aproape ca o salvare. 
Chiar şi R'eichstagul german se va vedea foarte curînd nevoit să 
pună o stavilă cererilor sporite de bani în scopuri militare. 

Şi atunci Apusul va ajunge în situaţia de a se ocupa, fără ca 
atenţia să-i fie abătută în afară şi netulburat de vreun amestec 
străin, de actuala sa misiune istorică : rezolvarea conflictului dintre 
proletariat şi burghezie şi transformarea societăţii capitaliste în 
societate socialistă *. 

Prăbuşirea absolutismului ţarist în Rusia va accelera şi în mod 
direct acest proces. In ziua cînd va cădea puterea ţaristă, ultimul 
bastion puternic al întregii reacţiuni europene, în acea zi în în
treaga Europă se va simţi un suflu nou. Guvernele reacţionare din 
Europa ** ştiu prea bine că, în pofida tuturor ciorovăielilor cu ţarul 
din pricina Constantinopolului etc., s-ar putea ivi momente cînd ele 
i-ar oferi bucuros ţarului Constantinopolul, Bosforul, Dardanelele şi 
tot ce mai pretinde numai să le apere de revoluţie. De aceea, în 
ziua cînd însuşi acest bastion *** principal va capitula în faţa revo
luţiei, guvernele revoluţionare din Europa vor pierde ultima rdmă
şiţă de încredere în sine şi de siguranţă ; atunci ele vor trebui să 
conteze numai pe propriile lor forţe şi îşi vor da curînd seama cit 
de mult s-a schimbat situaţia. Şi n-ar fi de mirare dacă ele şi-ar 
trimite acolo armatele pentru a restaura puterea ţaristă - ce ironie 
a istoriei universale I ****. 

• In „Time• ,  în locul cuvintelor „transformarea societi.ţii capitaliste în so
cietale socialistă", a apărut : „rezolvarea problemelor economice legate de acesta•. 
- Nota red. 

** ln „Time", în locul cuvintelor „Guvernele reacţionare din Europa• ,  a 
apărut : „Domnii de la Berlin şi de la Viena•.  - Nota red. 

***  ln „Time" , după cuvintele „cind însuşi acest bastion principal" ,  s-a adău
gat : „cind Rusia" . - Nota red. 

****  In „Time• ,  în locul acestei fraze, a apărut următorul pasaj : „Impăratul 
german s-ar lăsa, poate, ispitit să trimită o armată care să restaureze puterea ţa
ristă ; ar fi cea mai sigură cale pentru zdrobirea propriei sale puteri. 

Nu încape îndoială că, absolut independent de eventualele acţiuni ale Rusiei 
sau Franţei, Germania se îndreaptă acum rapid spre revoluţie. Ultimele alegeri pentru 
Reichstag dovedesc că numărul socialiştilor germani se dublează la fiecare trei ani , 
că în momentul de faţă socialiştii sini cel mai puternic partid din imperiu, întrunind 
1 437 OOO de voturi din numărul total de 7 OOO OOO, şi că nici o lege penală sau 
excepţională n-a fost ln stare să le oprească înaintarea. Socialiştii germani, care 
&înt gata să accepte, ca un acont cuvenit, eventualele concesii economice pe care 
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Acestea sînt momentele care fac ca Europa apuseana, m gene
ral, şi partidele muncitoreşti din Europa apuseană, în special, să 
fie interesate, chiar profund interesate, în victoria partidului revo
luţionar rus şi în răsturnarea absolutismului ţarist rus. Cu o viteză 
crescîndă Europa alunecă ca pe o pantă în prăpastia unui război 
mondial de proporţii şi de o violenţă nemaipomenite. Un singur 
lucru ar putea opri războiul : schimbarea regimului politic în Rusia. 
Că aceasta se va întîmpla pînă în cîţiva ani este neîndoielnic. 
De-ar veni numai la timp înainte de a se produce ceea ce altmin
teri ar fi inevitabil. 

tinarul împărat le-ar face clasei muncitoare, sînt totodată pe deplin hotărfti - şl 
dupa zece ani de permanente persecuţii această hotărire este mai fermă ca oricînd 
- să recapete l ibertatea politică cucerită în 1 B4B pe baricadele Berlinului, dar 
pierdută în mare parte sub Manteuffel şi Bismarck. Ei ştiu că numai această l iber
tate politică le oferă mijloacele pentru eliberarea economică a clasei muncitoare. 
!n pofida anumitor indicii din care ar reieşi contrarul, ne aflăm în ajunul luptei 
dintre socialiştii germani şi împărat, reprezentantul puterii personale şi patriarhale. 
!n această luptă nu se poate ca împăratul să nu fie ln cele din urmă învins. Re
zultatele alegerilor dovedesc că pînă şi în districtele rurale, socialiştii au făcut 
progrese rapide, iar oraşele mari aproape că au fost total cîştigate de ei, Şi într-o 
tară în care fiecare adult apt din punct de vedere fizic este soldat, aceasta în
seamnă trecerea treptată a armatei de partea socialismului. O bruscă schimbare 
de regim în Rusia ar avea repercusiuni colosale asupra Germaniei, accelerînd şi  
sporind şansele socialişt ilor " ,  - Nota red. 
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Despre antisemitism 
(Dintr-o scrisoare adresată unei persoane particulare din Viena) 11 

„.Las să apreciaţi chiar dv. dacă cu antisemitismul nu veţi pro
voca mai mult rău decît bine. Antisemitismul este indiciul unei cul
turi retrograde, şi de aceea îl întîlnim numai în Prusia, Austria şi 
în Rusia. D<lcă aici, în Anglia, sau în America, i-ar trece cuiva prin 
minte să propage antisemitismul, ar fi pur şi simplu luat în rîs, iar 
la Paris, d-l Drumont, cu lucrările sale - de altfel scrise la un nivel 
mult mai înalt decît cele ale antisemiţilor germani -, nu face decît 
puţină senzaţie de moment. In plus, acum, cînd şi-a pus candida
tura în alegerile municipale, el a fost nevoit să declare că este în 
aceeaşi măsură împotriva capitalului creştin ca şi împotriva celui 
evreiesc I Dar lumea l-ar citi pe d-l Drumont chiar dacă ar susţine 
o părere contrară. 

In Prusia, antisemitismul este propagat de mica nobilime, de 
iuncherimea care, dacă încasează 10 OOO de mărci, cheltuieşte 20 OOO 
'Şi de aceea încape pe mîinile cămătarilor ; în Prusia şi în Austria, 
antisemiţilor le cîntă în strună micii burghezi - meşteşugarii 
breslaşi şi micii negustori - ruinaţi de concurenţa marelui capital. 
Distrugînd aceste clase profund reacţionare ale societăţii, capitalul 
nu face decît  să se conformeze misiunii lui, şi face o treabă bună 
indiferent dacă este semit sau arian, circumcis sau botezat ; 
€1 îi ajută pe prusienii şi austriecii înapoiaţi să progreseze, să atin
gă, în sfîrşit, nivelul contemporan de dezvoltare, în condiţiile căruia 
toate vechile deosebiri sociale se contopesc într-o singură şi mare 
contradicţie, contradicţia dintre capitalişti şi muncitorii salariaţi. 
Numai acolo unde lucrurile nu au ajuns încă atî t de departe, unde 
încă nu există o puternică clasă capitalistă şi, prin urmare, nici o 
puternică clasă de muncitori salariaţi, unde capitalul este încă prea 
slab pentru a pune stăpînire pe întreaga producţie naţională, prin
dpalul lui cîmp de activitate fiind bursa de efecte, unde, aşadar, 
producţia se află încă în mîinile ţăranilor, moşierilor, meşteşugari-

6 
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lor şi ale altor clase asemănătoure rămase din evul mediu, numai 
acolo capitalul este cu precădere evreiesc, numai acolo există 
antisemitism. 

In toată America de Nord, unde există milionari a căror bogă
ţie abia dacă poate fi exprimată în mărcile, guldenii sau francii 
noştri amărîţi, nu veţi găsi nici un singur evreu printre aceşti mi
lionari, în comparaţie cu care Rothschilzii nu sînt decît nişte bieţi 
cerşetori. Şi chiar şi aici, în Anglia, Rothschild este un om cu mij
loace modeste în comparaţie, de pildă, cu ducele de Westminster. 
Tot aşa, la noi, pe Rin, unde cu ajutorul francezilor nobilimea a fost 
alungată acum 95 de ani şi s-a creat o industrie modernă, există 
oare evrei ? 

Antisemitismul nu este, aşadar, altceva decît o reacţie a pătu
rilor sociale medievale, pe cale de dispariţie, împotriva societăţii 
moderne, formată în esenţă din capitalişti şi muncitori salariaţi. De 
aceea, sub masca pretins socialistă, antisemitismul nu serveşte decît 
unor scopuri reacţionare ; el este o varietate degenerată a socialis
mului feudal, şi noi nu putem avea nimic comun cu el. Dacă într-o 
ţară existenţa lui mai este posibilă, aceasta dovedeşte că acolo 
capitalismul nu este încă suficient de dezvoltat. Capitalul şi munca 
salariată sînt astăzi inseparabile. Cu cit capitalul este mai puternic, 
cu atî t mai puternică este şi clasa muncitorilor salariaţi, cu atît mai 
apropiat este deci sfîrşitul dominaţiei capitaliştilor. De aceea doresc 
ca la noi, germanii, printre care îi număr şi pe vienezi, capitalismul 
să cunoască o dezvoltare rapidă, şi nicidecum o stagnare. 

In plus, antisemitismul denaturează situaţia de fapt. El nici 
măcar nu-i cunoaşte pe evrei, împotriva cărora vociferează. Altmin
leri el ar şti că aici, în Anglia, şi în America, datorită antisemiţilor 
din Europa răsăriteană, iar în Turcia datorită inchiziţiei spaniole, 
există mii şi mii de proletari evrei, şi tocmai aceşti muncitori evrei 
sînt supuşi celei mai crunte exploatări şi duc cea mai mizeră exis
tenţă. In ultimele 12 luni, aici, în Anglia, au avut loc trei greve ale 
muncitoril or evrei 88 ; şi atunci cum se mai poate vorbi despre anti
semitism ca mijloc de luptă împotriva capitalului ? 

Apoi, noi datorăm foarte mult evreilor. Fără să mai vorbim de 
Heine şi Borne, Marx era de origine neaoş eVTeiască ; şi Lassalle 
a fost evreu. Mulţi dintre cei mai buni oameni ai noştri sînt evrei. 
Prietenul meu Victor Adler, care astăzi, la Viena, plăteşte cu închi
soarea devotamentul său faţă de cauza proletariatului, Eduard Bern
stein, redactorul ziarului „Sozialdemokrat" de la Londra, Pau} 
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Singer, unul dintre cei mai destoinici deputaţi ai noştri în Reichs
tag, - toţi aceşti oameni cu a căror prietenie mă mîndresc sînt 

€vrei I Chiar şi  pe mine „Gartenlaube " 81 m-a făcut evreu, şi în orice 
.caz, dacă ar fi să aleg, aş prefera să fiu evreu decît „domnul de* I 

Londra, 19  aprilie 1890 

'Publicat în „Arbeiter-Zeitung• nr. 19 
din 9 mai 1890 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german! 
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[Prefaţă la ediţia a patra germană ( 1 890) 
a „Manifestului Partidului Comunist" 82] 

De cînd au fost scrise cele de mai sus 83 a devenit necesară 
o nouă ediţie germană a „Manifestului" ,  care de altfel, după cum 
vom arăta aici, a trecut prin multe. 

O a doua traducere rusă, făcută de Vera Zasulici, a apărut 
la Geneva în 1882 ; prefaţa la această traducere a fost scrisă de 
Marx şi de mine. Din păcate, manuscrisul german original s-a 
pierdut, aşa încît sînt nevoit să retraduc din rusă, fapt de pe 
urma căruia prefaţa nu are nimic de cîştigat 84• Iat-o : 

„Prima ediţie rusă a «Manifestului Partidului Comunist» ,  în 
traducerea lui Bakunin, a apărut la începutul deceniului al 7-lea 
în imprimeria ziarului «Kolokol» 85• Pe vremea aceea, ediţia rusă 
a «Manifestului» nu putea să reprezinte în ochii Occidentului alt
ceva decît o curiozitate literară. Astăzi o astfel de părere n-ar mai 
fi cu putinţă. Cit de puţin răspîndită era pe atunci (ianuarie 1 848) 
mişcarea proletariatului reiese cel mai limpede din ultimul capitol 
al «Manifestului» : «Poziţia comuniştilor faţă de diferitele partide 
de opoziţie». In acest capitol nu sînt menţionate tocmai Rusia şi 
Statele Unite. Era pe vremea cînd Rusia constituia ultima mare 
rezervă a întregii reacţiuni europene şi cînd emigraţia în Statele 
Unite absorbea braţele de muncă excedentare ale proletariatului 
din Europa. Aceste două ţări furnizau Europei materii prime şi erau 
în acelaşi timp pieţe de desfacere pentru produsele ei industriale. 
Amîndouă erau deci, într-un fel sau altul, piloni ai ordinii sociale 
din Europa. 

Cit de mult s-au schimbat astăzi lucrurile I Tocmai emigraţia 
europeană a permis Americii de Nord să treacă la acea uriaşă dez
voltare a producţiei agricole care, prin concurenţa ei, zdruncină 
din temelii atît marea, cit şi mica proprietate funciară din Europa. 
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Ea a permis Statelor Unite să exploateze imensele lor resurse 
industriale cu o astfel de energie şi pe o scară atît de mare, încît 
monopolului industrial de pînă acum al Europei apusene i se va 
pune capăt în scurt timp. Aceste două împrejurări, la rîndul lor, 
au repercusiuni revoluţionare şi asupra Americii. Proprietatea fun
ciară mică şi mijlocie a fermierilor care-şi cultivă singuri pămîn
tul *, temelia întregii organizări politice a Americii, capitulează 
încetul cu încetul în faţa concurenţei fermelor uriaşe ; în acelaşi 
limp, în regiunile industriale se dezvolt ă  pentru întîia oară un 
proletariat numeros, alături de concentrarea fabuloasă a capita
lurilor. 

Să trecem acum la Rusia ! In timpul revoluţiei din 1 848-1849, 
nu numai monarhii din Europa, dar şi burghezii europeni au văzut 
în intervenţia Rusiei singura salvare posibilă în faţa primejdiei 
proletariatului, care tocmai începuse să devină conştient de forţa 
lui. Ţarul a fost proclamat capul reacţiunii europene. Astăzi el e 
prizonier al revoluţiei 88 la Gatcina, iar Rusia constituie detaşa
mentul de avangardă al mişcării revoluţionare din Europa. 

Sarcina «Manifestului Comunist» a fost să proclame pieirea 
inevitabilă şi iminentă a proprietăţii burgheze contemporane. In 
Rusia însă, alături de dezvoltarea febrilă a orînduirii capitaliste şi 
de proprietatea funciară burgheză în curs de formare, mai mult 
de jumătate din pămînturi se află în proprietatea în obşte a ţăra
nilor. 

Se pune întrebarea : poate obştea rusească - această formă, 
în mare măsură subminată, a străvechii proprietăţi comune asupra 
pămîntului - să treacă nemijlocit la forma superioară, comunistă, 
a proprietăţii funciare ? Sa.u ea trebuie, dimpotrivă, să treacă mai 
întîi. prin acelaşi proces de destrămare propriu dezvoltării istorice 
a Apusului ? 

Singurul răspuns cu putinţă astăzi la această întrebare este 
următorul : dacă revoluţia rusă va constitui semnalul unei revo
luţii muncitoreşti în Apus astfel ca una s-o completeze pe cealaltă, 
atunci actuala proprietate în obşte asupra pămîntului în Rusia va 
putea servi drept punct de plecare pentru o dezvoltare comunistă. 

Londra, 2 1  ianuarie 1 882 " 

Karl Marx. Friedrich Engels 

* Cuvintele „care-şi cultivă singuri pămintul" au fost adăugate de E11.gels in 
ediţia germană din 1 890. - Nota red. 
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Cam în acelaşi timp a apărut la Geneva o nouă traducere 
poloneză a „Manifestului Comunist" 87• 

Apoi a apărut o nouă traducere daneză în „Social-demokratisk 
Bibliotek, Kobenhavn, 1885 " 88• Din păcate, ea nu este completă • 
cîteva pasaje esenţiale, la care, probabil, traducătorul a întîmpinat 
dificultăţi, au fost omise, şi în general pe alocuri ea denotă super
ficialitate, ceea ce este cu atît mai regretabil cu cît din întreaga 
lucrare reiese că, dacă traducătorul şi-ar fi dat mai multă oste
neală, versiunea ar fi putut să fie excelentă. 

1n 1886 o nouă traducere franceză a apărut în ziarul „Le 
Socialiste " din Paris ; este cea mai bună dintre traducerile apărute 
pînă acum 80• 

Această traducere franceză a stat la baza unei traduceri spa
niole, care a apărut în acelaşi an mai întîi în „El Socialista" din 
Madrid, apoi ca broşură : „Manifestul Partidului Comunist" de Karl 
Marx şi Friedrich Engels, Madrid, editura „El Socialista" ,  strada 
Hernan Cortes 8 Do. 

Cu titlul de curiozitate voi mai aminti că în 1887 unui editor 
din Constantinopol i s-a oferit spre publicare manuscrisul unei 
traduceri în limba armeană ; neavînd însă curajul să tipărească o 
lucrare pe care figura numele lui Marx, acest om de treabă i-a 
propus traducătorului să se dea el însuşi drept autorul ei, dar 
traducătorul a refuzat. 

In Anglia, după ce au fost reeditate în repetate rînduri tradu
cerile americane mai mult sau mai puţin exacte, în 1888 a apărut, 
în sfîrşit, o traducere autentică. Ea se datoreşte prietenului meu 
Samuel Moore şi, înainte de a fi dată la tipar, a fost revăzută de 
noi doi. Ea a apărut sub titlul : „Manifestul Partidului Comunist" 
de Karl Marx şi Friedrich Engels. Traducere autorizată în limba 
engleză, editată şi adnotată de Friedrich Engels, 1 888, Londra, 
\iVilliam Reeves, 1 85 Fleet St. E. C. Dl Cîteva din adnotările mele 
la această ediţie au intrat şi în ediţia de faţă. 

„Manifestul" a avut un drum al său, aparte. Primit la apariţie 
(după cum o dovedesc traducerile menţionate în prima prefaţă) D2 cu 
entuziasm de avangarda, pe atunci încă puţin numeroasă, a socia
lismului ştiinţific, el a fost curînd împins pe planul al doilea de 
reacţiunea care a urmat după înfrîngerea din iunie 1848 a munci
torilor de la Paris, fiind în cele din urmă proscris „legal" prin 
condamnarea comuniştilor de la Colonia în noiembrie 1852 D3• O 
dată cu dispariţia de pe arena publică a mişcării muncitoreşti 
inauaurate de revoluţia din februarie, a trecut şi „Manifestul" pe 
planul al doilea. 
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Cînd clasa muncitoare din Europa s-a simţit destul de puternică 
pentru a porni la un nou asalt împotriva puterii claselor domi
nante, a luat fiinţă Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Scopul 
ei era să contopească într-o singură mare armată întreaga munci
torime combativă din Europa şi din America. De aceea Asociaţia 
nu putea să pornească de la principiile enunţate în „Manifest " .  Ea 
trebuia să aibă un program care să lase deschisă uşa pentru trade
unionurile engleze, proudhoniştii francezi, belgieni, italieni şi spa
nioli, precum şi lassalleenii germani *. Acest program - pre
ambulul statutului Internaţionalei ** 94 - a frn;t întocmit de Marx 
cu o măiestrie recunoscută pînă şi de Bakunin şi de anarhişti. In 
ce priveşte victoria finală a principiilor enunţate în „Manifest 11 , 
Marx se baza exclusiv pe dezvoltarea intelectuală a clasei munci
toare ca rezultat necesar al acţiunilor comune şi al schimburilor de 
păreri. Nu se putea ca evenimentele şi vicisitudinele luptei împo
triva capitalului - înfrîngerile încă mai mult decît succesele -
să nu convingă pe luptători de insuficienţa panaceelor lor univer
sale de pînă atunci, deschizîndu-le minţile pentru înţelegerea pro
fundă a adevăratelor condiţii pentru eliberarea muncitorilor. Şi 
Marx a avut dreptate. Cînd, în 1874, Internaţionala s-a dizolvat, 
clasa muncitoare se prezenta cu totul altfel decît în 1864 la în
fiinţarea Internaţionalei. Proudhonismul în ţările latine şi lassallea
nismul specific în Germania erau pe cale de dispariţie, şi chiar 
ultraconservatoarele trade-unionuri engleze de atunci se apropiau 
treptat de momentul cînd, în 1887, preşedintele *** congresului pe
care l-au ţinut la Swansea a putut să declare în numele lor : „Socia
lismul contirnental nu ne mai înspăimîntă11 95• Or, în 1887, socia
lismul continental aproape că era totuna cu teoria enunţată în 
„Manifest 11 • Astfel, istoria „Manifestului 11 oglindeşte într-o anumită 
măsură istoria mişcării muncitoreşti moderne din 1848 încoace. In 
prezent el este, fără îndoială, opera cea mai răspîndită, cea mai 
internaţională din întreaga literatură socialistă, programul comun. 
al multor milioane de muncitori din toate ţările, din Siberia pînă 
în California. 

„ Lassalle însuşi ne declara că este „discipolul" lui Marx şi, ca atare, se 
situa, fireşte, pe poziţia „Manifestului" .  

„ „  Astfel stăteau lucrurile cu acei dintre adepţii lui  Lassalle care se limitau 
la revendicarea sa de a se înfiinţa asociaţii de producţie cu ajutorul statului ş '  
Î'Ilpărţeau întreaga clasă muncitoare î n  adepţi a i  ajutorului d e  stat şi în adepţi a ·  
autoajuto1 ării. (Nota lui Engels.) 

•• „ Bevan. - Nota red. 
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Totuşi, în momentul apariţiei sale, nu l-am fi putut numi un 
manifest socialist. In 1847 socialişti erau denumiţi două categorii 
de oameni. Pe de o parte, adepţii diferitelor sisteme utopice, în 
special oweniştii în Anglia şi fourieriştii în Franţa, atît unii, cit şi 
alţii nemaireprezentînd pe atunci decît simple secte pe cale de dis
pariţie. Pe de altă parte, şarlatani sociali de toate soiurile care 
voiau să înlăture relele sociale cu ajutorul diferitelor lor panacee 
universale şi a tot felul de cîrpeli, fără a se atinge cîtuşi de puţin 
<le capital şi de profit. In ambele cazuri era vorba de oameni din 
afara mişcării muncitoreşti, care căutau sprijin mai curînd la clasele 
. ,culte" . In schimb, acea parte a muncitorilor care era convinsă de 
insuficienţa unor simple transformări politice şi cerea o revoluţio
nare radicală a societăţii, acea parte îşi zicea pe atunci comunistă. 
Comunismul acesta era abia  schiţat, pur instinctiv şi adesea cam 
rudimentar ; dar el s-a dovedit destul de puternic pentru a da naş
tere la două sisteme de comunism utopic : în Franţa comunismul 

„icaric " al lui Cabet, în Germania comunismul lui Weitling. In 1847 
socialism însemna o mişcare burgheză, comunism - o mişcare 
muncitorească. Socialismul, .cel puţin re continent, era admis în 
saloane, comunismul tbcmai dimpotrivă. Şi deoarece încă de pe 
.atunci noi eram categoric de părere că „elib.erarea clasei munci
toare trebuie să fie opera clasei muncitoare însăşi" 96, nu puteam 
sta nici un moment în dubiu pe care din cele două denumiri s-o 
.alegem. Nici mai tîrziu nu ne-a trecut niciodată prin minte să ne 
dezicem de ea. 

„Proletari din toate ţările, uniţi-vă I "  Puţine glasuri ne-au răs
puns cînd am lansat aceste cuvinte în lume, acum patruzeci şi 
.doi de ani, în ajunul primei revoluţii de la Paris, în care proleta
riatul a formulat revendicări proprii. Dar la 28 septembrie 1864 pro
letarii din majoritatea ţărilor Europei apusene s-au unit în Asocia
ţia Internaţională a Muncitorilor de glorioasă amintire. Ce-i drept, 
Internaţionala însăşi n-a trăit decît nouă ani. Dar cea mai bună 
.dovadă că alianţa pe veci a proletarilor din toate ţările înteme
iat<l de ea mai dăinuie şi azi şi este mai puternică ca oricînd o 
constituie tocmai ziua de azi. Căci astăzi, cînd scriu aceste rînduri, 
proletariatul din Europa şi din America îşi trece în revistă forţele 
<le luptă mobilizate pentru prima oară ca o singură armată, sub un 
singur steag şi pentru un singur scop imediat : fixarea prin lege a 
zilei normale de muncă de 8 ore, proclamată încă de Congresul 
de la Geneva din 1866 al Internaţionalei şi apoi şi de Congresul 
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muncitoresc de la Paris din 1 889 97• Iar spectacolul zilei de azi va 
deschide ochii capitaliştilor şi moşierilor din toate ţările, arătîn
du-1.e că în prezent proletarii din toate ţările sînt într-adevăr uniţi. 

De-ar fi şi Marx lîngă mine să vadă toate acestea cu propriii 
săi ochi I 

Londra, 1 mai 1890 

Publicat în 
„Das Kommunistische Manifest • ,  
Londra, 1890 

F. Engels; 

Se tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 
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Sărbătoarea de 1 Mai a proletariatului a inaugurat o nouă epocă 
:nu numai datorită caracterului ei universal, ca prima acţiune inter
naţională a clasei muncitoare care luptă. Ea a mai fost un prilej de 
trecere în revistă a succeselor foarte îmbucurătoare înregistrate de 
mişcare în diferite ţări. Atît duşmanii, cît ş i  prietenii sînt unanim 
Je părere că, dintre toate ţările de pe continent, în Austria şi, din
Jre toate oraşele din Austria, la Viena sărbătoarea proletariatului 
-s-a desfăşurat în modul cel mai strălucit şi mai demn, că de aceea 
muncitorii austrieci, şi în primul rînd cei din Viena, şi-au cucerit 
un loc cu totul deosebit în cadrul mişcării. Cu numai cîţiva ani 
în urmă mişcarea austriacă ajunsese aproape la un punct mort, 
muncitorii din provinciile germane ş i  slave ale Imperiului austro
ungar erau scindaţi în fracţiuni vrăjmaşe şi-şi măcinau forţele 
într-o luptă intestină ; dacă acum trei ani cineva ar fi susţinut că 
Viena şi întreaga Austrie vor da tuturor la 1 Mai 1890 un exemplu . 
<le felul cum trebuie prăznuită o sărbătoare de clasă a proletaria
tului, el ar fi fost luat în rîs. Iată un fapt care n-ar trebui scăpat 
din vedere atunci cînd facem aprecieri asupra disensiunilor interne 
care mai macină încă în lupte intestine forţele muncitorilor din alte 
ţări, ca, de pildă, din Franţa. Cine ar putea să susţină că Parisul 
nu va fi în stare să facă ceea ce a făcut Viena ? 

Dar la 4 mai Viena a fost eclipsată de Londra. După părerea 
mea, mai important şi mai grandios decît toate în această sărbă
toare din mai este faptul că la 4 mai 1890 proletariatul englez, tre-
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zit după o hibernare de 40 de ani, s-a integrat din nou în mişcarea 
clasei sale. Pentru a înţelege acest lucru este necesar să cunoaştem 
antecedentele zilei de 4 mai I 

Pe la începutul anului trecut, cel mai mare şi mai sărac cartier 
muncitoresc din lume, East-End din Londra, a început treptat să se 
agite. La 1 aprilie 1889 a fost înfiinţat sindicatul muncitorilor de 
la uzinele de gaz şi al muncitorilor necalificaţi (Gas Workers and 
General Labourers Union) ; în prezent el numără aproximativ 
100 OOO de membri. In special cu concursul acestui sindicat direct 
interesat (numeroşi muncitori lucrează iarna la uzinele de gaz, iar 
vara în docuri) a izbucnit marea grevă a docherilor, care a trezit 
din letargie pînă şi păturile cele mai înapoiate ale muncitorilor 
din partea de est a Londrei Po. Au început atunci să ia fiinţă, unul 
după altul, noi sindicate ale acestor muncitori, în cea mai mare 
parte necalificaţi, iar cele dej a existente, menţinute pînă acum cu 
chiu cu vai, au înflorit văzînd cu ochii. Dar deosebirea dintre noile 
şi vechile trade-unionuri era foarte mare. Vechile trade-unionuri, 
din care fac parte numai muncitori „calificaţi " ,  sînt exclusiviste ; 
în ele nu pot intra muncitori care nu au o calificare de „breaslă" 
şi în felul acesta ele însele îşi creează o concurenţă din partea 
muncitorilor din afara „breslei " ; ele sînt bogate, dar, cu cit devin 
mai bogate, cu atît mai mult degenerează, devenind simple case 
de ajutor pentru cazuri de boală şi deces ; ele sînt conservatoare 
şi, atîta timp şi în măsura în care acest lucru este posibil, nu vor 
să aibă de-a face cu „blestematul" de socialism. In schimb, noile 
sindicate ale muncitorilor „necalificaţi " primesc pe toţi cei care 
lucrează în aceeaşi ramură ; ele sînt în esenţă, iar sindicatele mun
citorilor de la uzinele de gaz chiar exclusiv, sindicate care organi
zează grevele şi casele de ajutor ipentru grevişti ; şi, chiar dacă nu 
toţi membrii lor sînt socialişti, în orice caz ele vor să fie conduse 
numai de socialişti. Iar în East-End se face propagandă socialistă de 
ani de zile ; în special d-na Eleanor Marx-Aveling şi soţul ei, Edward 
Aveling, au găsit în „cluburile radicale" 100, formate aproape exclu
siv din muncitori, un teren foarte propice pentru propagandă, au 
desfăşurat în ultimii patru ani în acest sens o activitate susţinută 
şi, după cum a reieşit acum, cu un deosebit succes. In timpul grevei 
docherilor, d-na Aveling a fost una dintre cele trei femei care s-au 
ocupat cu împărţirea de ajutoare şi pe care, drept mulţumire, d-l 
Hyndman - dezertorul de la Trafalgar-Square 101 - le-a calomniat, 
afirmînd că ele ar fi acceptat să li se plătească din casa de ajutor 
pentru grevişti cite 3 I.st. săptămînal. La fel, iarna trecută, greva din 
Silvertown, tot în East-End, a fost condusă aproape numai de d-na 
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Aveling 102, care reprezintă în comitetul muncitorilor de la uzinele 
de gaz secţia de femei înfiinţată de ea. 

Muncitorii de la uzinele de gaz din Londra, care au cucerit 
toamna trecutd. ziua de muncă de 8 ore, dar în partea de sud a ora
şului au pierdut-o din nou 113 în urma unei greve nereuşite, au avut 
astfel suficiente dovezi că nici în partea de nord a Londrei această 
cucerire nu este asigurată pentru totdeauna. De aceea nu este de 
mirare că ei au fost gata să accepte propunerea d-nei Aveling de 
a pregăti la Londra sărbătorirea zilei de 1 Mai sub lozinca zilei de 
muncă legale de 8 ore potrivit hotărîrii congresului de la Paris. 
Impreună cu unele grupuri socialiste, cu cluburile radicale şi cu 
celelalte trade-unionuri, muncitorii din East-End au instituit un Co
mitet central care avea sarcina de a organiza în acest scop o mare 
demonstraţie în Hyde Park. Dindu-şi seama că s-ar fi străduit în 
zadar ca anul acesta demonstraţia 5ă aibă loc joi 1 Mai, ei au 
hotărît s-o fixeze pentru duminică 4 mai. 

Pentru ca pe cit posibil toţi muncitorii londonezi să ia parte la 
-demonstraţie, Comitetul central a avut naivitatea să adreseze o 
invitaţie şi Consiliului trade-unionurilor din Londra (Trade-Coun
-cil) . Aceasta fiind o organizaţie formată din delegaţi ai trade-unio
nurilor londoneze, în special ai sindicatelor mai vechi ale munci
torilor „calificaţi " ,  majoritatea în cadrul ei, după cum este de 
.aşteptat, o deţin deocamdată elementele antisocialiste. Consiliul 
trade-unionurilor şi-a dat seama că mişcarea pentru ziua de muncă 
de 8 ore ameninţă să treacă dincolo de limitele dorite de ea. 
Vechile trade-unionuri sînt şi ele pentru ziua de muncă de 8 ore, 

-dar nu pentru stabilirea ei prin lege. Prin ziua de muncă de 8 ore 
ele înţeleg să se plătească pentru cele 8 ore de muncă salariul 
normal pe o zi - atît pe oră -, dar fiecăruia să i se permită să 
lucreze suplimentar atîtea ore cit vrea, cu condiţia ca fiecare oră 
-suplimentară să fie plătită, să zicem, o dată şi jumătate sau de 
două ori mai mult decît ora normală. Aşadar, problema era de a 
-orienta demonstraţia pe linia luptei pentru ziua de muncă de B ore, 
cîştigată prin înţelegere „de bunăvoie" şi nu impusă printr-un act 
parlamentar. In acest scop, Consiliul trade-unionurilor s-a aliat cu 
Social Democratic Federation a sus-amintitului domn Hyndman, 
o asociaţie care se erijează în biserică atotmîntuitoare a socialis
mului englez şi care, ca o consecinţă logică, a încheiat o alianţă 
pe viaţă şi pe moarte cu posibiliştii 104 francezi, trimiţînd o dele· 
gaţie la congresul lor ; de aceea ea considera de la bun început 
-drept un păcat împotriva sfintului duh sărbătorirea zilei de 1 Mai 
hotărîtă de congresul marxist. Şi ea considera că mişcarea a trecut 
·dincolo de limitele dorite de ea ; dacă adera însă la Comitetul cen-
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trai însemna că se supunea conducerii „marxiştilor" ; în schimb, 
dacă Consiliul trade-unionurilor lua în mîinile sale această acţiune· 
şi sărbătorirea avea loc la 4 mai în loc de 1 Mai, aceasta n-ar mai 
fi fost periculoasa sărbătoare „marxistă" din mai şi se putea parti
cipa la ea. Şi cu toate că în programul Federaţiei social-democrate 
figura ziua legală de muncă de 8 ore, asociaţia a primit bucuroasă 
mina întinsă de Consiliul trade-unionurilor. 

Noii aliaţi, ca tovarăşi ciudaţi de drum ce erau, au întreprins 
împotriva Comitetului central o manevră, care, deşi în practica 
politică a burgheziei engleze ar fi considerată nu numai întru totul 
permi6ă, ba chiar deosebit de abilă, ar fi probabil apreciată de 
muncitorii din Europa şi din America drept o manevră cit se poate 
de josnică. Iată despre ce este vorba. Cei care organizează adu
nările populare în Hyde Park trebuie să-şi facă în prealabil cunos
cută intenţia lor ministerului lucrărilor publice (Board of Works) 
şi să se înţeleagă cu acesta în privinţa amănuntelor, în special 
să obţină aprobarea ca trăsurile care urmează să servească drept 
tribune să poată trece peste iarbă. Regulamentul prevede ca, o 
dată ce s-a anunţat o adunare, în aceeaşi zi în parc nu mai poate 
avea loc o a doua. Comitetul central nu făcuse încă o asemenea 
comunicare. De îndată ce organizaţiile ali•te împotriva lui au aflat 
acest lucru, ele au anunţat că vor să ţină la 4 mai în parc 
o adunare şi au obţinut aprobare pentru şapte tribune, toate aces
tea, fireşte, fără ştirea Comitetului central. 

Consiliul trade-unionurilor şi Federaţia ::redeau că în felul 
acesta au închiriat parcul pentru 4 mai şi că victoria le e asigurată. 
Consiliul a convocat o adunare a delegaţilor trade-unionurilor la 
care au fost invitaţi şi doi delegaţi din partea Comitetului central ; 
acE:sta a trimis la adunare trei delegaţi, printre care şi pe d-na 
Ave1iag. Consiliul trade-unionurilor s-a comportat faţă de ei ca 
şi cum ar fi fost stăpîn pe situaţie. El a declarat că pot participa 
la demonstraţie şi pot veni cu drapelele numai sindicatele profe
sionale ; aşadar, nu erau admise nici uniunile socialiste, nici clu
burile politice ; cum putea participa în acest caz la demonstraţie· 
Federaţia social-democrată, aceasta rămîne o enigmă. Consiliul a 
prezentat adunării un proiect de rezoluţie dinainte pregătit din 
care era scoasă revendicarea fixării prin lege a zilei de muncă de 
8 ore ; propunerea de a include din nou această revendicare în 
program n-a fost nici discutată, nici pusă la vot. In sfîrşit, Consi
liul a refuzat s-o admită pe d-na Aveling ca delegată, sub motiv 
că nu este muncitoare manuală (ceea ce nu este adevărat) , deşi-
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însuşi preşedintele Consiliului, d-l Shipton, nu şi-a mai practicat 
-Oe mai bine de 15 ani meseria. 

Muncitorii din Comitetul central au fost indignaţi de această 
.manevră. Se părea că demonstraţia încăpuse definitiv pe mina 
celor două organizaţii, care nu reprezentau decit o infimă minori
tate a muncitorilor din Londra. Se părea că nu mai rămăsese alt 
mijloc pentru a zădărnici această manevră decit luarea cu asalt a 
tribunelor Consiliului trade-unionurilor, cu care ameninţau munci
torii de la uzinele de gaz. Atunci Edward A veling s-a adresat minis
terului şi a obţinut ca, în pofida normelor în vigoare, să se acorde 
şi Comitetului central dreptul de a avea şi el şapte tribune în 
parc. Incercarea de a acapara demonstraţia în interesul minorităţii 
a eşuat ; Consiliul trade-unionurilor a bătut în retragere, mulţu
mindu-se să trateze pe picior de egalitate cu Comitetul central 
toate problemele legate de organizarea demonstraţiei. 

Trebuie să cunoşti toate antecedentele pentru a aprecia cum 
.se cuvine caracterul şi însemnătatea demonstraţiei. Iniţiată de mun
<:itorii din East-End recent intraţi în mişcare, demonstraţia a avut 
pretutindeni un răsunet atît de puternic, incit două organizaţii, care 
erau tot atît de ostile una alteia pe cit de ostile erau amîndouă 
ideii care stătea la baza demonstraţiei, au fost nevoite să se alieze 
pentru a pune mina pe conducere şi a folosi adunarea în interesul 
lor. Pe de o parte, Consiliul conservator al trade-unionurilor, care 
propovăduieşte egalitatea dintre capital şi muncă, pe de altă parte 
Federaţia social-democrată, care pretinde că este radicală şi care 
flecăreşte despre revoluţia socială ori de cite ori acest lucru nu 
implică vreo primejdie, ambele aliate în vederea unei josnice ma
nevre pentru a trage foloase de pe urma unei demonstraţii care 
le era profund odioasă. Ca urmare a acestui procedeu, adunarea 
de la 4 mai s-a scindat în două. De o parte muncitorii conseTva
tori, al căror orizont nu depăşeşte cadrul sistemului muncii sala
riate, şi, alături de ei, o sectă socialistă neputincioasă, dar avidă 
de putere ; de cealaltă parte marea masă a muncitorilor recent 
intraţi în mişcare, care nu mai vor să audă de manchesterianismul 

-vechilor trade-unionuri 105 şi luptă pentru cucerirea prin forţe pro
prii a deplinei lor eliberări, şi anume cu aliaţii aleşi de ei înşişi şi 
nu impuşi de o mică clică socialistă. De o parte stagnarea, repre
zentată de trade-unionurile, care încă nu se eliberaseră cu totul de 
spiritul de breaslă, şi de o sectă meschină, sprijinită de aliaţi dintre 
cei mai j alnici ; de cealaltă parte mişcarea liberă şi vie a prole
tariatului englez, care se deşteaptă din nou. Pînă şi un orb poate 
-să vadă care parte a acestei duble adunări reprezintă suflul proas-
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păt al vieţii şi care reprezintă stagnarea. In jurul celor şapte tri
bune ale Comitetului central, cit vedeai cu ochii, o masă compactă 
venită cu muzică şi drapele, o coloană de peste o sută de mii, 
căreia i s-au alăturat încă pe atiţia veniţi individual ; toţi erau ani
maţi de acelaşi gind şi de acelaşi entuziasm şi totuşi nicăieri ordi
nea şi organizarea nu lăsau de dorit. In schimb, la tribunele reac
ţionarilor reuniţi, totul părea fără vlagă ; coloana lor, mult mai 
puţin numeroasă şi prost organizată, a defilat în dezordine şi de 
cele mai multe ori a intirziat, aşa incit pe alocuri abia se punea 
în mişcare cind Comitetul central dej a terminase. In timp ce con
ducătorii liberali ai unor cluburi radicale şi liderii unor trade
unionuri s-au alăturat Consiliului trade-unionurilor, membrii ace
loraşi uniuni, ba chiar patru filiale întregi ale Federaţiei social
democrate, au defilat în coloanele Comitetului central. Cu toate 
acestea, nu se poate spune că Consiliul trade-unionurilor nu a avut 
şi el un oarecare succes moral, dar succesul hotăritor a fost repur
tat de Comitetul central. 

Dar politicienii burghezi, veniţi în număr mare să privească 
demonstraţia, au plecat acasă cu convingerea că proletariatul 
englez, care timp de 40 de ani încheiaţi a fost la remorca marelui 
partid liberal, servindu-i drept turmă electorală, s-a trezit, în sfirşit, 
la o viaţă şi o activitate nouă, de sine stătătoare. Nu mai încape 
nici o îndoială că la 4 mai 1 890 clasa muncitoare engleză s-a înca
drat în marea armată internaţională. Şi acesta este un fapt epocal. 
Proletariatul englez se bazează pe cea mai înaintată dezvoltare 
industrială şi dispune de cea mai mare libertate de mişcare poli
tică. Indelungata sa hibernare, ca urmare, pe de o parte, a eşuării 
mişcării cartiste din 1 836-1 850 şi, pe de altă parte, a uriaşului 
avint industrial din 1848-1880, a luat acum sfirşit. Nepoţii vechi
lor cartişti intră în linia de luptă. Sint 8 ani de cind ba ici, ba colo 
în rindurile maselor largi se observă semne de viaţă. Au apărut 
grupuri socialiste, dar toate au rămas simple secte ; au apărut agi
tatori şi pretinşi conducători de partide, unii dintre ei speculanţi 
şi carierişti, dar toţi au rămas ofiţeri fără soldaţi. Fără să vrei iţi 
aminteai aproape întotdeauna de faimoasa coloană a lui Robert 
Blum din campania de la Baden din 1 849 108 : un colonel, 1 1  ofiţeri, 
un gornist şi un soldat. Iar certurile dintre diferitele „coloane" ale 
lui Robert Blum pentru a stabili cui să-i revină conducerea viitoarei 
armate a proletariatului ofereau un spectacol nu prea plăcut. Acum 
toate acestea vor dispărea repede, aşa cum au dispărut în Germa
nia şi în Austria. Puternica mişcare a maselor va pune capăt tutu-

7 - Marx-l!ngels, Opere, voi. 22 
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ror acestor secte şi grupuleţe, absorbind toţi soldaţii şi atribuind 
ofiţerilor posturile cuvenite. Cui nu-i place n-are decît să plece. 
Fricţiunile nu vor putea fi evitate, dar pînă la urmă, într-un timp 
mai scurt decît prevăd unii, armata proletară engleză va fi tot atît 
de unită, de hotărîtă şi de bine organizată ca oricare alta ; şi toţi 
tovarăşii ei de pe continent şi din America o vor saluta cu 
entuziasm. 

Scris de F. Engels 
intre 5 şi 21 mai 1 890 

Publicat în „Arbeiter-Zeitung• 
nr. 21 din 23 mai 1 890 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



[Ciorna răspunsului adresat redacţiei 
lui „Sachsische Arbeiter-Zeitung" 101] 

Inainte ca „Săchsische Arbeiter-Zeitung" să-şi înceteze apari
ţia, redacţia a adresat cititorilor în nr. 105 (31 august 1890) un ultim 
cuvînt, în care arăta că socialismul parlamentar mic-burghez are 
acum în Germania majoritatea. Dar adesea majoritatea se trans
formă în minoritate, 

„şi de aceea, la despărţire, redacţia lui ccSăchsische Arbeiter-Zeitung» speră impre
unii cu Friedrich Enge/s că, aşa cum odinioară a fost înfrînt naivul socialism de 
stat al lui Lassalle, tot aşa spiritul sănătos al muncitorimii germane va înfrînge 
repede curentul parlamentar avid de succese al social-democraţiei de astăzi", 

Dacă m-aş mai fi îndoit cit de cit în ceea ce priveşte caracte
rul recentei revolte studenţeşti din cadrul partidului nostru german, 
această fenomenală neruşinare a ex-redacţiei unuia dintre organele 
lui principale mi-ar fi deschis ochii. Ex-redacţia „speră împreună• 
cu mine, prin urmare eu sper împreună cu ea, că curentul repre
zentat de oameni ca Auer, Bebel, Liebknecht, Singer va avea îndă
rătul lui minoritatea muncitorilor gerunani, iar „poziţia principială•,  
reprezentată de către ex-redacţia, va avea îndărătul ei  majoritatea. 
Aceasta înseamnă că mi se atribuie, în mod de-a dreptul calomnios. 
speranţele ex-redacţiei, fapt pentru care o voi trage personal la 
răspundere. 

N-am fost cîtuşi de puţin ispitit să mă amestec în scandalul 
provocat de domnii studenţi şi literaţi. Mi-am spus însă, ce-i drept, 
deschis părerea oricui a vrut s-o audă. Şi dacă domnii scandalagii 
vor s-o audă şi în mod public, fie. 

Cînd aceşti domni au început să vocifereze împotriva condu
cerii partidului şi a fracţiunii, m-am întrebat mirat : în definitiv 
ce vor ei ? Ce urmăresc ei ? După părerea mea, nu exista nici un 
motiv pentru atita tărăboi. In problema litigioasă cu privire la săr
bătorirea zilei de 1 Mai, conducerea partidului a şovăit, poate, 

7* 
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prea mult să-şi expună punctul de vedere. Dat fiind că ea se com
punea din cinci oameni care locuiau departe unul de altul, în patru 
puncte diferite, era nevoie de timp pînă să se ajungă la o înţele
gere. Dar, atunci cînd şi-a spus părerea, aceasta a fost justă, sin
gura potrivită în situaţia dată. Evenimentele de la Hamburg ios au 
confirmat-o cu prisosinţă. 

Desigur, în cursul dezbaterilor, unii membri ai fracţiunii sau 
din conducerea partidului au comis gafe. Acest lucru se întîmplă 
întotdeauna şi pretutindeni, de vină fiind însă persoana respectivă, 
şi nu organul în ansamblul lui. In proiectul ei de statut, fracţiunea 
s-a făcut vinovată de unele abateri de la eticheta democratică. Dar 
el nu este decît un simplu proiect, pe care congresul partidului 
este liber să-l adopte, să-l respingă sau să-l îmbunătăţească. Confe
rinţa din 1871 109 a Internaţionalei ţinută la Londra a comis şi ea 
asemenea greşeli de formă, iar domnii bakunişti s-au grăbit să facă 
din ele un pretext formal pentru atacurile lor împotriva Consiliului 
General. Cu toate acestea, oricine ştie astăzi că adevărata demo
craţie putea fi găsită în Consiliul General, şi nu în comitetul baku
niştilor, care construiseră un întreg aparat secret conspirativ pentru 
a-şi subordona Internaţionala. 

Cînd, pe timpul subvenţionării companiilor de navigaţie, frac
ţiunea de atunci a stat un moment în cumpănă, neştiind nici ea ce 
vrea, şi a încercat să pună pe seama redacţiei lui „Sozialdemokrat" 
vina pentru propria ei dezorientare, am luat cu toată hotărîrea par
tea redacţiei împotriva fracţiunii 1 10• La fel aş proceda şi astăzi 
dacă fracţiunea sau conducerea partidului ar aduce într-adevăr pre
judicii serioase partidului. Dar despre aşa ceva astăzi nici vorbă nu 
poate fi„.* 

Scris aproximativ 

la 6 septembrie 1 890 

„ Aici manuscrisul se întrerupe. - Nola reci, 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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[Răspuns adresat redacţiei 
lui „Săchsische Arbeiter-Zeitung"]  

Către redacţia lui „Sozialdemokrat• 

Subsemnatul vă roagă să publicaţi următoarea scrisoare, expe
diată ieri actualei redacţii a lui „Săchsische Arbeiter-Zeitung" din 
Dres da. 

lnainte ca „Săchsische Arbeiter-Zeitung" să-şi înceteze apari
ţia, redacţia a adresat cititorilor în nr. 105 (31 august 1890) un 
ultim cuvînt, în care arăta că socialismul parlamentar mic-burghez 
are acum în Germania majoritatea, dar că adesea majoritatea se 
transformă în minoritate, 

„„.şi de aceea, la despărtire, redactia lui cSăchsische Arbeiter-Zeitung» speră fmpre
ună cu Friedrich Engels că, aşa cum odinioară a fost infrint naivul socialism de stat 
al lui Lassalle, tot aşa spiritul sănătos al muncitorimii germane va infringe repede 
curentul parlamentar avid de succese al social-democratiei de astăzi" .  

Această declaraţie făcută de redacţie la despărţire a consti
tuit o mare surpriză pentru mine. Dar poate că şi pentru ea„. Că 
socialismul parlamentar mic-burghez ar deţine majoritatea în cadrul 
partidului german este ceva nou pentru mine. Aşa că redacţia 
n-are decît „să spere" ce pofteşte şi cit pofteşte, dar nu „împreună" 
cu mine. 

Dacă aş mai fi avut vreo îndoială în ceea ce priveşte carac
terul recentei revolte a literaţilor şi studenţilor din cadrul parti
dului nostru german, ea s-ar fi risipit în faţa fenomenalei neruşi
nări a încercării de a mă face părtaş la trăsnăile acestor domni. 

Singura mea legătură cu redacţia ziarului care şi-a încetat 
apariţia a constat în aceea că de cîteva săptămîni ea îmi trimitea, 
fără să i-o fi cerut, ziarul ei. ln tot acest timp n-am considerat nece
sar să-i spun părerea despre cele cuprinse în paginile lui. Acuma 
trebuie să i-o spun, şi încă în mod public. 
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Din punct de vedere teoretic, am găsit - ceea ce este valabil, 
în linii generale, şi pentru restul presei „opoziţiei • - un „mar
xism • denaturat, de nerecunoscut, caracterizat în primul rînd prin
tr-o neînţelegere evidentă a concepţiei despre lume în numele 
căreia se perorează, în al doilea rînd printr-o gravă necunoaştere 
a faptelor istorice hotărîtoare într-un moment dat şi, în al treilea 
rînd, prin conştiinţa propriei superiorităţi incomensurabile, atît de 
lăudabile, a literaţilor germani. Marx a prevăzut şi asemenea dis
cipoli atunci cînd a spus despre , ,marxismul " propovăduit la sfîrşi
tul deceniului al 6-lea de către unii francezi : „tout ce que je sais, 
c'est que moi, je ne suis pas marxist" - „ştiu doar atît că eu nu 
sînt «marxist» " .  

Din punct de  vedere practic am găsit acolo o desconsiderare 
absolută a tuturor condiţiilor reale ale luptei partidului, „învinge
rea" în imaginaţie a unor „obstacole" minimalizate, care, chiar, 
dacă face cinste elanului tineresc nestăvilit al autorilor, transpusă 
însă din imaginaţie în realitate ar fi în stare să înmormînteze, în 
hohotele de rîs binemeritate ale întregii lumi ostile, chiar şi par
tidul cel mai puternic, cu milioane de membri. Dar că nici măcar 
o sectă mică nu-şi poate permite să ducă o asemenea politică de 
liceeni, de acest lucru numiţii domni au avut prilejul să se con
vingă din propria lor experienţă. 

Toate reclamaţiile împotriva fracţiunii sau a comitetului de 
partid înmagazinate de ei de luni de zile se reduc, în cel mai bun 
caz, la simple fleacuri. Şi dacă domnilor le face plăcere să strecoare 
ţînţari, aceasta nu înseamnă că drept mulţumire muncitorii ger
mani trebuie să înghită cămile 111• 

ln sfîrşit, ei au cules ce au semănat. Abstracţie făcînd de 
toate problemele de conţinut, întreaga campanie a fost iniţiată 
într-un mod atît de pueril, în spiritul unei atît de naive autoînşe
lări în ceea ce priveşte propria valoare, situaţia de fapt şi concep
ţiile din cadrul partidului, incit din capul locului se putea prevedea 
rezultatul. Ar fi bine ca domnii să tragă de aici învăţăminte. Unii 
dintre ei au scris lucruri care trezeau destule speranţe. Mulţi dintre 
ei ar fi putut realiz,a ceva dacă ar fi fost mai puţin convinşi de 
perfecţiunea gradului de dezvoltare atins. Ar fi bine c a  ei să înţe
leagă că „pregătirea "  lor „academică" , care oricum necesită o 
temeinică revizuire critică, nu le dă un brevet de ofiţer cu dreptul 
de a ocupa un post corespunzător în partid ; că în partidul nostru 
fiecare trebuie să înceapă cu munca de jos ; că pentru a ocupa 
posturi de răspundere în partid nu sînt suficiente numai talentul 
literar şi cunoştinţele teoretice, chiar dacă acestea sînt indiscu
tabile ; pentru aceasta este nevoie şi de cunoaştere temeinică a 
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condiţiilor luptei partidului şi a formelor ei, este nevoie de o pro
bitate personală verificată şi de o tărie de caracter, în sfîrşit de 
încadrarea de bunăvoie în rîndurile luptătorilor, pe scurt că ei, 
domnii cu ,,ipregătire academică" ,  au mult mai mult de învăţat de 
la muncitori decît aceştia de la ei. 

Londra, 7 septembrie 1 890 

'Publicat în „Der Sozialdemokrat• 
rnr, 37 din 13 septembrie 1 890 
şi în suplimentul la 
„Berliner Volksblatt• nr. 214 
din 14 septembrie 1 890 

Friedrich Engels 

Se tipiireşte după textul apărut 
în „Der Sozialdemokrat•, 
confruntat cu textul apărut 
în „Berliner Volksblatt• 

Tradus din limba germană 



Congresul internaţional muncitoresc din 1 89 1  m 

La congresul trade-unionurilor engleze ţinut la Liverpool (sep
tembrie 1890) 1 13, Consiliul naţional al Partidului muncitoresc belgian 
a invitat trade-unionurile la congresul internaţional care urmează să 
aibă loc anul viitor în Belgia. 

Belgienii primiseră de la congresul posibiliştilor mandatul de 
a convoca un congres internaţional în Belgia. Congresul marxist 
(folosesc această denumire pentru a fi mai scurt) le dăduse atî t lor, 
ci t şi elveţienilor mandatul de a convoca, dar numai împreună, un 
congres ; locul unde urmează să aibă loc congresul n-a fost stabilit. 

Aşadar, dacă nu avem de-a face cu un echivoc intenţionat, bel
gienii i-au invitat pe englezi la congresul posibiliştilor, singurul 
congres pe care aveau mandat să-l convoace ei. Şi englezii au 
primit cu entuziasm invitaţia. 

Va fi imposibil să convingi tinerele trade-unionuri ale munci
torilor necalificaţi că încrederea lor a fost înşelată, că în 1891 se  
vor ţine două congrese, unul bun şi altul rău, şi că ele au promis 
să participe tocmai la cel rău. Aceasta nu este numai părerea mea, 
ci şi părerea persoanelor care şi-au dat cea mai mare osteneală să 
atragă trade-unionurile în mişcarea internaţională. De astă dată 
campania dusă de „Sozialdemokrat•  în 1 889 împotriva amicilor din 
Anglia ai posibiliştilor 114 nu mai poate fi repetată cu acelaşi succes. 
Dacă se vor ţine două congrese, de ce n-am fost invitaţi şi la celă
lalt, pentru a avea posibilitatea să alegem ? Acum e prea tîrziu 
- iată ce vor spune aceşti oameni practici. Ei au acceptat invitaţia 
belgienilor şi se vor duce la congresul care va avea loc în Belgia. 
Acest lucru este absolut sigur, în afară de cazul că belgienii şi posi
biliştii îi vor respinge prin cine ştie ce gafe nemaipomenite ; dar 
ei nu vor comite asemenea gafe. 

Situaţia creată este o consecinţă inevitabilă a greşelilor comise 
de congresul marxist, care nu a rezolvat problema cea mai impor-
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tantă, aceea a viitorului congres. Ba mai mult, rezolvarea acestei 
probleme a devenit aproape imposibilă, deoarece cu convocarea 
congresului au fost însărcinate două comitete naţionale, cel belgian 
şi cel elveţian ; or, cum fără c a  ei să se înţeleagă în prealabil nu 
se poate face nici un pas, acesta era cel mai sigur mijloc de a 
nu se face nimic. In plus, belgienii, ca şi după Conferinţa de la 
Haga 1 15, în loc să se menţină în limitele mandatului primit, s-au 
lăsat conduşi de propriile lor interese. Ei au ţinut ca congresul 
să aibă loc în Belgia şi îl convoacă fără să ţină seama de elve
ţieni, care aveau şi ei acelaşi mandat. Nu vreau nicidecum să pun 
la îndoială sinceritatea şi bunele intenţii ale Consiliului naţional 
belgian ; dar, prin comportarea lui, el face de fapt jocul posibiliş
tilor, în detrimentul nostru. ln loc să-i dojenim pe alţii, ar fi mai 
bine să recunoaştem că toate acestea nu sînt decit urmările pro
priilor noastre greşeli. (Să nu-i dojenim prea aspru pe belgieni ; 
mandatul pe care li l-am dat aproape că îi obliga să nu-l ia în 
serios.) 

Noi înşine sîntem de vină că am ajuns oarecum într-un impas, 
într-o situaţie care nu ne permite să facem vreo mişcare în timp ce 
rivalii noştri acţionează. Cum să găsim o ieşire ? 

In primul rînd, este neîndoielnic că din diferite părţi se vor 
face noi încercări de a preîntîmpina „scandalul" convocării a două 
congrese muncitoreşti rivale. Noi nu putem fi împotriva unor ase• 
menea încercări ; dimpotrivă, avem tot interesul ca răspunderea 
pentru „scandal" ,  în cazul că s-ar repeta, să cadă asupra posibi
liştilor şi a aliaţilor lor. Oricine cunoaşte cit de cit mişcarea inter' 
naţională ştie că, în cazul unei sciziuni, cel care a provocat-o sau 
pare a o fi provocat este întotdeauna vinovat în ochii muncitorilor. 
De aceea, dacă în 1 89 1  vor avea loc două congrese, să facem în 
aşa fel incit să nu ni se poată imputa nouă acest lucru. 

Şi dacă este neîndoielnic că se vor face asemenea încercan 
de conciliere, trebuie oare să le aşteptăm cu pasivitate ? Am risca 
în acest caz ca în ultimul moment posibiliştii şi aliaţii lor să ne 
dea un ultimatum în c are binecunoscutele lor capcane (le ştim) 
s-ar ascunde îndărătul unei avalanşe de fraze ameţitoare, în aşa fel 
incit publicul larg să nu vadă ceva rău în ultimatumul pe care noi 
nu l-am putea accepta ; ne-am pomeni atunci într-o situaţie plă
cută : sau să acceptăm propunerea şi să picăm cu ochii deschişi în 
capcană, sau s-o respingem şi să purtăm în faţa muncitorilor răs
punderea de a fi stat, dintr-o încăpăţinare inexplicabilă, în calea 
unităţii socialiste. 

Pe scurt, sîntem într-o situaţie insuportabilă. Trebuie să găsim 
o ieşire. Dar cum ? Pornind la acţiune. Să nu ne mai bizuim pe 
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mandatul dat belgienilor şi elveţienilor, ci să ne ocupăm noi înşme 
de această problemă *. 

Am considera oare regretabilă o eventuală fuziune a celor 
două congrese ? Să analizăm problema. 

Putem conta în mod cert pe : 1) colectiviştii francezi 116 şi blan
quişti (chiar dacă numărul acestora din urmă a mai scăzut în urma 
dezertării în masă în tabăra boulangiştilor) , 2) germani, 3) aus
trieci, 4) socialiştii spanioli, 5) „revoluţionarii" 117 danezi, care repre
zintă 1 /5 din socialiştii danezi, 6) suedezi şi, poate, ciţiva norve
gieni, 7) elve'ţieni, 8) emigranţi ruşi şi polonezi. 

Congresul rival ar fi format din : 1) posibiliştii francezi, :l) 
trade-unionurile engleze, reprezentate în masă, şi Federaţia soc1a1-
democrată engleză, care a tras foloase de pe urma avîntului gene
ral al mişcării în Anglia, 3) b elgieni, 4) olandezi, 5) sindicatele 
spaniole din Barcelona etc., 6) probabil din sindicatele portugheze, 
7) italieni, 8) „reformiştW danezi, care reprezintă 4/5 din socialiştii 
din Danemarca şi care ar atrage poate şi ciţiva norvegieni. 

In funcţie de împrejurări s-ar putea ca belgienii şi olandezii 
să trimită delegaţi şi la congresul nostru ; în schimb, elveţienii si:nt 
în stare să trimită ciţiva delegaţi la congresul posibiliştilor. 

Reiese de aici că de astă dată posibiliştii ar avea o armată 
mult mai impunătoare decit în 1 889. Dacă germanii sînt de partea 
noastră, în schimb posibiliştii îi vor avea pe englezi, pe care noi 
i•am pierdut din pricina inactivităţii şi a neîndemînării noastre ; 
în rest ei pot conta pe tot atîtea naţionalităţi pe cite contăm şi 
noi, dacă nu chiar pe mai multe. Şi,  avînd în vedere abilitatea lor 
în a fabrica mandate fictive şi reprezentanţi fictivi, ei ne-o vor lua 
cu mult înainte. Adăugaţi la aceasta că, dacă nu vom renunţa Ia 
sistemul de inactivitate de pînă acum, vina pentru sciziune ar 
cădea, desigur, asupra noastră, ceea .ce ar avea ca urmare o nouă 
diminuare a numărului participanţilor la congresul nostru. 

Să presupunem acum că ar fi avut loc fuziunea. Atunci forţele 
noastre ar creşte prin afluxul tuturor acelora pe care „scandatul" 
sciziunii i-a determinat să se ţină pînă acum deoparte, adică bel
gienii, olandezii, italienii ; la noi vor adera atunci în mod indubi
tabil noile trade-unionuri engleze, cu minunatele lor elemente nu 
îndeajuns de ferme, dar de bună-credinţă şi inteligente. In aceste 
trade-unionuri noi am şi prins rădăcini ; contactul cu colectiviştii 
francezi şi germani va fi suficient pentru a-i apropia şi mai mult 
de noi, cu atît mai mult cu cit Federaţia social-democrată, care 
îi îndepărtează prin metodele ei dictatoriale, este aliata înfocată 

* Cele 6 paragrafe care urmează pină la cuvintele „Care sint din punctul 
nostru de vedere• sint tăiate cu o linie verticală. :...... Nota red. 
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a posibiliştilor. Belgienii doresc numai congrese la care ei să aibă 
rolul hotărîtor, ambiţie pe care posibiliştii au încurajat-o, şi în pri
mul rînd doresc un mare congres la Bruxelles. Dacă vom contribui 
şi noi ca fuziunea să se facă la ei, flamanzii, elementul cel mai bun 
din rîndurile lor, vor fi de partea noastră şi vor contrabalansa ten
dinţele posibiliste ale celor de la Bruxelles. Olandezii sînt adepţi 
fanatici ai fuziunii, dar nu sînt nici pe departe posibilişti. 

Care sînt din punctul nostru de vedere condiţiile indispen
sabile ? 

1 )  Congresul comun trebuie să fie convocat de împuternicitul 
celor două congrese din 1889. Belgienii să-l convoace în virtutea 
mandatului primit de la posibilişti ; iar belgienii, împreună cu elve
ţienii, în virtutea mandatului dat de noi ; forma urmează să tie 
stabilită. 

2) Congresul să fie suveran. Regulamentele, ordinele de zi şi 
rezoluţiile congreselor precedente nu există pentru el. El îşi întoc
meşte singur regulamentul, îşi stabileşte modul de validare a man
datelor şi  ordinea sa de zi fără a se considera legat de nici un 
precedent. Nici un fel de comitet, fie numit de vreunul dintre con
gresele precedente, fie creat în cursul tratativelor în vederea 
fuziunii, nu poate să încătuşeze activitatea congresului invocmc1 
hotărîri anterioare. 

3) Normele şi proporţia în care sînt reprezentate diferitele 
uniuni muncitoreşti să fie stabilite dinainte (ar fi de dorit să se 
facă propuneri precise, dar nu intră în atribuţia mea să le fac). 

4) Un comitet, a cărui componenţă urmează a fi stabilită, să 
fie însărcinat cu elaborarea proiectului de regulament, a modului 
de validare a mandatelor şi cu întocmirea ordinii de zi, care să fie 
prezentate congresului spre aprobare. 

Scris de F. Engels între 9 
şi 15 septembrie 1890 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, ed. I, 
voi. XVI, partea II, 1936 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba franceză 
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[Scrisoare de rămas bun către cititorii 
ziarului „Sozialdemokrat " 118) 

Fie-mi permis să-mi iau şi eu rămas bun de la cititori. 
Ziarul „Sozialdemokrat" trebuie să părăsească scena. Nu numai 

pentru că acest lucru a fost de atîtea ori declarat celorlalte partide, 
ci mai curînd pentru că, schimbîndu-se condiţiile, „Sozialdemo
krat" ar fi trebuit în mod inevitabil să se schimbe şi el, să aibă 
altă misiune, alţi colaboratori, alt cerc de cititori. Dar un ziar care 
a avut un rol istoric atît de precis conturat, un ziar a cărui carac
teristică era că în coloanele sale şi numai acolo s-au oglindit cei 
doisprezece ani hotărîtori din viaţa Partidului muncitoresc german, 
un asemenea ziar nu poate şi nu are voie să se schimbe. El tre
buie să rămînă ceea ce a fost sau să înceteze de a mai exista. 
Aceasta este părerea noastră unanimă. 

De asemenea, părerea noastră unanimă este că acest ziar nu 
poate să dispară fără a lăsa un gol. Nici un alt ziar din Germania, 
oficial sau neoficial, nu-l poate înlocui. Pentru partid, acest deza
vantaj este doar relativ ; el va trebui să lupte în alte condiţii, de 
aceea are nevoie de alte arme şi de o altă strategie şi tactică. 
Dar pentru colaboratori, şi în special pentru mine, dispariţia zia
rului este o pierdere absolută. 

De două ori în viaţa mea am avut cinstea şi bucuria de a 
colabora la un ziar unde am beneficiat din plin de cele două con
diţii, cele mai favorabile, în care în genere se poate activa in 
presă : în primul rînd absoluta libertate a presei şi în al doilea 
rînd certitudinea de a fi ascultat tocmai de acel public căruia i 
te adresezi. 

Prima oară, în 1 848-1849, la „Neue Rheinische Zeitung" .... 
Era o perioadă revoluţionară, şi în asemenea perioade este o plă
cere să lucrezi la presa cotidiană. Vezi cu propriii tăi ochi efectul 
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fiecărui cuvînt, vezi articolele lovind aidoma grenadelor şi încăr
cătura lor explodînd. 

A doua oară la ziarul „Sozialdemokrat" .  Şi aceasta a fost în 
felul ei o perioadă revoluţionară, de cind la congresul de la Wyden 
partidul a renăscut, pornind din nou lupta „cu toate mijloacele" ,  
atît legale, cit ş i  ilegale 120• „Sozialdemokrat" era întruchiparea 
luptei ilegale. Pentru el nu exista nici respectarea obligatorie a 
constituţiei imperiale, nici Codul penal imperial şi nici dreptul pru
sian. Sfidînd atît legislaţia imperială, cit şi cea locală, ziarul trecea 
în fiecare săptămînă graniţa Sfîntului Imperiu german ; copou, 
spionii, agenţii provocatori, vameşii, posturile duble şi triple de 
grăniceri, toţi erau neputincioşi ; „Sozialdemokrat" parvenea abo
naţilor aproape cu precizia prezentării poliţei la scadenţă ; nici 
Stephan în persoană nu putea împiedica poşta imperială germană 
să-l expedieze şi să-l difuzeze. Şi să nu uităm că numărul abonaţi
lor din Germania era de peste zece mii ; şi în timp ce scrierile 
interzise de dinainte de 1848 erau achitate numai rareori de citi
torii burghezi, muncitorii au plătit doisprezece ani în şir cu cea 
mai mare regularitate pentru „Sozialdemokrat"-ul lor. De cîte ori 
mie, revoluţionar vechi, nu mi-a săltat inima de bucurie văzind 
cit de perfect funcţionează, ca un angrenaj bine uns, fără zgomot, 
această interacţiune dintre redacţie, expediţie şi abonaţi, cum se 
desfăşoară săptămînă de săptămînă, an de an, cu aceeaşi precizie, 
această muncă revoluţionară, organizată cu atita pricepere, busi
nesslike. 

Dar ziarul merita toate strădaniile şi primejdiile legate de 
difuzarea lui. A fost indiscutabil cel mai bun ziar pe care l-a avut 
vreodată partidul. Şi nu numai pentru că era singurul care bene
ficia de o deplină libertate a presei. In paginile lui principiile 
partidului erau expuse şi apărate cu o rară claritate şi fermitate, 
iar tactica redacţiei a fost, aproape fără nici o excepţie, justă. Dar 
mai este încă ceva. In timp ce în presa noastră burgheză domneşte 
o plictiseală de moarte, în paginile ziarului „Sozialdemokrat" s-a 
reflectat din plin acel umor proaspăt cu care muncitorii noştri sînt 
obişnuiţi să ducă lupta împotriva şicanelor poliţiei. 

ln plus, „Sozialdemokrat" nu a fost cituşi de puţin un simplu 
purtător de cuvînt al fracţiunii. Cînd în 1885 majoritatea fracţiunii 
s-a pronunţat în favoarea subvenţionării companiilor de navigaţie, 
ziarul şi-a exprimat ferm părerea sa contrară şi şi-a apărat dreptul 
de a o susţine chiar şi atunci cind majoritatea, printr-un ordin 
de zi care astăzi, probabil, îi pare ei însăşi de neînţeles, i-a con
testat acest drept. Lupta a durat patru săptămîni încheiate, în care 
timp redacţia a fost energic sprijinită de tovarăşii de partid din 
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Germania şi din străinătate. La 2 aprilie a apărut interdicţia ; la 
23 aprilie „Sozialdemokrat" a publicat, în urma unei înţelegeri 
intervenite între fracţiune şi redacţie, o declaraţie din care reieşea 
că fracţiunea îşi retrage ordinul 121• 

După cîtva timp, ziarului „Sozialdemokrat" i-a fost dat să 
pună la încercare mult lăudatul drept de azil acordat de Elve
ţia 122• Atunci s-a vădit, ca în toate cazurile similare de după 1830, 
că ori de oîte ori •acest drept de azil trebuie să intre realmente în 
vigoare, el nu există. Nimic nou. De cînd în 1 830 mica republică a 
înfăptuit democratizarea, marile puteri vecine îi permit să facă 
experienţe democratice în ţară cu condiţia ca emigranţii să se pre
valeze de dreptul de azil numai sub controlul marii puteri interesate 
în cazul respectiv. Elveţia este prea slabă pentru a nu ceda. Acest 
lucru nu trebuie să i se ia în nume de rău. Marx obişnuia să spună, 
referindu-se în special la Olanda, Elveţia şi Danemarca, că astăzi 
în situaţia cea mai proastă se află ţările mici care au avut o istorie 
mare. Deci să se termine o dată cu flecăreala despre neştirbitul 
drept de azil din „frye Schwyz" *. 

„Sozialdemokrat" a fost stindardul partidului german ; după o 
luptă de doisprezece ani partidul este victorios. Legea împotriva 
socialiştilor a căzut, Bismarck a fost răsturnat. Puternicul Imperiu 
german a pus în mişcare împotriva noastră toate mijloacele sale 
de exercitare a puterii, mijloace de care însă partidul nu a ţinut 
seamă, şi în cele din urmă Imperiul german a trebuit să-şi plece 
steagul în faţa steagurilor noastre. Pentru moment guvernul impe
riului vrea să recurgă din nou împotriva noastră la dreptul comun, 
şi de aceea, pentru moment, vrem să revenim şi noi la mijloacele 
legale pe care le-am cucerit din nou prin folosirea energică a celor 
ilegale. Dacă cu acest prilej mijloacele „legale" vor fi sau nu iarăşi 
trecute în program nu prezintă prea mare importanţă. Deocamdată 
trebuie să încercăm s-o scoatem la capăt cu mijloacele legale de 
luptă. Nu numai noi procedăm aşa, ci şi toate partidele muncito
reşti din toate ţările unde legea •acordă muncitorilor o anumită 
libertate de mişcare procedează aşa, pentru simplul motiv că în 
felul acesta obţin rezultatele cele mai bune. Aceasta presupune, 
fireşte, ca partidul advers să se menţină şi el în cadrul legii. Dar 
dacă, prin noi legi excepţionale sau prin sentinţe şi practici judi
ciare care contravin legii, prin acte samavolnice ale poliţiei sau 
prin alte abuzuri ilegale ale puterii executive, s-ar face din nou 
încercarea de a scoate efectiv partidul nostru de sub regimul drep
tului comun, atunci social-democraţia germană ar fi din nou 
împinsă pe calea ilegală, singura care i-ar mai rămîne. Chiar· la 

"' - „libera Elvetie". - Nota !rad. 



Scris. de rămas bun către citit. ziarului „Sozialdemokrat• 79 

naţiunea engleză, la care legea stă, mai mult ca oriunde, la loc de 
cinste, prima condiţie a respectării legalităţii de către popor este 
ca şi organele puterii să se menţină în limitele legii ; în caz con· 
trar, potrivit noţiunii de drept engleze, răzvrătirea este prima da· 
torie a cetăţenilor. 

Şi ce se va întîmpla dacă se va face o asemenea încercare ţ 
Va ridica oare partidul baricade, va recurge el la forţa armelor ? 
Această plăcere, desigur, partidul nu o va face adversarului. Il va 
reţine conştiinţa propriei sale puteri pe care i-o dă fiecare alegere 
generală pentru Reichstag. 209/o din totalul voturilor este o cifră 
apreciabilă, dar asta înseamnă şi că adversarii la un loc mai dispun 
încă de 80°/o din voturi. Şi, chiar dacă partidul nostru vede că în 
ultimii trei ani numărul de voturi obţinute s-a dublat şi că pînă la 
viitoarele alegeri poate conta pe o sporire şi mai mare a voturilor, 
ar fi o inepţie ca astăzi, cînd raportul de forţe este de 20 contra 80, 
să încerce - şi încă împotriva armatei - un puci care, fără în
doială, s-ar solda cu pierderea tuturor poziţiilor cucerite în curs de 
25 de ani. 

Partidul dispune de un mijloc mult mai bun, un mijloc încercat. 
In ziua în c are nu vom mai beneficia de dreptul comun, „Sozial
demokratu va apărea din nou. Vechiul mecanism ţinut în rezervă 
pentru acest caz va intra din nou în funcţiune - perfecţionat, mai 
puternic, pus la punct. Şi un lucru este sigur : încă o dată Imperiul 
german nu va mai rezista doisprezece ani. 

Scris între 12 şi 1 8  septembrie 1 890 

Publicat în 
„Der Sozialdemokrat• nr. 39 
din 27 septembrie 1890 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Răspuns d-lui Paul Ernst 

Un prieten mi-a trimis numărul din 16 septembrie al ziarului 
„Volksstimme " 123 din Magdeburg. Am găsit acolo, într-un articol 
semnat de Paul Ernst, următorul pasaj : 

„Iar dacă Engels denumeşte acum opoziţia noastră o crevoltă studenţească>, 
îl rog să ne arate unde am susţinut noi alte concepţii decît el şi decît Marx în
suşi ; şi dacă eu am prezentat social-democraţia noastră ca avînd ln parte un ca
racter foarte mic-burghez, Engels n-are decit să se uite la ceea ce a scris el, ln 
1 667, în prefaţa la .contribuţii la problema locuinţelor» " .  

Contactul cu scriitorii germani m-a îmbogăţit de ani de zile 
cu o experienţă ciudată. Acest contact pare să devină însă şi mai 
plăcut. D-l Paul Ernst îmi cere să-i spun unde am susţinut „noi • 

alte concepţii etc. ln ceea ce priveşte acest „Noi " ,  adică „opozi
ţia " ,  care, nu de mult, a apărut pe scenă cu atîta aplomb şi a pără
sit-o atît de plouată, opoziţie pe care eu am caracterizat-o ca 
revoltă a literaţilor ş i  studenţilor, putem răspunde pe scurt : 
aproape în fiecare articol pe care l-a publicat. 

In ceea ce-l priveşte pe d-l Ernst însuşi, nici nu este cazul să 
i-o mai spun explicit, pentru că i-am spus-o dej a cu patru luni în 
urmă, dar acum, vrînd-nevrînd, trebuie să plictisesc publicul cu 
această corespondenţă serioasă * a mea. 

La 31 mai a.c. d-l Ernst mi-a scris din Gorbersdorf că în „Freie 
Buhne" d-l Hermann Bahr îi reproşează că aplică greşit metoda 
lui Marx de cercetare a istoriei în cazul mişcării feministe din 
ţările nordice 124, rugindu-mă să-i spun 

„in cîteva rînduri dacă concepţia mea coincide sau nu cu cea a lui Marx şi, ln 
afară de aceasta, să-mi permit să fac uz de scrisoarea dv. împotriva lui Bahr".  

„ In original joc de cuvinte : „Ernst• - nume ; „ernst• - serios. - Nota trad. 
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La aceasta i-am răspuns la 5 iunie că nu mă pot amesteca în 
disputa dintre el şi d-l Bahr. „Mişcarea feministă din ţările nordice " 
este pentru mine un lucru cu totul necunoscut. Apoi am continuat: 

„Cit priveşte încercarea dv. de a trata problema din punct de 
vedere materialist, trebuie să vă spun înainte de toate că metoda 
materialistă trece în contrarul ei atunci cînd în studiul istoriei e 
folosită nu ca un fir conducător, ci ca şablon dinainte pregătit după 
care se ajustează faptele istorice. Şi dacă d-l Bahr crede că v-a 
prins pe un astfel de drum greşit, un pic de dreptate, pare-mi-se, 
tot are. 

Dv. înglobaţi întreaga Norvegie şi tot ce se întîmplă acolo 
într-o singură categorie, aceea a filistinismului, şi apol, fără 
şovăire, grefaţi asupra acestui filistinism norvegian concepţia dv. 
despre filistinismul german. Or, împotriva acestui punct de vedere 
pledează două fapte. 

In primul rînd, pe vremea cînd în întreaga Europă victoria 
asupra lui Napoleon a reprezentat o victorie a reacţiunii asupra 
revoluţiei şi cînd doar în patria ei franceză revoluţia mai inspira 
-O.estule temeri pentru a sili pe legitimiştii restauraţi să acorde o 
constituţie burgheză liberală, Norvegia a găsit totuşi prilej să do
bîndească o constituţie mult mai democratică decît oricare alta din 
Europa contemporană ei. 

Şi, în al doilea rînd, în ultimii 20 de ani Norvegia a cunoscut 
un avînt al literaturii cum n-a cunoscut în aceeaşi perioadă nici o 
-altă ţară, cu excepţia Rusiei. Filistini sau nu, norvegienii au o 
creaţie mai bogată decît alţii, şi pecetea lor o imprimă şi altor 
literaturi, printre care - şi nu în cea mai mică măsură - celei 
·germane. 

Aceste fapte fac necesară, după mine, «cercetarea filistinis
mului» norvegian sub raportul particularităţilor sale. 

Şi atunci veţi constata, probabil, o deosebire esenţială. ln 
Germania, filistinismul e fructul unei revoluţii eşuate, al unei dez
voltări întrerupte, înăbuşite, căruia războiul de 30 de ani şi perioada 
care i-a urmat - adică tocmai perioada în care mai toate celelalte 
popoare mari evoluau cu repeziciune - i-au imprimat un caracter 
specific, anormal dezvoltat, de laşitate, obtuzitate, neputinţă şi in
capacitate de a lua vreo iniţiativă. El a păstrat acest caracter şi 
atunci cînd mişcarea istorică a cuprins din nou Germania şi a fost 
destul de puternic pentru ca, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
să-şi pună amprenta şi asupra celorlalte clase sociale germane, de
venind o trăsătură generală germană, pînă cînd, în cele din urmă, 
clasa noastră muncitoare a dărîmat aceste bariere înguste. Şi tocmai 
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pentru că s-au dezbărat cu desăvîrşire de obtuzitatea filistină ger
mană, muncitorii germani sînt consideraţi «apatrizi» înrăiţi. 

Filistinismul german nu este, aşadar, o fază istorică normală, 
ci o caricatură împinsă la extrem, o mostră de degenerare, aşa cum 
evreul polonez este o caricatură de evreu. Micul burghez englez, 
francez etc. nu se află de loc la acelaşi nivel cu cel german. 

In Norvegia, dimpotrivă, mica ţărănime şi mica burghezie, cu 
un adaos neînsemnat de burghezie mijlocie - sub forma în care a 
existat ea în Anglia şi Franţa în secolul al XVII-lea -, constituie 
de mai multe secole starea normală a societăţii. Aici nu este vorba 
de reîntoarcerea forţată la rînduieli perimate, ca urmare a eşuării 
unei mari mişcări şi a unui război de 30 de ani. Din pricina izolării 
şi a condiţiilor naturale, ţara a rămas înapoiată, însă situaţia ei 
este întru totul corespunzătoare condiţiilor ei de producţie şi deci 
normală. Abia recent a început să apară sporadic în ţară puţină 
industrie mare, dar pentru bursă - cea mai puternică pîrghie a 
concentrării capitalului - nu este loc. Apoi, tocmai deosebita am
ploare a comerţului maritim are un efect conservator. Căci, în timp 
ce aburul înlătură pretutindeni vasele cu pînze, Norvegia îşi ex
tinde enorm navigaţia cu pînze, şi are, dacă nu prima, în orice caz 
a doua flotă de corăbii cu pînze din lume, aparţinînd mai ales unor 
armatori mici şi mijlocii, ca în Anglia, să zicem, pe la 1 720. Insă 
şi pe această cale o mişcare tot a survenit în vechea existenţă 
stagnantă, iar această mişcare se exprimă şi prin avîntul literaturii. 

Ţăranul norvegian nu a fost niciodată iobag şi, la fel ca în 
Castilia, acest fapt constituie pentru întreaga dezvoltare un cu 
totul alt fundal. Mic-burghezul norvegian este fiu de ţăran liber şi ,  
în aceste împrejurări, este bărbat în comparaţie cu degeneratttl 
filistin german. Şi, oricare ar fi, de pildă, lipsurile dramelor lui 
Ibsen, ele, deşi reflectă o lume de burghezi, mici şi mijlocii, reflectă 
totuşi o lume total diferită de lumea germană, o lume în care 
oamenii mai au caracter şi iniţiativă şi acţionează independent, 
chiar dacă uneori într-un chip ciudat pentru concepţiile străine. In 
asemenea cazuri prefer să cunosc lucrurile mai temeinic înainte 
de a mă pronunţau .  

Prin urmare, i-am arătat aici d-lui Ernst, într-o formă politi
coasă, dar clară şi indubitabilă, „unde" ,  anume tocmai în articolul 
din „Freie Buhne" ,  pe care el însuşi mi l-a trimis. Lămurindu-l că 
aplică concepţia marxistă despre lume ca pe un simplu şablon <;lupă 
care ajustează faptele istorice, îi dau tocmai un exemplu de „ne
înţelegere evidentă" a acestei metode pe care am reproşat-o domni
lor literaţi *. Iar atunci cînd îi demonstrez pe baza propriului său 

* Vezi volumul de faţă, p.  70. - Nota red. 
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exemplu, Norvegia, că şablonul filistinismului după model german 
aplicat la Norvegia contrazice faptele istorice, îi dovedesc anticipat 
că şi el se face vinovat de „grava necunoaştere a faptelor istorice 
hotărîtoare într-un moment dat" *, pe care am reproşat-o şi acelor 
domni. 

Şi acum priviţi virtutea de mironosiţă cu care d-l Ernst pozează 
în ţărăncuţa nevinovată pe care prima licheluţă aristocratică întîl
nită pe străzile Berlinului o tratează ca şi cum ar fi „una din
tr-aleaN I Ca o personificare a virtuţii jignite apare acum în faţa 
mea, patru luni după scrisoarea de mai sus, şi-mi cere să-i spun 
„unde" ? D-l Ernst nu are, pare-se, decît două atitudini literare. 
Intîi se repede cu îndrăzneală şi încredere în sine, ca şi cum în
dărătul acestora s-ar ascunde altceva decît vorbe goale ; şi apoi, 
cînd oamenii caută să-şi apere pielea, pretinde că n-a spus nimic 
şi se plînge că la sentimentele sale curate s-a răspuns cu un pro
fund dispreţ. Virtute jignită în scrisoarea sa către mine, în care se 
lamentează că d-l Bahr „l-a tratat cu o nemaipomenită neruşinareN I 
Nevinovăţie ofensată în răspunsul său către mine, în care întreabă 
cu naivitate „unde ? " ,  lucru pe care ar fi trebuit să-l ştie de patru 
1uni. Suflet ales, dar nerecunoscut în „Volksstimme" din Magde
burg, unde de asemenea îl întreabă pe bătrînul din Bremen, care 
îi trage o binemeritată săpuneală : „unde ? "  

Şi mereu cel care oftează întreabă : „unde" ,  
Mereu „unde" 1 

Tot mai vrea d-l Ernst să ştie „unde ? " ,  de pildă în articolul 
din „Volks-Tribune" despre „Pericolele marxismuluiN 125, unde 
adoptă fără vorbă multă afirmaţiile trăsnite ale metafizicianului 
Diihring că la Marx istoria se înfăptuieşte automat, fără partici
parea oamenilor (care, de fapt, o înfăptuiesc) , că relaţiile econo
mice (care, de fapt, sînt opera omului !) mişcă oamenii ca pe nişte 
simple figuri de şah. Unui om care este în stare să confunde dena
turarea teoriei marxiste de către un adversar ca Diihring cu însăşi 
această teorie, să-i ajute cine vrea ; eu unul renunţ. 

Şi acum să mi se permită să nu mai răspund la nici un alt 
„unde ?N .  D-l Ernst este atît de fecund, articolele ies cu atîta sprin
teneală de sub pana sa, încît pretutindeni dai de ele. Şi cînd crezi 
că, în sfîrşit, ai dat de capătul lor, întîlneşti cutare sau cutare ar
tkol anonim, al cărui autor este tot el. In ce ne priveşte nu sîntem 
în stare să ţinem pasul cu el şi sîntem tentaţi să dorim ca d-l Ernst 
să se lase măcar cîtva timp de scris. 

* Vezi volumul de faţă, p. 70. - Nola red. 
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D-l Ernst mai spune : 

„Şi dacă eu am prezentat social-democraţia noastră ca avind, în parte, un. 
caracter foarte mic-burghez, Engels n-are dedt" etc. 

1n parte foarte mic-burghez ? In articolul din „Săchsische Ar
beiter-Zeitung" care a provocat răspunsul meu * se spunea că so
cialismul parlamentar mic-burghez ar avea acum în Germania ma
joritatea. Aceasta, spuneam, este ceva nou pentru mine. Acum d-l 
Ernst vrea să afirme doar că fracţiunea ar fi „în parte " foarte mic
burgheză. Din nou sufletul ales, dar nerecunoscut, căruia lumea 
rea îi atribuie tot felul de infamii. Dar cine oare a contestat că nu 
numai în fracţiune, ci şi în întregul partid este reprezentat şi cu
rentul mic-burghez ? O aripă de dreapta şi una de stînga există în 
fiecare partid şi este în firea lucrurilor ca aripa de dreapta a so
cial-democraţiei să aibă un caracter mic-burghez. Şi dacă la asta 
se reduce totul, de ce atîta tărăboi ? De acest lucru ţinem seama 
de ani de zile, dar de aici şi pînă la o majoritate mic-burgheză în 
fracţiune sau chiar în întregul partid mai este încă mult. 

Dacă ar ameninţa un asemenea pericol, nimeni n-ar aştepta 
semnalul de alarmă al acestor credincioşi Eckarţi sui-generis. Intre 
timp lupta îndrăzneaţă şi voioasă 126 a proletariatului împotriva legii 
excepţionale şi rapida dezvoltare economică a smuls tot mai mult 
acestui element mic-burghez terenul de sub picioare, l-a lipsit tot 
mai mult de aer şi de lumină, în timp ce elementul proletar devine 
tot mai puternic. 

Un lucru aş vrea să-i mai spun, înainte de a încheia, d-lui 
Ernst : o fracţiune mic-burgheză care la viitoarele alegeri poate fi 
aruncată la lada cu vechituri prezintă pentru partid un pericol mai 
mic decît o clică de literaţi şi studenţi impertinenţi, mai ales atunci 
cînd aceştia nu sînt în stare să înţeleagă cele mai simple lucruri 
şi nici să cîntărească obiectiv, în aprecierea unei situaţii econo
mice sau politice, ponderea relativă a faptelor date şi raportul de 
forţe existent, şi care de aceea vor să impună partidului o tactică 
nebunească, ca cea expusă în special de domnii Bruno Wille şi 
Teistler şi, în mai mică măsură, şi de d-l Ernst. Această clică de
vine şi mai periculoasă atunci cînd se uneşte într-o societate de 
ajutor reciproc şi pune în mişcare toate mijloacele reclamei orga
nizate pentru a introduce prin contrabandă pe membrii ei în redac
ţiile ziarelor de partid, pentru ca prin presa de partid să domine în 
partid. Acum doisprezece ani legea excepţională împotriva socia-

• Vezi volumul de faţă, p. 69-71.  - Nota red. 
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liştilor ne-a salvat de acest pericol, încă pe atunci iminent. Acum, 
cind această lege a fost abrogată, pericolul s-a ivit din nou. Cred 
că d-1 Paul Ernst înţelege acum de ce mă opun din răsputeri să fiu 
identificat cu elementele unei asemenea clici. 

Londra, 1 octombrie 1890 

Publicat în „Berliner Volksblatt" 
nr. 232 din 5 octombrie 1890 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Către redacţia ziarului „Berliner Volksblatt" 

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani mi s-au adus atîtea dovezi de 
sinceră simpatie, atîtea omagii neaşteptate, incit, din păcate, îmi 
este imposibil să răspund personal la fiecare dintre ele. Din cele 
mai diferite ţări, mai ales din toate colţurile Germaniei, am primit 
o adevărată avalanşă de telegrame, scrisori, cadouri, articole pe 
care presa de partid mi le-a dedicat în mod special. De aceea vă 
rog să-mi permiteţi să mulţumesc din inimă în aceste rînduri prie
tenilor vechi şi noi care la 28 noiembrie mi-au arătat atîta căldură. 

Nimeni nu ştie mai bine decit mine că aceste omagii, în cea mai 
mare parte, nu mi se cuvin mie şi nici meritelor mele. Soarta a 
vrut să culeg eu gloria şi onoarea pe care unul mai mare ca mine, 
Karl Marx, le-a semănat. Aşa că nu pot decît să promit solemn că 
voi consacra tot restul vieţii mele slujirii active a proletariatului, 
astfel incit, dacă va fi posibil, în viitor să merit această cinstire. 

Londra, 2 decembrie 1890 

Publicat în 
„Berliner Volksblatt• nr. 284 
din 5 decembrie 1890 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Către Consiliul Naţional 
al Partidului Muncitoresc Francez 121 

Cetăţeni ! 

Vă mulţumesc din inimă pentru felicitările pe care aţi avut 
amabilitatea să mi le adresaţi cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
a zilei mele de naştere. 

Fiţi încredinţaţi că tot restul vieţii mele şi forţele de care mai 
dispun le voi închina luptei pentru cauza proletariatului. Doresc ca 
în ziua cînd nu voi mai putea să lupt să-mi fie dat  să mor. 

Dar bătăliile cîştigate de voi şi de fraţii noştri din Germania, 
Anglia, Austro-Ungaria, Rusia, într-un cuvînt de fraţii noştri de 
pretutindeni, reprezintă o serie de victorii strălucite, în stare să 
întinerească un om mai îmbătrînit şi mai istovit decît mine. Mai 
mult decît orice mă bucură legătura frăţească sinceră, statornicită, 
sper, pentru totdeauna între proletarii francezi şi germani, în pofida 
urletelor şovine ale burgheziei noastre corupte. 

Marele vostru compatriot Simon a fost primul care a prevăzut 
că alianţa dintre cele trei mari naţiuni occidentale - Franţa, An
glia, Germania - constituie prima condiţie internaţională pentru 
eliberarea politică şi socială a întregii Europe 128• Această alianţă, 
nucleul alianţei europene care va pune capăt o dată pentru tot
deauna războaielor dintre guverne şi dintre popoare, sper s-o văd 
înfăptuită de proletarii celor trei naţiuni. 

Trăiască revoluţia socială internaţională ! 

Londra, 2 decembrie 1 890 

Publicat în „Le Socialiste• nr. 1 4  
din 2 5  decembrie 1 890 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 
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{Către redacţiile ziarelor „Arbeiter-Wochen-Chronik"  
ş i  „Nepszava" din Budapesta 129] 

Londra, 3 decembrie . 1 690 

Primiţi, vă rog, sincerele mele mulţumiri pentru scrisoarea dv. 
din 26 noiembrie, în care mă felicitaţi cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei mele de naştere. 

Imi dau prea bine seama că cea mai mare parte din omagiile 
pe care dv. şi mulţi alţii mi le-aţi adus în această zi mi se cuvin 
numai ca reprezentant al lui Marx, căruia i-am supravieţuit, şi cer 
permisiunea de a le depune ca pe o coroană omagială pe mormîntul 
lui. Vă încredinţez însă că nici în viitor nu voi precupeţi nimic 
pentru a fi demn de el. 

Vă mulţumesc din inimă pentru amabila dv. invitaţie la Con
gresul partidului ungar 130• Nu voi avea posibilitatea de a face per
sonal uz de această invitaţie, dar cu gîndul voi fi în mijlocul vostru 
în zilele de 7 şi 8 decembrie. 

Existenţa unui partid muncitoresc social-democrat ungar dove
deşte o dată mai mult că marea industrie modernă nu poate să 
prindă rădăcini într-o ţară fără a revoluţiona vechea societate 
precapitalistă şi fără a genera nu numai o clasă capitalistă, ci şi 
un proletariat, deci şi lupta de clasă între unii şi alţii, precum şi 
un partid muncitoresc care să acţioneze în vederea desfiinţării orîn
duirii mondiale burghezo-capitaliste. Partidului muncitoresc din 
Ungaria care, după cum reiese din „Arbeiter-Wochen-Chronik" ,  pe 
care aţi avut amabilitatea să mi-l trimiteţi, se dezvoltă tot mai mult, 
avînd de la bun început avantajul de a fi un partid internaţional, 
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prin faptul că este format din maghiari, germani, români, sîrbi şi 
slovaci, acestui tînăr partid vă rog să-i retransmiteţi cu prilejul 
congresului său cele mai bune urări din partea mea. 

Trăiască social-democraţia internaţională I 
Trăiască Congresul partidului ungar l 

Publicat în 
„Arbeiter-Wochen-Chronik" nr. 50 
din 14 decembrie 1890 
şi „Nepszava• nr. 50 
din 14 decembrie 1890 

Friedrich Enge/s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul 
, ,Arbeiter-Wochen-Chronik • 

Tradus din limba germană 
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[Prefaţă la lucrarea lui Karl Marx 
„Critica Programului de la Gotha" 131) 

1890-91. 

Manuscrisul publioat aid - scrisoarea de însoţire către Bracke 
împreună cu critica proiectului de program - a fost trimis în 1 875, 
puţin înainte de Congresul de unificare de la Gotha 132, lui Bracke 
spre a fi transmis lui Geib, Auer, Bebel şi Liebknecht şi apoi resti
tuit lui Marx. Intrucît Congresul de la Halle 133 a pus problema 
<liscutării Programului de la Gotha ca sarcină la ordinea zilei a 
partidului, consider că aş comite o crimă dacă aş continua să amin 
publicarea acestui document important - poate cel mai important 
- referitor la această discuţie. 

Manuscrisul mai are însă şi altă însemnătate, mai cuprinză
toare. Pentru prima oară este expusă aici, limpede şi precis, poziţia 
lui Marx faţă de linia urmată de Lassalle din momentul în care a 
început să participe la agitaţie, şi anume atît faţă de principiile eco
·nomice, cît şi faţă de tactica lui Lassalle. 

Intransigenţa cu care a analizat aici proiectul de program, 
felul în care a exprimat, fără menajamente, rezultatele obţinute, 
·dind în vileag lipsurile proiectului, toate acestea nu mai pot cons
titui astăzi, după cincisprezece ani, o jignire. Lassalleenii specifici 
care mai există pe ici, pe colo în străinătate nu sînt decît nişte 



Pretată la lucr. „Critica Programului de Ia Gotha• 9t 

reminiscenţe, iar Programul de la Gotha a fost abandonat la Halle 
de înşişi autorii lui ca fiind cu totul insuficient. 

Totuşi, am lăsat la o parte, înlocuindu-le cu puncte, acele 
critici personale şi expresii tari care nu prezentau importanţă pen
tru problema propriu-zisă. Marx însuşi ar fi procedat la fel dacă 
ar fi publicat azi manuscrisul. Limbajul, pe alocuri violent, era pro
vocat de două împrejurări. In primul rînd, Marx şi cu mine eram 
mai strîns legaţi de mişcarea germană <lecit de oricare alta ; era 
firesc deci ca regresul categoric pe care îl vădea acest proiect de 
program să provoace indignarea noastră. In al doilea rînd, pe 
atunci, la abia doi ani după Congresul de la Haga al Internaţiona
lei 134, ne aflam în toiul luptei cu Bakunin şi cu anarhiştii lui, care 
ne făceau răspunzători de tot ce se întîmpla în mişcarea muncito
rească din Germania ; ne puteam deci aştepta să ni se atribuie şi 
paternitatea secretă a acestui program. Aceste considerente nu mai. 
sînt actuale, şi cu ele dispare şi necesitatea pasajelor respective. 

Am înlocuit unele fraze prin puncte şi din cauza cenzurii. Acolo
unde am fost nevoit să aleg o expresie mai atenuată, am pus-o între· 
paranteze ascuţite. Altminteri manuscrisul este reprodus textual. 

Londra, 6 ianuarie 1891 

Publicat în  „Die Neue Zeit", voi. 1 ,  
nr. 1 8  din 1890-1891 

F. Engels-

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană. 



Brentan o contra Marx în legătură. 
cu pretinsa falsificare de citate 

Istoric şi documente m 

Scris în decembrie 1 890-
februarie 1891 
Publicat în broşura : F. Engels. 
„ln Sachen Brentano contra Marx 
wegen angeblicher Zitatsfălschung. 
Geschichtserzăhlung und Dokumente•, 
Hamburg, 1891 

Se tipăreşte după textul< 
ediţiei din 1891 

Tradus din limba germanii 
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In prefaţa 1a ediţia a pat!'a a volumului I al „Capitaluluiu lui! 
Marx 136 am considerat necesar să mă refer din nou la polemica. 
pornită împotriva lui Marx de către un anonim în 1 872 în publica
ţia „Concordiau 137 din Berlin şi reluată în 1 883 de d-l Sedley Taylor 
din Cambridge în ziarul „Times" .  Autorul anonim, descoperit de d..J. 
Taylor în persoana lui Lujo Brentano, îl acuzase p� Marx de falsi
ficare de citate. Scurta relatare a acestei chestiuni pe care am 
făcut-o în prefaţa menţionată mai sus (ea este publicată sub nr. 
12 * printre documentele anexate) nu urmărea cîtuşi de puţin săi 
fie pe placul d-lui Brentano ; era foarte firesc ca el să-mi răspundă, 
ceea ce a şi făcut în broşura „Polemica mea cu Karl Marx. Tot
odată, o contribuţie la problema progresului clasei muncitoare şi a 
cauzelor lui" .  De Lujo Brentano, Berlin, Walther & Apolant, 
1890 138• 

Broşura aceasta ne dă şi prea mult şi prea puţin. Prea mult, 
pentru că ea ne împărtăşeşte „totodată" în amănunt părerile d-lui 
Brentano despre „progresul clasei muncitoare şi cauzele lui" .  Dar 
ele nu privesc nicidecum problema discutată. Trebuie să remarc un 
singur lucru : declaraţia pe care d-l Brentano o face în repetate 
rînduri, şi anume că legislaţia cu privire la protecţia muncii, pre
cum şi organizaţiile sindicale contribuie la îmbunătăţirea situaţiei 
clasei muncitoare, nu este nicidecum propria lui descoperire. Marx 
şi cu mine am spus acest lucru de o sută de ori, ce-i drept cu foarte 
mari reticenţe 139, atît în „Situaţia clasei muncitoare din Anglia " ,  
„Mizeria filozofiei " şi „Capitalul u ,  cit ş i  î n  cele mai recente lucrări 
ale mele. In primul rînd, efectele salutare ale împotrivirii sindicate
lor se limitează la perioadele de conjunctură medie şi bună ; în 
perioadele de stagnare şi de criză, ele nu sînt, de regulă, de nici 

* Vezi volumul de faţă, p. 1 67-171 .  - Nota red. 
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un folos ; afirmaţia d-lui Brentano că „ele sînt în stare să parali
zeze efectele funeste ale armatei de rezervă" este o fanfaronadă 
.ridicolă. In al doilea rînd, abstracţie făcînd de alte paleative mai 
puţin importante, nici legislaţia cu privire la protecţia muncii şi 
nici împotrivirea sindicatelor nu înlătură esenţialul care trebuie 
înlăturat : relaţiile capitaliste, care generează în permanenţă anta
gonismul dintre clasa capitaliştilor şi clasa muncitorilor salariaţi. 
Masa muncitorilor salariaţi rămîne condamnată pe viaţă la muncă 
.salariată, prăpastia dintre ei şi capitalişti se adînceşte şi se lărgeşte 
pe măsură ce marea industrie modernă cuprinde toate ramurile de 
producţie. Dar, întrucît d-l Brentano vrea să facă din sclavul sala
riat un sclav salariat mulţumit, el este nevoit să exagereze peste 
măsură efectele salutare ale protecţiei muncii, ale împotrivirii sin
<licatelor, ale peticitei legislaţii sociale etc . ,  iar minia lui se explică 
.prin faptul că putem opune acestor exagerări fapte concrete. 

Broşura ne dă prea puţin, pentru că dintre documentele refe
ritoare la polemică ea ne face cunoscute numai pe cele pe care şi 
le-au adresat d-l Brentano şi Marx, nu şi pe cele apărute de atunci 
în legătură cu problema. Pentru a da cititorului posibilitatea să-şi 
formeze o părere de ansamblu îi pun la îndemînă în anexe : 1 )  
-pasajele incriminate din Manifestul constitutiv a l  Consiliului Ge
neral al Internaţionalei şi din „Capitalul" ; 2) polemica dintre d-l 
Brentano şi Marx ; 3) polemica dintre d-l Sedley Taylor şi Eleanor 
Marx ; 4) prefaţa mea la ediţia a patra a „Capitalului" şi replica 
<1-lui Brentano ; şi 5) amănunte cu privire la scrisorile lui Gladstone 
către d-l Brentano. Se înţelege că cu această ocazie voi lăsa la o 
parte acele pasaje din expunerea lui Brentano care nu se referă 
la „problema falsificării unui citat, ci reprezintă «contribuţia sa» 
la problema progresului" etc. 
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In nr. 1 0  din 7 martie 1 872 al publicaţiei „Concordia" din 
Berlin a apărut un vehement atac anonim îndreptat împotriva lui 
Marx ca autor al Manifestului constitutiv •al Consiliului General al 
Internaţionalei din 1864 110• Marx era acuzat că în acest manifest 
ar fi falsificat un citat din discursul la buget rostit la 1 6  aprilie 
1 863 de Gladstone, cancelarul de atunci al trezoreriei Angliei. 

Pasajul respectiv din Manifestul constitutiv este reprodus în 
anexe, documentul nr. 1 *. Articolul din „Concordia" este publicat 
tot acolo, documentul nr. 3 **. In acesta din urmă acuzarea este 
formulată după cum urmează : 

„ln ce măsură se potriveşte conţinutul acestui discurs cu citatul dat de Marx ? 
Gladstone constată mai întii că, fără îndoială, a avut loc o creştere colosală a 
„ eniturilor ţării. Aceasta o dovedeşte, după părerea lui, impozitul pe venit. Dar im
pozitul pe venit se percepe numai la veniturile de la 150 I.st. în sus. Persoanele 
cu venituri mai mici nu plătesc în Anglia impozit pe venit. Faptul că Gladstone 
menţion�ază acest lucru numai pentru aprecierea justă a criteriului său, Marx îl 
foloseşte pentru a-i atribui lui Gladstone următoarele cuvinte : «Această creştere 
ame/Uoare a avuţiei şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute». 
Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul lui Gladstone. Dimpotrivă, 
acolo se spune tocmai contrarul. Atît din punct de vedere formal, ctt şi tn fond, 
Marx a născocit această frază I " .  

Aceasta este acuzaţia şi notaţi, unica acuzaţie, adusă lui Marx 
de anonim, care, după cum s-a aflat acum, se numeşte Lujo 
Brentano. 

Nr. 1 0  al „Concordiei" i-a fost trimis lui Marx din Germania 
în mai 1872. Pe exemplarul pe care-l mai am este menţionat : 
„Organ al Uniunii fabricanţilor germani• .  Marx nu auzise niciodată 

* Vezi volumul de faţă, p. 134-135. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 138-139. - Nota red. 

9 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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nimic despre această fiţuică şi, presupunînd că autorul este un 
fabricant care face pe literatul, l-a tratat ca atare. 

In răspunsul său publicat în „Volksstaat" 141 (documentul nr. 
4 *) ,  Marx a arătat că fraza respectivă a fost identic citată nu 
numai de profesorul Beesly în 1 870 în „Fortnightly Review" m, ci 
şi încă înainte de apariţia Manifestului constitutiv în 1 864, la 
Londra, în „Theory of the Exchanges" 143, şi, în sfîrşit, că şi darea 
de seamă din „Times" din 17 aprilie 1 863 cuprinde fraza, atît din 
punct de vedere formal, cit şi în fond, aşa cum a citat-o el : „Creş
terea pe care tocmai am descris-o" (anume „această creştere ame
ţitoare a avuţiei şi a puterii ") „se limitează pe de-a-ntregul la cla
sele avute" 144• Dacă, într-adevăr, în Hansard nu se găseşte acest 
pasaj 145 compromiţător în gura unui cancelar englez al trezoreriei, 
aceasta se explică numai prin faptul că d-l Gladstone a fost destul 
de înţelept să-l escamoteze, după practica obişnuită în viaţa 
parlamenta.ră a Angliei. 

In orice caz, aici se făcea dovada că fraza pretins născocită 
apare textual în darea de seamă publicată de „Times" la 1 7  aprilie 
1 863 asupra discursului rostit de d-l Gladstone cu o seară înainte. 
Iar „Times" era atunci organul de presă al d-lui Gladstone. 

Şi ce răspunde d-l Brentano, care, ca un toporaş, înfloreşte în 
locuri ferite ? („Concordia" din 4 iulie 1 872, documentul nr. 5 "' "') . 

Cu o impertinenţă, pe care nu şi-a permis-o niciodată sub sem
nătură proprie, el repetă acuzaţia că Marx ar fi născocit fraza in
criminată ; această acuzaţie, continuă el, este 

„gravă şi, coroborată cu zdrobitorul material doveditor anexat, de-a dreptul 
nimicitoare•. 

Materialul doveditor nu era altceva decît pasajul din „Hansard" 
din care fraza respectivă lipseşte. El nu putea fi deci „nimidtor" 
decît cel mult pentru acea frază nefastă care apare în „Times" ,  iar 
în „Hans ard•  nu. 

Dar acest cucurigu triumfător nu avea altă menire decît să ani
hileze faptul neplăcut că darea de seamă din „Times" confirmă 
autenticitatea frazei „născocite ". Şi simţind că acest material dove
ditor este de pe acum destul de „zdrobitor" pentru acuzaţie şi cu 
timpul ar putea deveni „de-a dreptul nimicitor" ,  anonimul nostru 
profesor al viitorului tabără plin de zel asupra citatului dat de 
Beesly şi în „Theory of the Exchanges" face mare tărăboi şi afirmă 
că Beesly ar fi citat după Manifestul constitutiv, Marx după 

* Vezi volumul de faţă, p. 139-142. - Nota rcd. 
** Vezi volumul de faţă, p. 1 43-146. - Nota rcd. 
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„Theory of the Exchanges" etc. Toate acestea sînt însă lucruri 
secuadare. Chiar dacă ar fi adevărate, ele nu rezolvă problema 
dacă Gladstone a pronunţat această frază sau dacă Marx a născo
cit-o. Dar, prin natura lor, ele nu puteau fi definitiv stabilite nici 
atunci de Brentano, nici acum de mine. Dimpotrivă, ele sînt menite 
să abată atenţia de la problema principală, şi anume de la spinoasa 
dare de seamă din „Times" .  

· înainte de  a se  încumeta să  atace această dare de  seamă, ano
nimul prinde puteri recurgînd la diferite expresii tari, ca : „uşurinţa 
aproape criminală" ,  „acel citat fals " etc. ,  şi apoi dă asaltul după 
cun:i urmează : 

„Cu aceasta ajungem, ce-i drept, la al treilea mijloc folosit de Marx în apă
rarea sa, care, prin neruşinata denaturare a adevărului, depăşeşte toate perfor
manţele de pină acum, căci Marx nu se sfieşte să se refere la «Times. din 17 apri
lie 1863 pentru a dovedi exactitatea citatului său. Dar cTimes» din 17 aprilie 1 863, 
p. 1, pagina" (vrea să spună coloana) „5, rindul 17 şi urmatoarele, relateazd. dis
cursul după cum urmează„. • 

Şi acum urmează darea de seamă din „Times " ,  în care se 
spune : 

„Creşterea pe care am descris-o• (anume „această creştere ameţitoare a avu
ţie1 şi a puterii" ) „şi a cărei specificare, cred, se bazează pe date exacte, se limi
tează intru totul la clasele care posedă proprietate• . 

. Şi acum minunaţi-vă de „neruşinata denaturare a adevărului" 
comisă de Marx, care mai îndrăzneşte să afirme că în darea de 
seamă din „Times" apare fraza : „Această creştere ameţitoare etc. 
se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" .  

In  Manifestul constitutiv se  spune : „This intoxicating augmen
tation of wealth and power is entirely confined to classes of pro
perty

'
• * . 

'
tn „Times " se spune : „The augmentation there described" ** 

(pe care nici chiar d-l Brentano, anonim sau nu, n-a contestat-o ca 
fiind acea 1 1augmentation" definită înainte ca 11this intoxicating aug
mentation of wealth and power" * **) 1 1and which is founded, I 
thiJ).k, upon accurate returns, is an augmentation entirely confined 
lo · classes of property• ****. 

'* - „Această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii se limitează pe 
de-a-ntregul la clasele avute" ,  - Nota trad. 

. . . , '*'* - „Creşterea pe care am descris-o• ,  - Nota trad. 
'* * *  - „această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii• , - Nota trad. 

" '*'*" * - „bazată, cred, pe date exacte, se limitează intru toiul la clasele care 
posedă proprietate•.  - Nota trad. 

9* 
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Şi acum, după ce d-l Brentano a arătat cu degetul fraza din 
darea de seamă din „Times " pe care pretinde că ar fi născocit-o 
Marx pentru că lipsea în „Hans ard " ,  făcîndu-se astfel el însuşi 
vinovat de „neruşinata denaturare a adevărului " atribuită lui Marx, 
el declară triumfător că 

„ambele dări de seamă - „Times• şi „Hansard" - coincid din punct de ve
dere material intru totul. Darea de seamă din «Times» redă doar într-o formd. mai 
prescurtată ceea ce darea de seamă stenogiafic;; din < Hansard> reda te;...tual. Dar, 
cu toate că şi darea de seamă din «Times• conţine exact contrarul acelui faimos 
pasaj din Manifestul constitutiv, cu toate că şi potrivit dd.rii de seamă din «Times» 
Gladstone spune că, după părerea lui, această creştere ameţitoare a avu \iei şi a 
puterii nu se limitează la clasele avute, Marx are totuşi obrazul să snie în «Volks
staat. din I iunie : «Alit din punct de vedere formal, cit şi în fond, d-l Gladstone 
a declarat la 16 aprilie 1863 în Camera Comunelor, potrivit dării de scamă apărute 
în propriul său ziar, „Times" ,  din 17 aprilie 1863, că această creştere ame\itoare a 
avu\iei şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute» " . 

Si duo faciunt idem, non est idem. Dacă doi oameni fac acelaşi 
lucru, nu-i acelaşi lucru. 

Dacă Marx pune în gura lui Gladstone cuvintele : „Această 
creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii se limitează întru totul 
la clasele avute" ,  aceasta este ceva „născocit" ,  „un pasaj faimos " ,  
„complet falsificat" .  Dacă darea de seamă din „Times" pune în gura 
lui Gladstonc cuvintele : 

„AC'Pastă creştere, pe care tocmai am descris-o ca pe o creştere ameţitoare a 
puterii şi a avuţiei, se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" ,  

aceasta nu este decît „o formă mai prescurtată decît cea a dării de 
seamă din „Hansard" ,  în  care această frază lipseşte, ş i  „exact 
contrarulu acelui (adică tocmai a acestui) „faimos pasaj din Ma
nifestul constitutiv" .  Iar dacă în sprijinul celor afirmate Marx se 
referă la pasajul din darea de seamă din „Times ", d-l Brentano 
spune : 

„„.în �firşit, el mai are şi obrazu/ sd. se refere la dări de seamd. din ziare, care 
îl contrazic direct• .  

Pentru aceasta este într-adevăr nevoie de un „obraz" cu totul 
special . Fireşte, Marx îşi avea obrazul la locul lui şi nu în tiltă 
parte. 

Cu un „obraz" într-adevăr foarte diferit de cel al lui Marx, 
anonimul, alias Lujo Brentano, merge atît de departe, incit pretinde 
că Gladstone ar fi spus că, „după părerea lui, această creştere 
ameţitoare a avuţiei şi a puterii nu se limitează la clasele avute " . 
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ln realitate însă şi  potrivit lui „Times" şi „Hansard" , Gladstone 
spune că ar pnv1 cu durere şi îngrijorare la această creştere ame
ţitoare a avuţiei şi a puterii dacă ar fi convins că ea se limitează 
la clasele bogate şi, mai departe, potrivit dării de seamă din „Ti
mes" ,  spune că ea „se limitează", fireşte, „la clasele avute" .  

„Într-adevăr" - exclamă, î n  cele d i n  urmă, cu indignare virtuosul anonim -, 
„pentru calificarea unor asemenea practici cunoaştem un singur cuvint, pe care şi  
Marx ii şt ie  foarte bine (vezi < Capitalul» ,  p. 257) : ele sint  pur şi simplu < infame•" .  

Ale cui practici, d-le Lujo Brentano ? 
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In  răspunsul său, Marx („Volksstaat" din 7 august 1 872, do
cumentul nr. 6 *) are destulă bunăvoinţă încît să se ocupe în amă
nunt de tot tărăboiul făcut de d-l Brentano în legătură cu profe
sorul Beesly, „Theory of the Exchanges" etc. Noi trecem peste 
toate acestea, ca fiind de ordin secundar. In încheiere însă Marx 
aduce încă două elemente de-a dreptul hotărîtoare pentru pro
blema principală. Pasajul „născocit" se mai află în afara dării de 
seamă din „Times" şi în dările de seamă din alte două ziare de 
dimineaţă londoneze din 17  aprilie 1863. Potrivit lui „Morning 
Star" 14G, Gladstone a spus : 

„Această creştere - tocmai descrisă ca o creştere ameţitoare a avuţiei şi a 
puterii - este o creştere pe de-a-ntregul limitată la clasele care posedă proprietate" . 

Potrivit lui „Morning Advertiser" 147 : 

„Amintita creştere - ca o creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii - este 
o creştere limitată pe de-a-ntregul la clasele care posedă proprietate". 

Pentru oricare alt adversar această dovadă ar fi „de-a dreptul 
nimicitoare" .  Nu însă pentru anonimul Brentano. Intrucît după 1 1  
iulie lui Marx nu i s-a mai trimis nici un număr din „Concordia" ,  
el n-a mai luat cunoştinţă de răspunsul lui Brentano („Concordia" 
din 22 august 1 872, documentul nr. 7 * *) ,  care vădeşte aceeaşi im
pertinenţă. Eu însumi am citit acest răspuns abia în noua ediţie a 
lui Brentano („Polemica mea etc. • ,  1 890) 148, şi de aceea, vrînd
nevrînd, trebuie să mă ocup de el. 

* Vezi volumul de fată, p. 1 47-154, şi  comp. K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 8, Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 1 1 0-1 18. - Nota red. 

•• Vezi volumul de faţă, p. 154-157. - Nota red. 
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„lncăpăjînarea cu care el" (Marx) „persistă în denaturarea adevărului cram
ponîndu-se de citatul falsificat„. este uimitoare, chiar şi cînd este vorba de un om 
care nu se sfieşte să recurgă Ia orice mijloc pentru realizarea planurilor sale re
voluţionare" ,  

Citatul continuă să fie „fals" ş i  darea d e  seamă din „Times" 
„.dovedeşte tocmai contrarul, întrucît «Times» şi «Hansard» co
incid întru totul" .  Aplombul cu care d-l Brentano face această 
afirtnaţie este însă un simplu joc de copii în comparaţie cu „obra
zul" cu care d�l Brentano ne comunică deodată următoarele : 

„AI doilea mijloc folosit de Marx pentru a denatura sensul dării de seamă 
din «Times» a constat în aceea că în traducerea sa germană el a eludat pur şi 
simplu propoziţia secundară din care reieşea c<i Gladstone a spus doar ca creş
terea avuţiei, aşa cum o vădesc datele cu privire la impozitul pe venit, se limi
tează la clasele avute, deoarece clasa muncitoare nu plăteşte impozit pe venit şi 
că de aceea din datele cu privire la impozitul pe venit nu se poate trage nici o 
concluzie în ceea ce priveşte creşterea bunăstării clasei muncitoare, ceea ce nu 
înseamnă însă că, în realitate, clasa muncitoare este exclusă de la creşterea extra
ordinară a avuţiei naţionale". 

Prin urmare, dacă „Times" spune că mult discutata creştere 
se limitează la clasele avute, înseamnă că spune contrarul frazei 
„născocite" ,  care spune acelaşi lucru. ln ce priveşte „propoziţia 
secundară, pur şi simplu eludată" ,  i-o vom mai servi d-lui Bren
tano dacă vrea să aibă un bob zăbavă. Şi, după ce a reuşit să facă 
primul salt îndrăzneţ, poate mai uşor să afirme că negru e alb şi 
alb e negru. După ce a terminat cu „Times" nu mai are multă 
bătaie de cap cu „Moming Star" şi „Moming Advertiser". 

„Căci aceste ziare, chiar aşa cum le citează el"  (Marx), „pledează pentru 
noi. După ce Gladstone a spus, potrivit celor două ziare, că el nu crede" 
(aşa susţine, după cum se ştie, d-l Brentano) „că această creştere ameţitoare a 
avuţiei şi a puterii se limitează la clasele care au condiţii de viaţă plă
cute, el continuă : «Această sporire mare a avuţiei nu se referă de loc la situa
ţia populaţiei muncitoare. Creşterea amintită este o creştere limitată pe de-a-ntre
gul la clasele care posedă proprietate». Contextul şi folosirea cuvintelor «se re
ferd» arată limpede că prin această sporire şi creştere amintită se înţelege spori
rea şi referirea" (sic !) „care pot fi deduse din datele cu privire la impozitul 
pe venit" .  

Iezuitul care a inventat Si duo faciunt idem, non est idem era 
un cîrpaci în comparaţie cu anonimul Brentano. Dacă „Times" ,  
„Moming Star" ş i  „Moming Advertiser" declară l a  unison că 
fraza pe care, după părerea lui Brentano, ar fi „născocit-o " Marx 
a fost într-adevăr rostită de Gladstone, aceste ziare se pronunţă 
la unison „pentru" d-l Brentano. Iar cînd Marx citează textual 
aceeaşi frază, ea este „citat fals• ,  „neruşinată denaturare a ade
vărului " ,  „complet falsificată• , „minciună • etc. Şi dacă Marx: nu 
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se poate declara de acord, anonimului nostru, numit Lujo Bren
t.an?, îi stă mintea-n loc şi consideră că aceasta este o practic:ă 
„pur şi simplu infamă".  

Dar să punem, totuşi, capăt o dată pentru totdeauna pretinsei 
„născociri" ,  citînd dările de seamă cu privire la pasajul nostru, 
apărute în toate ziarele de dimineaţă londoneze din 1 7  aprilie 1863. 

„Times" ,  „Morning Star" şi „Morning Advertiser" au fost dej a 
citate de noi. 

„Daily Telegraph" 140 : 

„In ce mă priveşte, pot spune că aş pnv1 aproape cu îngrijorare şi nelinişte 
această creştere ame/itoare a avu/iei şi a puterii dacă aş fi convins că ea se limi
tează la clasele bogate. Această creştere mare a bogăţiei nu ia de loc în conside
raţie situaţia populaţiei muncitoare. Creşterea men/ionată este o creştere limitată 
exclusiv la clasele avute". 

„Morning Herald" 1;;o : 

„Pot spune că, în ce mă priveşte, aş privi cu teamă ş1 mgrijorare aceasta 
creştere ame/itoare a avu/iei dacă aş crede că ea se limitează Ia clasele bogate. 
Această creştere mare a avu/iei pe care am descris-o şi care se bazează pe date 
exacte se limitează exclusiv la creşterea capitalului şi nu ţine seama de clasele 
mai sărace". 

„Morning Post" 151 : 

„Pot spune că, în ce mă priveşte, aş privi cu teamă ş1 mgrijorare această 
creştere mare a avuţiei dacă aş crede că binefacerile ei se limitează la 
clase bogate. Această creştere u avu/iei pe care am descris-o şi care se bazează 
pe date exacte se limitează pe de-a-ntregul la creşterea capitalului şi nu tine 
seama de o creştere a avuţiei claselor mai sărace" .  

„Daily News " 1;;2 : 

„Pot spune ca, în ce mă priveşte, aş privi cu teamă ş1 mgrijorare această 
creştere mare a avu/iei dacă aş crede că binefacerile ei se limitează la clasele 
bogate. Această c1 eştere a avu/iei pe care am descris-o şi  care se bazează pe 
date exacte se limitează pe de-a-ntregul la creşterea capitalului şi nu pune la so
coteală vreo creştere a avuţiei claselor mai sărace•. 

„Standard" 153 : 

„Pot spune că, în ce mă priveşte, aş privi cu teamă ş1 mgrijorare această 
creştere ame/itoare a avu/iei dacă aş crede că ea se limitează la clasele bogate. 
Această creştere mare a avu/iei pe care am descris-o şi care se bazează pe date 
exacte se limitează pe de-a-ntregul la creşterea capitalului şi  nu pune Ia socoteală 
clasele mai sărace". 

Cele opt ziare citate aici sînt, după cît ştiu, singurele ziare de 
dimineaţă care apăreau pe atunci la Londra. Dovada pe: care o 
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fac e „zdrobitoare" . Patru din ele - „Times" ,  „Morning Star" ,  
„Morning Advertiser" ,  „Daily Telegraph" - citează fraza exact 
in formularea in care „a născocit-o " Marx. Această creştere, care 
a fost tocmai descrisă ca o creştere ameţitoare a avuţiei şi a pu
terii, „se limi tează înlru !olul la clasele avu le" .  Celelalte patru -
„Morning Herald",  „Morning Post" , „Daily News" şi „Standard" 
- o redau într-o „formă mai prescurtata" ,  care o face mai preg
nantă ; această creştere „se limitează pe de-a-ntregul la creşlerea 
capitalului" .  

Fiecare din cele opt ziare amintite are un stat-major aparte, 
complet, de reporteri parlamentari. Ele sint, aşadar, tot atitea măr
turii absolut independente una de alta. In totalitatea lor, ele nu 
reprezintă părerea vreunui partid, deoarece aparţin celor mai dife
rite orientări de partid. Şi pentru fiecare din cele două formulări 
de mai sus ale frazei, care nu poate fi eludată, garantează atit 
toryi, cit şi whigii şi radicalii. Patru din ele susţin că Gladstone 
ar fi spus : se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute. Potrivit 
celorlalte patru, el ar fi spus : care se limitează pe de-a-ntregul Ia 
creşterea capitalului. Prin urmare, opt mărturii incontestabile cer
tifică că Gladstone a rostit într-adevăr această frază. Rămîne nu
mai de stabilit dacă a rostit-o în formularea mai atenuată folosită 
de Marx sau în cea mai „tare",  dată de patru dări de seamă. 

Împotriva tuturor acestora se înalţă in măreţia lui solitară 
„Hansard" .  Dar „Hansard" nu reprezintă o mărturie incontestabilă 
ca ziarele de dimineaţă. Dările de seamă din „Hansard" sînt su
puse cenzurii, cenzurii oratorilor înşişi. Şi tocmai de aceea „a de
venit o tradiţie" să citezi din „Hansard" .  

Opt mărturii indubitabile împotriva uneia dubioase ! Dar ce 
importanţă are aceasta pentru anonimul nostru sigur de victorie ? 
Tocmai penim că dările de seamă din cele opt ziare de dimineaţă 
atribuie lui Gladstone „faimosul pasaj " ,  tocmai de aceea „ele ple
dează pentru" anonim, tocmai aslfel ele dovedesc că Marx „a 
născocit" acest pasaj I 

Intr-adevăr, cine mai are un „obraz" ca cel al anonimului 
Brentano ? 
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ln realitate însă, tupeul uluitor al d-lui Brentano nu este decît 
o manevră tactică. El a descoperit că atacul împotriva frazei „năs
cocite" a eşuat şi că trebuie să caute o poziţie de apărare. Şi a 
găsit-o ; acum nu mai rămîne decît să se retragă pe această nouă 
poziţie. 

Incă în primul său răspuns dat lui Marx (documentul nr. 5 ") 
d-l Brentano face aluzie, deşi timid, la această intenţie a sa. Spi
noasa dare de seamă din „Times " îl obligă. Ea conţine, e drept, 
„faimosul" pasaj „născocit" ,  dar aceasta este, de fapt, o chestiune 
secundară. Căci, întrucît darea de seamă „coincide din punct de 
vedere material" întru totul cu Hansard, „ea exprimă exact contra
rul faimosului pasaj " ,  deşi îl conţine textual. Va să zică .  nu mai 
importă textul „faimosului pasaj " ,  ci sensul lui. Acum nu mai e 
vorba de a-l tăgădui, ci de a afirma că pasajul vrea să spună con
trarul celor ce exprimă. 

Şi după ce Marx declară, în al doilea răspuns al său, că lipsa 
de timp îl sileşte să renunţe definitiv la contactul plăcut cu ad
versarul său anonim **,  acesta abordează cu şi mai mult aplomb 
această temă destul de dubioasă î� riposta sa redată aici ca do
cumentul nr. 7 ***. 

Aici el afirmă că Marx caută să estompeze darea de seamă 
din „Times",  care din punct de vedere material coincide întru 
totul cu Hansard, şi anume în trei feluri. In primul rînd, printr-o 
traducere inexactă a expresiei classes who are in easy circum
stances ****. Las la o parte acest punct ca fiind absolut secundar. 
Că Marx cunoştea limba engleză mult mai bine decît d-l Brentano 

* Vezi volumul de faţă, p. 143-146. - Nula red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 1 54. - Nota red. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 154-157. - Nota red. 
**** Clase care au condiţii de viaţă plăcute (vezi nota lui Marx în legă

tură cu traducerea acestei expresii în volumul de faţă, p. 141) .  - Nota red. 
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este un fapt bine cunoscut. Dar ce a înţeles d-l Gladstone prin 
această expresie - dacă în general a înţeles ceva - n-ar putea 
astăzi, după 27 de ani, nici chiar el însuşi să spună. 

Al doilea punct constă în aceea că în darea de seamă din 
„Times " Marx a „eludat pur şi simplu" o anumită „propoziţie se
cundară" .  Pasajul respectiv este citat textual în capitolul prece
dent, II, p. 7 *. Eludînd această propoziţie secundară, Marx ar fi 
intenţionat să ascundă cititorilor săi faptul că creşterea avuţiei, aşa 
cum o vădesc datele cu privire la impozitul pe venit, se limitează 
la clasele avute, deoarece clasa muncitoare nu plăteşte acest im
pozit, şi că de aici nu se poate trage nici o concluzie cu privire 
la creşterea bunăstării muncitorilor, ceea ce nu înseamnă însă că, 
în realitate, clasa muncitoare este exclusă de la creşterea extra
ordinară a avuţiei naţionale. 

In propria traducere a d-lui Brentano, fraza din darea de 
seamă publicată în „Times" sună astfel : 

„Creşterea pe care am descris-o şi a cărei specificare, cred, se bazează pe 
date exacte se limitează numai la clasele care posedă proprietate" .  

Propoziţia secundară „eludată" în mod premeditat de Marx 
e formată din cuvintele : „şi a cărei specificare, cred, se bazează 
pe date exacte" .  Prin eludarea îndărătnică, pentru că se repetă 
de două ori, a acestor cuvinte extrem de importante, Marx a vrut 
să tăinuiască cititorilor săi faptul că creşterea amintită este o creş
tere numai a veniturilor supuse impozitului pe venit, cu alte cu
vinte a veniturilor „claselor care posedă proprietate" .  

11  orbeşte oare pe d-l Brentano indignarea morală pricinuită 
de faptul că a ajuns la un impas cu „denaturarea adevărului " ? 
Sau consideră că îşi poate permite să afirme tot ce pofteşte 
deoarece Marx tot nu-i va mai răspunde ? Fapt este că la Marx 
citatul incriminat începe, atît în Manifestul constitutiv, cit şi în 
„Capitalul" ,  cu cuvintele : „Din 1 842 pînă în 1 852 venitul impoza
bil (the taxable income) al acestei ţări a crescut cu 60/o„. In cei 8 
ani, din 1 853 pînă în 1 861 ,  el a crescut dacă" ** etc. 

Cunoaşte oare d-l Brentano un alt „venit impozabil" în Anglia 
în afară de cel supus impozitului pe venit ? Şi ce a adăugat oare 
hiperimportanta „propoziţie secundară" la această explicaţie clară 
că aici este vorba numai de venitul supus impozitului pe venit ? 
Sau consideră el oare, după cum s-ar părea, că discursul la buget 
rostit de Gladstone este „falsificat " ,  „născocit" sau „eludat " ,  dacă 

* Vezi volumul de fată, p. 103. - Nota red. 
** Vezi volumul de fată, p. 135 şi 137. - Nota red. 
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îl citezi, fără ca în acelaşi timp să-i dai cititorului, a la Brentano, 
o disertaţie asupra impozitului pe venit în Anglia şi, pe deasupra, 
„să falsifici " impozitul pe venit, aşa cum a arătat Marx (documen
tul nr. 6 *) şi cum a recunoscut de nevoie d-l Brentano însuşi (do
cumentul nr. 7 **) ? Şi, dacă în fraza „născocită" se afirmă pur şi 
simplu că această creştere de care d-l Gladstone tocmai a vorbit 
se limitează la clasele avute, nu se spune oare de fapt acelaşi 
lucru, întrucît numai clasele avute plătesc impozit pe venit ? Dar, 
desigur, în timp ce în faţa lumii d-l Brentano face o larmă infer
nală, pretinzînd că această frază ar fi o falsificare comisă de Marx 
şi o denaturare neruşinată a adevărului, el însuşi o introduce pe 
uşa din dos. 

Brentano ştia foarte bine că Marx citează cuvintele „venitul 
impozabil " după Gladstone şi nu după altcineva. Atunci cînd a dat 
primul său atac (documentul nr. 3) , el a citat pasajul din Manifes
tul constitutiv şi chiar a tradus cuvîntul taxable cu „impozabil" ***.  
Dacă acum, în replica sa,  el îl „eludează" şi dacă, începînd din 
acest moment şi pînă la broşura sa din 1 890, el pretinde neîncetat 
că Marx a tăinuit în mod intenţionat şi cu rea-credinţă faptul că 
Gladstone nu vorbeşte aici decît de veniturile supuse impozitului 
pe venit, nu trebuie oare să-l împroşcăm cu propriile sale expre
sii : „mincinos" ,  „falsificare " ,  „neruşinată denaturare a adevăru
lui" ,  „pur şi simplu infam" etc. ? 

Să revenim la text. 

„ln al treilea rind, în sfirşit, Marx căuta să ascundă concordanta dintre da
rea de seamă din «Times» şi cea din « Hansard», evitînd să citeze acele fraze în 
care, potrivit dării de seamă din „Times., Gladstone atestă direct şi în mod expres 
imbunata\irca situdtiei clasei muncitoare britanice". 

In al doilea răspuns dat anonimului Brentano ****, Marx trebuia 
să dovedească că nu „a născocit• „faimoasa" frază şi de asemenea 
să infirme aserţiunea îndrăzneaţă a anonimului : referitor la acest 
punct, singurul pus în discuţie, darea de seamă din „Times " şi cea 
din „Hansard" „coincid din punct de vedere material întru totul " ,  
deşi prima conţine textual fraza incriminată, iar cea de-a doua o 
omite textual. In ceea ce priveşte acest unic punct litigios, era 
absolut indiferent ce a mai spus d-l Gladstone în legătură cu îm
bunătăţirea situaţiei clasei muncitoare britanice. 

In schimb, în Manifestul constitutiv - şi acesta doar este 
documentul pe baza căruia Brentano acuză de falsificarea unui 

• Vezi volumul de fată, p. 147-1 54. - Nota rcd. 
" *  Vezi volumul de fată, p. 154-157. - Nota red. 

•••  Vezi volumul de fată, p. 138-139. - Nota red. 
" *** Vezi volumul de fată, p. 147-1 54. - Nota red. 
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citat -, la p. 4 *, numai cu cîteva rînduri înaintea „faimoasei 11 
fraze, se spune textual că în timpul imperiului de 1 OOO de ani al 
liberului-schimb cancelarul trezoreriei (Gladstone) a declarat în 
Camera Comunelor : 

„ln medie, situaţia muncitorului britanic s-a îmbunătăţit, precum se ştie, într-o 
mct,ură extraordinară şi fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor epocilor'. 

Acestea sînt tocmai cuvintele pe care, după părerea d-lui 
Brentano, Marx le-ar fi eludat în mod premeditat. 

ln întreaga polemică, începînd cu prima sa replică dată lui 
Marx în 1872 (documentul nr. 5 **) şi pînă la introducerea şi 
anexa la „Polemica mea etc. 11 , 1890, d-l Brentano, cu o dexteritate 
pe care n-am putea-o numi, ferească sfîntul, „neruşinată denatu
rare a adevărului 11 , eludează faptul că în Manifestul constitutiv 
Marx citează textual aceste afirmaţii ale lui Gladstone cu privire 
la îmbunătăţirea fără seamăn a situaţiei muncitorilor. In această 
a doua replică, care, după cum am spus, i-a rămas necunoscută 
lui Marx pînă la moarte, iar mie pînă la apariţia broşurii „Pole
mica mea etc. 11 , 1890, şi în care acuzaţia referitoare la fraza năs
cocită este numai în aparentă păstrată, în realitate fiind aban
donată, - în această replică, în care nu numai că se admite cu 
Jenă că fraza născocită aparţine într-adevăr lui Gladstone, ci se 
şi pretinde că ea „pledează pentru noi 11 , adică pentru Brentano, 
- în această a doua replică Brentano se retrage pe o nouă linie 
de apărare ; Marx ar fi mutilat şi denaturat discursul lui Glad
stone ; potrivit lui Marx, Gladstone ar fi spus că avuţiile celor 
bogaţi au -crescut colosal, iar săracii, populaţia muncitoare au 
devenit, cel mult, mai puţin săraci. Şi, totuşi, Gladstone a spus 
fără înconjur că situaţia muncitorilor s-a îmbunătăţit într-o măsură 
fără seamăn. 

Această a doua linie de apărare este dărîmată de faptul incon
testabil că tocmai în documentul incriminat, Manifestul constitutiv, 
sînt citate textual aceste cuvinte ale lui Gladstone. Acest lucru d-l 
Brentano îl ştia. „Ce-are a face ? Cititorii «Concordiei» doar nu-l 
pot controla ! 11 

De altfel, în ce priveşte cele spuse într-adevăr de d-l Gladstone 
vom mai avea în curînd un cuvinţel de adăugat. 

ln încheiere, la adăpostul în primul rînd al anonimatului sd.u 
şi în al doilea al declaraţiei lui Marx că nu mai vrea să aibă de-a 
face cu el, d-l Brentano îşi permite următoarea plăcere personală : 

* Comp. volumul de faţă, p. 135. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 1 43-146. - Nota red. 
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„Dacă în cele din urmă d-l Marx recurge la invective, îl putem asigura dl 
adversarul său este foarte incinta! de r ecunoaşterea propriei slăbiciuni care se 
ascunde îndărătul lor. Invectivele sînt arma acelora care şi-au epuizat toate mij
loacele de apărare• .  

Şi acum să judece însuşi cititorul în ce măsură Marx „recurge 
la invective" în al doilea răspuns al său. In ce-l priveşte însă pe d-l 
Brentano, am arătat dej a un buchet din manifestările sale de poli
teţe. Expresiile „minciuni" ,  „neruşinata denaturare a adevărului" ,  
„citate false" , „pur ş i  simplu infam" etc. c u  care a fost împroşcat 
Marx constituie, fireşte, o înălţătoare „recunoaştere a slăbiciunii" 
şi un indiciu indubitabil că d-l Brentano „şi-a epuizat toate mijloa
cele de apărare" .  
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Cu aceasta se  încheie primul act a l  reprezentaţiei noastre spec
taculoase. Misteriosul domn Brentano, chiar dacă nu este încă con
silier intim *, a obţinut ceea ce abia putea spera că va obţine. E 
drept, i-a mers destul de prost cu fraza pretins „născocită". El a 
abandonat, de fapt, această acuzaţie iniţială, dar şi-a găsit o nouă 
linie de apărare, pe care a avut ultimul cuvînt, ceea ce îţi permite 
în lumea profesorală germană să spui că te-ai menţinut pe poziţii. 
Astfel el se putea făli, cel puţin faţă de cei de o teapă cu el, că a 
respins cu succes atacurile lui Marx, pe care din punct de vedere 
literar l-a făcut praf. Nefericitul Marx n-a aflat însă nici un cuvin
ţel despre această căsăpire a sa în „Concordia" ,  ba, dimpotrivă, 
el a avut „obrazul" să mai trăiască 1 1  ani, 1 1  ani de succese din 
ce în ce mai mari, 1 1  ani de creştere necontenită a numărului adep
ţilor săi în toate ţările, 1 1  ani de recunoaştere generală a merite
lor sale. 

D-l Brentano & Co. s-au ferit cu precauţie să-l smulgă pe orbi
tul Marx din această stare de autoamăgire sau să-l facă să înţeleagă 
că e de mult mort. Dar în 1883, cînd el a murit într-adevăr, ei nu 
s-au mai putut abţine, prea le furnicau degetele. Şi acum pe scenă 
şi-a făcut apariţia d-l Sedley Taylor cu o scrisoare adresată ziaru
lui „Times" (documentul nr. 8) * *. 

Drept pretext pentru intervenţia sa, Taylor s-a servit de un 
prilej oarecare, afară doar de cazul cînd el sau prietenul său Bren
tano nu s-a înţeles, după cum s-ar părea, direct cu d-l Emile de 
Laveleye. 

* In original, joc de cuvinte : „geheimnisvoll" - misterios, „geheimrâtliche", 
de la „Geheimrat" - consilier intim. - Nota trad. 

** Vezi volumul de fată, p. 1 58. - Nota red. 
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In stilul bombastic care trădează, într-o anumită măsură, con
ştiinţa vădită a unei afaceri necurate, el spune că i se pare 

„extrem de ciudat faptul că profesorului Brentano i-a fost dat ca dupd. opt ani 
să dea in vileag mala fides •' (a lui Marx). 

Şi acum începe lăudăroşenia cu atacurile magistrale ale divi
nului Brentano, cu convulsiile ca-n chinurile morţii ale nelegiui
tului Marx, provocate rapid de aceste atacuri etc. Cum s-au pre
zentat lucrurile în realitate, cititorii noştri au avut prilejul să vadă. 
De convulsii ca-n chinurile morţii nu poate fi vorba decît în ceea 
ce priveşte afirmaţia lui Brentano că fraza respectivă a fost năs
cocită. 

In sfîrşit, în încheiere se spune : 

„Cind Brentano a demonstrat printr-o confruntare amănunţită a textelor că 
darea de seamă din «Times» şi cea din «Hansard» coincid, excluzind cu totul sen
sul atribuit cuvintelor lui Gladstone de o ci tare ruptă cu dibăcie din context, 
Marx s-a retras sub pretextul «lipsei de timp» I '  

„Confruntarea amănunţită a textelor" este de-a dreptul ila
riantă. Anonimul Brentano îl citează numai pe „Hansard" .  Marx 
îi pune la îndemînă darea de seamă din „Times " ,  care cuprinde 
textual fraza litigioasă, omisă în „Hans ard " .  Acum şi d-l Brentano 
citează darea de seamă din „Times " ,  şi anume mergînd cu trei 
rînduri mai departe decît a citat Marx. Prin aceste trei rînduri el 
vrea să dovedeascCi că „Times" şi „Hansard" coincid întru to tul, 
că, prin urmare, fraza pretins „născocită" de Marx nu se află în 
darea de seamă din „Times",  deşi ea există acolo textual ; sau cel 
puţin că, ch..iar clacă există acolo, ea înseamnă exact contrarul a 
ceea ce exprimă. Această acrobaţie este numită de d-l Taylor o 
„confruntare amănunţită a textelor " .  

Mai departe. Este pur şi simplu un neadevăr c ă  după aceasta 
Marx s-ar fi retras sub pretextul lipsei de timp. Şi d-l Sedley Tay
lor ştia aceasta sau era obligat s-o ştie. Am văzut că, înainte de a 
se retrage, Marx i-a mai dovedit divinului anonim Brentano că 
dările de seamă din „Morning Star " şi „Morning Advertiser" cu
prind şi ele fraza „născocită" .  Şi abia după aceasta a declarat că 
nu-şi mai poate pierde timpul cu autorul anonim. 

Polemica ulterioară dintre d-l Taylor şi Eleanor Marx (documen
tele nr. 9, 10 şi 1 1  * *) a dovedit întîi că d-l Sedley Taylor n-a încer
cat nici o clipă să susţină acuzaţia iniţială cu privire la născocirea 
unei fraze. Aceasta ar fi fost, după cum îşi permite el să afirme, 

• - rea-credinţă. - Nota trad. 
•• Vezi volumul de faţă, p. 159-166. - Nota red. 
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„de o importanţă c u  totul secundară" .  Avem de-a face iarăşi cu 
tăgăduirea directă a unui fapt care-i era sau trebuia să-i fie cunoscut. 

In orice caz, noi luăm act de mărturisirea sa că această acu
zaţie nu poate fi susţinută şi îl felicităm pentru aceasta pe prie
tenul lui Brentano. 

Şi care este acuzaţia ? Tocmai aceea lansată de d-l Brentano 
de pe a doua linie de apărare, şi anume că Marx ar fi vrut să dena
tureze sensul discursului lui Gladstone - o nouă acuzaţie, despre 
care, cum am mai spus, Marx n-a ştiut niciodată nimic. In orice 
caz, în felul acesta problem a a fost deplasată pe alt plan. 
La început era vorba de un fapt precis : a născocit Marx 
această frază sau nu ? Acum nimeni nu mai tăgăduieşte că această 
acuzaţie a fost respinsă de Marx cu succes. Noua acuzaţie cu pri
vire la citarea denaturată ne aduce însă în domeniul opiniilor 
subiective, care sînt în mod necesar diferite. De gustibus non est 
disputandum *. Ceea ce pentru unul este lipsit de importanţă - în 
sine sau din punctul de vedere al citatului - este important şi hotă
rîtor pentru altul. Conservatorul nu va cita niciodată pe placul libe
rnlului, liberalul pe placul conservatorului, socialistul pe placul nici 
unuia din ei sau al amîndurora. Cel care face parte dintr-un partid 
şi ai cărui tovarăşi de partid sînt citaţi de adversar împotriva lui 
va găsi, de regulă, că în citat a fost omis pasajul esenţial care 
exprimă adevăratul sens. Aceasta este ceva atît de frecvent, impli
cînd interpretări personale atit de diferite, incit nimeni nu pune 
de loc preţ pe asemenea acuzaţii. Dacă d-l Brentano s-ar fi folosit 
de anonimatul său pentru a-i aduce lui Marx această acuzaţie şi 
numai aceasta, Marx cu greu ar fi considerat că merită să răs
pundă măcar printr-un cuvînt. 

Pentru a executa această nouă întorsătură cu eleganţa care-i 
este proprie, d-l Sedley Taylor s-a văzut nevoit să se lepede de 
trei ori de prietenul şi de tovarăşul său Brentano. El se leapădă 
de acesta, în primul rînd, abandonînd unica lui acuzaţie iniţială cu 
privire la „născocire" şi contestînd chiar existenţa ei ca unică c;i 
iniţială. Apoi el se leapădă, rcnunţînd, fără multă vorbă, la infaili
bilul „Hansard" , singurul pe care moralul Brentano avea „obi
ceiul" ** să-l citeze, şi folosind darea de seamă din „Times '' , „ine
vitabil cîrpăcită" ,  după spusele aceluiaşi Brentano. A treia oară el 
se leapădă de acesta şi în plus de prima sa scrisoare către „Times" ,  
găsind „respectivul citat" nu în Manifestul constitutiv, c i  în „Capi
talul" , pur şi simplu pentru că el n-a avut niciodată în mină Mani-

" - gusturile nu se discută. - Nota trad. 
"" In original, j oc de cuvinte : „Sitte" - obicei, dar şi moravuri ; „sitllich' 

- moral. - Nota trad. 

10 



114 Brentano contra Marx 

testul constitutiv, la care a „avut îndrăzneala" să se refere în scri
soarea către „Times" I La scurtă vreme după controversa sa cu 
Eleanor Marx, căutînd - zadarnic însă - acest Manifest la British 
Museum, şi fiind prezentat acolo adversarei lui a întrebat-o dacă 
ea nu poate să-i procure un exemplar. Pentru a-i satisface rugă
mintea, am căutat printre hîrtiile mele un exemplar, pe care Eleanor 
i l-a trimis. „Confruntarea amănunţită a textelor" pe care a avut 
astfel posibilitatea s-o facă pare să-l fi convins că tăcerea este cel 
mai bun răspuns. 

Şi, într-adevăr, ar fi inutil să adauge chiar şi un singur cuvînt 
la al doilea răspuns (documentul nr. 1 1  *) al Eleanorei Marx. 

* Vezi volumul de fo\11, p. 162-166. - Noia red. 
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V 

Actul trei. Prefaţa mea la ediţia a patra a volumului I al 
„Capitalului" lui Marx, din care am citat în documentul nr. 12  * 
at1l cit am crezut necesar, explică de ce am fost nevoit să revin la 
polemica pornită cu mulţi ani în urmă de domnii Brentano şi Sedley 
Taylor. Această prefaţă l-a silit pe d-l Brentano să răspundă ; răs
punsul a fost dat în broşura „Polemica mea cu Karl Marx etc . " ,  
de  Lujo Brentano, Berlin, 1890. Aici e l  reproduce articolele sale 
nesemnate din „Concordia" , ieşite acum, în sfîrşit, din anonimat, şi 
articolele de răspuns ale lui Marx publicate în „Volksstaat" ,  îm
preună cu o introducere şi două anexe, de care, de voie, de nevoie, 
trebuie să ne ocupăm. 

Constatăm în primul rînd că nici aici nu se mai pomeneşte de 
fraza ,,născocită" .  Chiar pe prima pagină este citată fraza din Mani
festul constitutiv, iar apoi se afirmă că Gladstone „a spus, în directă 
contŢadicţie cu declaraţiile lui Karl Marx" ,  că aceste cifre se referă 
numai la cei ce plătesc impozitul pe venit (şi la Marx Gladstone 
spune acelaşi lucru, întrucît el limitează în mod expres aceste cifre 
la ,.venitul impozabil), dar că în acelaşi timp situaţia clasei munci
toare s-a îmbunătăţit într-o măsură fără seamăn (cuvinte ale lui 
Gladstone pe c are de asemenea le găsim la Marx, dar cu 9 rînduri 
înaintea citatului incriminat). Il rog pe cititor să compare el însuşi 
Ma�ifestul constitutiv (documentul nr. 1) cu afirmaţia d-lui Brentano 
(di;Jcumentul nr. 13 **) , pentru a vedea cum acolo unde nu există 
nici o contradicţie d-l Brentano ori o „născoceşte" ,  ori o fabrică 
în vreun fel. Deoarece însă acuzaţia cu privire la fraza născocită 
a eşuat lamentabil, d-l Brentano se vede silit să insinueze citito
rilor, contrar adevărului, că Marx a vrut să ascundă faptul că Glad
sfone vorbeşte aici numai de „venituri impozabile" sau de venitul 

.„ Vezi volumul de fală, p. 1 67-171 .  - Nota red . 

. . · · „. Vezi volumul de faţă, p. 172-174. - Nota red. 
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claselor care posedă proprietate. Dar d-l Brentano mc1 măcar nu 
observă că astfel prima acuzaţie se transformă în contrarul ei ,  
deoarece această a doua acuzaţie o infirmă direct pe prima. 

După ce Brentano a scos-o bine la capăt cu această „falsifi
care " ,  el consideră necesar să atragă „Concordiei" atenţia asupra 
„falsificării" comise, chipurile, de Marx, după care „Concordia" î i  
solicită un articol împotriva lui Marx. Ce a urmat este prea savu
ros pentru a nu fi redat textual : 

„Articolul n-a fost semnat de mine ; pe de o parte pPntru a da curs cererii 
redacţiei, interesată să nu ştirbească prestigiul ziarului ei, pe de altă parte pentru 
că aveam cu atit mai puţin de obiectat cu cit, după polemica dusă de :tvfarx mai 
înainte, era de aşteptat ca el să-şi împroaşte adversarul cu injurii personale. ş i  de 
aceea era cit se poate de amuzant ca :tvfarx să nu afle cine se ascunde în per
soana adversarului său". 

Prin urmare, redacţia „Concordiei" ,  „interesată să nu ştirbeasc<l 
prestigiul ziarului ei" , dorea ca d-l Brentano să-şi treacă sub tăcere 
numele. De ce reputaţie trebuie să se bucure d-l Brentano în faţa 
propriilor săi amici politici I Că aşa stau lucrurile nu-i greu de 
văzut, dar că acest domn o spune el însuşi e, într-adevăr, fenome
nal. Dar acest lucru nu-l priveşte decit pe el şi redacţia „Con
cordiei " .  

Intrucit „era de  aşteptat ca Marx să-şi împroaşte adversarul cu 
injurii personale" ,  era, fireşte, „cit se poate de amuzant ca Marx 
să nu afle cine se ascunde în persoana adversarului său" .  Cum 
poate fi împroşcat cu injurii personale un om pe care nu-l cunoşti 
a rămas pînă acum o enigmă. Atacurile personale sînt posibile nu
mai atunci cind ştii ceva despre persoana respectivă. D-l Brentano. 
rămas anonim în interesul prestigiului ziarului, şi-a scutit adversa
rul de această osteneală. Şi-atunci a început el însuşi să bombar
deze cu „injurii " ,  mai întîi cu „născocirea" în litere aldine, apoi cu 
„neruşinata denaturare a adevărului " ,  „pur şi simplu infam" etc . 
Evident, aici, pe neanonimul domn Brentano l-a luat gura pe dina
inte. D-l Brentano a avut „pe de altă parte cu atî t mai puţin de 
obiectat" împotriva anonimatului care i-a fost impus, căci astfel a 
putut să „împroaşte cu injurii personale" nu binecunoscutul Marx pe 
necunoscutlll Brentano, ci camuflatul Brentano pe cunoscutul Marx. 

Şi aceasta urma să fie „amuzant" I Intr-adevăr, s-a ajuns l.:i. 
acest rezultat, dar fără voia d-lui Brentano. Atît Marx cit şi, mai 
tîrziu, fiica lui şi acum eu ne-am străduit cu toţii să imprimăm 
acestei polemici un aspect amuzant. Dar tot succesul - mare sau 
mic - pe care-l obţinem cu acest prilej îl obţinem pe seama dom
nului Brentano. Articolele sale sînt tot ce vreţi, numai „amuzante" 
nu. Amuzant este doar felul în care Marx biciuieşte slăbiciunile 
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„aceluia care se ascundea în persoana adversarului său• şi peste 
care cel lovit ar vrea acum, retroactiv, să trea<::ă uşor ca peste nişte 
„mojicii ale unei polemici ridicole ".  Tot „mojicii ale unei polemici 
ridkole" numeau şi iuncherii, papistaşii, juriştii şi adversarii din 
alte bresle polemicile caustice ale lui Voltaire, Beaumarchais, Paul 
Louis Courier, ceea ce n-a împiedicat ca aceste „mojicii" să fie şi 
astJzi considerate modele şi capodopere. Prea mult le-am savurat 
pc acestea şi alte modele de „polemică ridicolă" pentru ca 100 de 
Brentano să fie în stare să ne coboare la nivelul polemicii univer
sitare germane, unde nu domneşte decît răutatea neputincioasă a 
invidiei şi plictiseala cea mai cumplită. 

D-l Brentano consideră acum că i-a prelucrat îndeajuns pe 
cititorii săi ca să le poată servi cu dezinvoltură o priză de 
tabac tare : 

„Şi cind s-a dovedit ciî şi în darea de seamă publicată de <Times > „ .  discursul" 
(rostit de Gladstone), „are acelaşi sens ca in darea de scamă stenografică, el" 
(Marx) „ u.  procedat, după cum scria redacţia ziarului «Co'lcordia , ca ş i  sepia, care 
coloreaza apa cu un lichid negru pentru a îngreuia adversarului urmarirea, adică s-a 
�trdduit din răsputeri să estompeze obiectul disputei, lixîndu-se asupra unor ches
tiuni secundare fără importantă" .  

Dacă darea de seamă din „Times" , care cuprinde textual fraza 
„născocită" ,  coincide ca sens cu darea de seamă „stenografică" , 
adică cu Hansard, care o omite textual, şi dacă d-l Brentano se 
laudă din nou că a dovedit acest lucru, ce altceva poate să însemne 
aceasta decît că se renunţă complet - deşi jenat şi pe tacule -
Ia acuzaţia de „născocire " a unei fraze şi că d-l Brentano, silit să 
treacă de la ofensivă la defensivă, se retrage pe a doua linie de 
apărare ? Noi ne rezumăm să constatăm doar acest lucru : credem 
că în capitolele al III-iea şi al IV-lea am făcut o breşă şi în această 
a doua poziţie şi i-am dat lovitura în ambele flancuri. 

Acum intervine adevăratul polemist universitar. Cînd, sigur de 
victorie, Brentano şi-a încolţit astfel adversarul, acesta a proced1t 
ca sepia, a înnegrit apa şi a estompat obiectul disputei, fixîndu-se 
asupra unor chestiuni secundare fără importanţă. 

Iezuiţii spun : Si fecisti, nega. Dacă ai comis ceva, tăgăduieşte. 
Un polemist universitar german merge mai departe şi spune : dacă 
ai pus la cale o manevră avocăţească trasă de păr, pune-o în seama 
adversarului. De îndată ce Marx a citat „Theory of the Exchanges"  
ş i  pe profesorul Beesly - şi  numai pentru că  e i  citează la  fel ca  el 
pasajul litigios -, sepia Brentano s-a „fixat" de ei cu toate ventu
zele celor 1 0  tentacule, împrăştiind în jur un asemenea şuvoi de 
„lichid negru" ,  incit trebuie să fii cu ochii-n patru şi să te ţii bine 
ca să nu pierzi din vedere şi să nu scapi din mină adevăratul 
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„obiect al disputei" ,  şi anume fraza pretins născocită. Aceeaşi me
todă este folosită şi în cea de-a doua replică a sa. Mai întîi pro
voacă o nouă dispută cu Marx în legătură cu semnificaţia expre
siei „classes in easy circumstances" ,  dispută care, în cel mai bun 
caz, nu putea duce decît la „estomparea" atît de dorită de d-l 
Brentano. Urmează apoi un nou şuvoi de lichid negru în legătură 
cu faimoasa propoziţie secundară pe care Marx ar fi eludat-o în 
mod premeditat şi care, după cum am demonstrat, putea foarte bine 
să lipsească, deoarece faptul la care se referea indirect a mai fost 
relatat, direct, clar şi limpede, într-o frază din discursul lui Glad
stone citată anterior de Marx. In al treilea rînd, sepia noastră mai 
are suficientă zeamă neagră pentru a estompa din nou obiectul 
disputei, afirmînd că Marx ar fi eludat iarăşi unele fraze din citatul 
apărut în „Times • ,  fraze care n-aveau nimic comun cu unicul punct 
pe atunci litigios, cu fraza pretins născocită. 

După cum se vede, se face aceeaşi risipă de sepia în auto
apologia de mai sus. Mai întîi, fireşte, trebuie exploatată „Theory 
of the Exchanges" .  Apoi, pe neaşteptate, ni se dă la cap cu „legea 
de aramă a salariului" a lui Lassalle, cu care, după cum se ştie, 
Marx a avut tot atît de puţin de-a face ca d-l Brentano cu inven
tarea prafului de puşcă, cu toate că d-l Brentano trebuie să ştie că 
în volumul I al „Capitalului" Marx şi-a declinat categoric orice răs
pundere pentru toate concluziile lui Lassalle i;;4 şi că în acelaşi vo
lum Marx a prezentat legea salariului ca funcţie a unor mărimi va
riabile, ca o lege extrem de elastică, prin urmare departe de a fi de 
aramă. Şi deoarece cerneala tot curge şuvoi, el nu se mai poate 
opri şi începe să-i dea cu Congresul de la Halle 155, Liebknecht şi 
Bebel, discursul la buget din 1 843 al lui Gladstone, sindicatele din 
Anglia - tot felul de chestiuni secundare în vederea apărării, cu 
ajutorul unei autoapologii, a d-lui Brentano şi a nobilelor sale prin
cipii umane, tratate c u  atîta dispreţ de ticăloşii de socialişti, împo
triva adversarului trecut la ofensivă. Ai zice că o întreagă duzină 
de sepii au ajutat aici la „estompare" .  

Ş i  toate acestea pentru că d-l Brentano însuşi ştie că a ajuns 
la un impas cu afirmaţia sa despre fraza „născocită" şi nu are 
curajul să retracteze cinstit şi deschis această afirmaţie. 

„Dacă acum• Brentano - pentru a folosi propriile sale cuvinte - „ar fi re
cunoscut pur şi simplu că a fost indus !n eroare de această carte• ... , şi anume de 
Hansard ... , „lumea, ce-i drept, s-ar fi mirat că s-a bizuit pe asemenea izvoare• ca 
fiind absolut sigure, „dar greşeala ar fi fost, cel puţin, reparată. Dar nici vorbă 
de aşa ceva•. 
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In loc să procedeze astfel, el face să curgă valuri de cerneală 
în scopul estompării, şi, dacă aici sînt nevoit să recurg la atîtea 
digresiuni, aceasta se datoreşte faptului că pentru a nu pierde din 
vedere şi a nu scăpa din mină adevăratul obiect al disputei se 
impunea în primul rînd să dau la o parte toate chestiunile secun
dare şi să înlătur toată cerneala vărsată cu scopul estompării. 

Dar d-l Brentano mai are pentru noi in petto * o comunicare 
care, într-adevăr, nu poate să fie „decît amuzantă" .  El a pătimit 
realmente atît de mult, incit nu s-a potolit pînă cînd nu şi-a vărsat 
tot năduful. Mai întîi, „Concordia",  interesată să nu ştirbească pres
tigiul ziarului ei, i-a tăinuit numele. D-l Brentano este destul de 
mărinimos să accepte sacrificiul impus în interesul unei cauze atît 
de nobile. Apoi Marx îl bombardează cu mojiciile polemicii sale 
ridicole. D-l Brentano le înghite şi pe astea, atîta doar că a vrut „să 
răspundă reproducînd textual întreaga polemică" .  Dar, vai I 

„Redacţiile au adesea o părere proprie ; revista de specialitate în care am 
considerat că este cel mai indicat să apară această polemică a refuzat, declarind 
că disputa nu este de interes general". 

Aşa păţesc cei mărinimoşi în această lume păcătoasă : cele mai 
bune intenţii ale lor dau greş din pricina răutăţii sau a indiferenţei 
oamenilor. Pentru a-l despăgubi pe onorabilul, dar nerecunoscutul 
nostru domn Brentano pentru ghinionul lui nemeritat şi pentru că 
tot va dura cîtva timp pînă va găsi o redacţie care să nu aibă 
„adesea o părere proprie" , îi oferim aici „reproducerea textuală a 
întregii polemici" .  

'* - gata pregătită. - Nota !rad. 
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In afară de autoapologia introductivă, broşurica d-lui Brentano 
mai cuprinde două anexe. Prima cuprinde extrase din „Theory of 
the Exchanges" ,  care urmau să facă dovada că această carte era 
unul dintre principalele izvoare de care s-a folosit Marx la ela
borurea „Capitalului" .  Nu mă voi opri la această nouă risipă de 
sepia. Mă voi ocupa doar de vechea acuzaţie din „Concordia" .  Cît 
a trăit, Marx n-a putut şi nici n-a vrut să fie '.Pe placul d-lui Bren
tano. D-l Brentano are, desigur, un întreg sac fără fund de recla
maţii împotriva lui Marx şi aş fi un prost dacă m-aş potrivi lui. Ar 
însemna ca, de dragul lui, să b at apa în piuă. 

Atît doar, găsesc naiv că aici, la sfîrşitul citatului, i se cere lui 
Marx „să redea adevăratul discurs la buget" .  Va să zică aşa înţe
lege d-l Brentano să citezi exact. Dacă întotdeauna trebuie redat 
adevăratul discurs în întregime, înseamnă că încă niciodată nu a 
fost citat vreun discurs fără „falsificare" .  

In  a doua anexă d-l Brentano mă atacă pe  mine pentru că  în 
ediţia a patra a volumului I al „Capitalului" am completat citatul 
pretins fals cu o referire la „Morning Star" .  D-l Brentano fo
loseşte acest lucru pentru ca din nou să estompeze cu totul, prin
tr-un şuvoi de sepia, obiectul iniţial al disputei, şi anume pasajul 
din Manifestul constitutiv, luînd ca ţintă în locul lui pasajul din 
„Capitalul" ,  citat încă de d-l S. Taylor. Pentru a dovedi că izvorul 
indicat de mine nu este exact şi că Marx a putut lua „citatul fals" 
numai din „Theory of the Exchanges" ,  d-l Brentano publică în 
coloane paralele dările de seamă din „Times" ,  „Morning Star" şi 
citatul aşa cum a apărut în „Capitalul " .  Această a doua anexă 
este reprodusă aici în documentul nr. 1 4  b * .  

După d-l Brentano, darea de seamă din „Morning Star" începe 
cu cuvintele : „In ce mă priveşte, trebuie să spun" etc. (I must say 

* Vezi volumul de faţă, p. 175-177. - Nota red. 
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for one etc.) . El afirmă astfel că frazele precedente cu privire la 
creşterea venitului impozabil din 1842 pînă în 1852 şi din 1853 pînă 
în 1861 lipsesc în „Morning Star" ,  de unde rezultă în mod firesc 
că Marx n-a folosit „Moming Star" ,  ci „Theory of the Exchanges " .  

„Doar acei cititori" ai broşurii sale „pe a căror părere pune 
preţ nu-l pot controla ! "  Alţi oameni, în schimb, pot s-o facă, ş i  
atunci ei  se  vor convinge că acest pasaj există totuşi în „Morning 
Star" .  Il reproducem aici împreună cu pasajul din „Capitalul" în 
engleză şi în traducere, spre satisfacţia d-lui Brentano şi a citito
rilor lui : 

„Morning Star• din 17 aprilie 1863 

„In ten years, from 1 842 to 1852 the 
taxable income of the country increased 
by 6 per cent, as nearly as I can make 
aut a very considerable increase in ten 
years. But in eight years from 1853 to 
1861 the income of the country again 
increased from the basis taken in 1853 
by 20 per cent. The fact is so astonish
ing as to be almost incredible".  

„Capitalul" ,  voi.  I, ed.  I, p. 639 ; ed. 
a II-a, p. 678 ; ed. a III-a, p. 671 ; ed. a 
IV-a, p. 617, adnotarea 103 m. 

„From 1842 to 1852 the taxable income 
:if the country increased by 6 per cent„. 

„ .In the 8 years from 1853 to 1861 .„  
„ it had increased 

f rom the ha�1s taken in 1853, 20 per 
cent I The fact is so astonishing as to 
be almost incredible". 

In traducere : 

„In 10 ani, din 1842 pină în 1852, ve
nitul impozabil al ţării a crescut cu 6°/o, 
în măsura în care pot stabili acest lucru 
- o creştere considerabilă în decurs de 
10 ani. Dar în 8 ani, din 1853 plnă ln 
1861 , venitul ţării a crescut dm nou, 
dacă luăm ca bază anul 1853, cu 20°/e. 
Faptul acesta este atit de uimitor, incit 
este aproape de necrezut• .  

„Din 1842 pină î n  1852, venitul impo
zabil al acestei ţări a crescut cu 6°/o„ .  

„ .In 8 ani, din 1853 pma m 1861 „ ., a 
crescut, dacă luăm ca bază anul 1853, 
cu 20°/o. Faptul acesta este atit de ui
mitor, incit aproape nu poate fi crezut". 

Lipsa acestei fraze din citatul său din „Morning Star" este 
principalul atu al d-lui Brentano atunci cînd afirmă că Marx a citat 
din „Theory of the Exchanges" şi nu din „Morning Star" .  Afirma
ţiei că citatul este luat din „Morning Star" ,  el îi opune acele puncte 
de suspensie demascatoare din coloanele paralele. Totuşi fraza a 
apărut în „Morning Star" ,  şi anume întocmai ca la Marx, iar punc
tele de suspensie demascatoare sînt propriul fabricat al d-lui Bren
tano. Dacă nici aceasta nu este o „eludare" şi pe deasupra o „fal
sificare" ,  atunci aceste cuvinte nu au în genere nici un sens. 

Dar dacă la începutul dtatului d-l Brentano „falsifică" şi dacă 
şi acum se fereşte cu grij ă să afirme că la mijlocul aceluiaşi citat 
Marx „a născocit" o frază, aceasta nu-l împiedică cîtuşi de puţin 
să susţină tot timpul că la sfîrşitul citatului Marx a eludat o parte. 

ln „Capitalul" ,  citatul se termină cu următoarele cuvinte : 
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„Nu îndrăznesc să afirm că limitele sărăciei s-au schimbat•. 

Or, nici în darea de seamă din „Times" ,  nici în cea din „Mor
ning Star" fraza nu se termină cu aceste cuvinte, ci continuă după 
o virgulă astfel : 

„dar în medie situaţia muncitorului britanic - sîntem fericiţi s-o ştim - este extra
ordinară" (în „Times " : „ea s-a îmbunătăţit în ultimii 20 de ani într-o măsură, 
după părerea noastră, extraordinară"),  „incit putem s-o considerăm aproape fără 
seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor timpurilor• . 

Aşadar, aici Marx se opreşte la mijlocul frazei, „la el Glads
tone se opreşte la mijlocul frazei " ,  „din care cauză această frază 
este absolut lipsită de sens" .  In cea de-a doua replică a sa (do
cumentul nr. 7 *) , d-l Brentano numeşte aceasta „variantă absolut 
lipsită de sens" .  

Fraza lui Gladstone : „Nu îndrăznesc să  afirm că limitele 
sărăciei s-au schimbat" reprezintă o declaraţie precisă, catego
rică. Dacă ea are un sens, ea îl are luată aparte. Dacă nu-l are, 
nici o încheiere oricît de lungă, adăugată cu ajutorul unui „dar" ,  
nu-i poate da  un sens. Dacă fraza aceasta din citatul lui Marx 
este absolut „lipsită de sens" ,  nu e vina lui Marx care o citează, 
ci a d-lui Gladstone care a rostit-o. 

Să revenim acum, pentru cercetarea mai temeinică a acestui 
caz important, la singurul izvor pe care d-l Brentano are „obi
ceiul" să-l citeze, la neprihănitul Hansard. Acolo, potrivit propriei 
traduceri a d-lui Brentano, se spune : 

„Nu mă·ncumet să precizez dacă prăpastia largă care separă limitele extreme 
dintre bogăţie şi sărăcie a devenit mai largă sau mai puţin largă decît în tre
cut". - Punct. 

Şi abia după acest punct începe o nouă frază : „Dar dacă 
analizăm situaţia medie a muncitorului britanic" etc. Dacă şi Marx 
pune aici punct, el face acelaşi lucru ca şi moralul Hansard, iar 
dacă d-l Brentano vede în acest punct o nouă crimă a lui Marx 
şi afirmă că, la Marx, Gladstone se opreşte la mijlocul frazei, 
nu înseamnă decît că dă crezare „dărilor de seamă, inevitabil 
cîrpăcite, din ziare" ,  iar pentru urmările care decurg de aici nimeni 
altul decît el însuşi nu poate fi învinuit. In felul acesta nu mai 
stă în picioare nici afirmaţia că, punînd acest punct, Marx a făcut 
ca fraza să fie absolut lipsită de sens ; punctul nu-i aparţine lui, 
ci d-lui Gladstone, cu care n-are decît să se înţeleagă d-l Bren
tano în privinţa sensului sau nonsensului acestei fraze, pe noi 
nu ne mai priveşte. 

* Vezi volumul de faţă, p. 154-157. - Nota red. 
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D-l Brentano oricum este în corespondenţă cu d-l Gladstone. 
Nu ştim, ce-i drept, ce i-a scris el acestuia şi cunoaştem doar în 
mică măsură ce i-a scris d-l Gladstone. ln orice caz, d-l Brentano 
a publicat din scrisorile lui Gladstone numai două fraze foarte 
scurte (documentul nr. 1 6  *) , despre care am arătat în răspunsul 
meu (documentul nr. 17 **) că „acest mozaic arbitrar de fraze 
rupte din context" nu pledează pentru d-l Brentano, în timp ce 
faptul că el recurge la acest fel de reproducere fragmentară în 
loc să publice întreaga corespondenţă reprezintă tomuri întregi 
de rechizitoriu împotriva lui. 

Să presupunem însă pentru un moment că cele două fraze 
foarte scurte permit interpretarea cea mai favorabilă pentru d-l 
Brentano. Ce decurge de aici ? 

„Aveţi perfectă dreptate, iar Marx n-are de loc dreptate" .  
„N-am făcut nici un fel d e  schimbări" .  Acestea ar fi - deoarece, 
după cîte ştiu, d-l Gladstone n-are obiceiul să scrie nemţeşte -
cuvintele fostului ministru. 

înseamnă asta oare că eu n-am rostit „faimoasa" frază şi  
Marx „a născocit-o " ? Desigur că nu. Cele opt ziare londoneze 
de dimineaţă din 1 7  aprilie 1863 ar infirma într-un glas o ase
menea aserţiune. Ele demonstrează fără putinţă de tăgadă că 
fraza a fost rostită. Aşadar, dacă d-l Gladstone n-a făcut nici o 
schimbare în darea de seamă din Hansard - eu, deşi cu 1 2  ani 
mai tînăr decît el, nu m-aş bizui cu atîta certitudine pe memoria 
mea cînd este vorba de asemenea nimicuri petrecute cu 27 de 
ani în urmă -, lipsa frazei din Hansard nu dovedeşte nimic în 
favoarea d-lui Brentano, ci foarte mult împotriva lui Hansard. 

Abstracţie făcînd de acest unic punct cu privire la fraza 
„născocită" ,  părerea d-lui Gladstone este aici absolut contesta
bilă, căci, de îndată ce eliminăm acest punct, ne găsim exclusiv 
pe tărîmul părerilor contestabile, unde, după dispute de ani de 
zile, fiecare rămîne la punctul lui de vedere. Se înţelege că este 
un drept indiscutabil al d-lui Gladstone să prefere, dacă e să fie 
citat, metoda de a cita a d-lui Brentano, adeptul său entuziast, 
metodei de a cita a lui Marx, adversar care-l critică vehement. 
Dar, pentru noi şi pentru rezolvarea problemei dacă Marx a fost 
sau nu de bună-credinţă atunci cînd a citat, părerea d-lui Glad
stone nu valorează nici măcar atît cît cea a oricărei alte terţe 
persoane neimplicate, căci în această problemă d-l Gladstone nu 
mai este martor, ci parte interesată. 

• Vezi volumul de faţă, p. 178. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 178-179. - Nota red. 
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VII 

Inainte de a încheia să ne mai oprim pe scurt la cele spuse 
de d-l Gladstone în acel pasaj din discursul său la buget din 1863, 
devenit într-adevăr „faimos" datorită d-lui Brentano şi la ce a 
citat Marx, respectiv „a născocit" sau „eludat" ,  din acest discurs. 
Pentru a merge pe cit posibil în întimpinarea d-lui Brentano, 
luăm ca bază neîntinatul Hansard, şi anume în propria lui tra
ducere. 

„In 10 ani, din 1 842 pma m 1852 inclusiv, venitul impozabil al ţării a cres
cut, pe cit putem stabili noi, cu 6°/o ; dar în a ani, din 1853 pină în 1 861, venitul 
ţării, dacă pornim de la baza adoptată, a sporit din nou cu 20°/o. Acesta este un 
fapt atit de extraordinar ş i  de uimitor, incit aproape pare de necrezut•. 

Împotriva felului în care Marx a citat această frază, mc1 
chiar d-l Brentano n-are altceva de obiectat decît că citatul ar 
fi luat din „Theory of the Exchanges" .  Dar despre citatul d-lui 
Brentano trebuie să arătăm aici că el nu redă nici pe departe 
„adevăratul discurs la buget" . D-l Brentano omite expunerea 
cauzelor acestei creşteri uimitoare, făcută de d-l Gladstone în 
continuare, fără măcar să indice prin puncte de suspensie omi
siunile. Mai departe : 

„Aşa stau lucrurile, domnule preşedinte, cu creşterea generală a acumulării. 
Dar, în ce mă priveşte, trebuie să spun că aş privi cu durere şi multă îngrijorare 
această creştere extraordinară şi aproape ameţitoare dacă aş fi convins că ea se 
limitează Ia acea clasă care are condiţii de viaţă plăcute. Cifrele pe care Ie-am 
citat nu ţin seama decit în mică măsură sau chiar de loc de situaţia acelora care 
nu plătesc nici un fel de impozit pe venit sau, cu alte cuvinte, deşi destul de 
exacte pentru a stabili adevărul în general, ele nu ţin seama sub nici o formă 
de proprietatea populaţiei muncitoare şi de creşterea venitului ei". 

Aici urmează în continuare, potrivit d-lui Brentano, fraza 
„născocită" de Marx, dar rostită fără îndoială de d-l Gladstone, 
după cum dovedesc toate cele 8 ziare de dimineaţă din 17 aprilie : 
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„creşterea pe care am descris-o şi care, cred, se bazează pe date exacte este 
o creştere care se limitează întru totul la clasele care posedă proprietate" („Ti
mes" ,  „Morning Star", „Morning Advertiser", „Daily Telegraphe") „„. se limitează 
întru totul la creşterea capitalului" („Morning Herald", „Standard" ,  „Daily 
News", „Morning Post") .  

După cuvîntul „venit" ,  Hansard continuă după cum urmează : 

„Indirect simpla sporire a cupilalului c;tc, fireşte, cit se poate de avanta
joasă pentru clasa muncitoare, pentru că această sporire ieftineşte acea maria 
care în întreg procesul de productie face nemijlocit concurentă muncii " .  

Hansard, cu toate că omite „faimoasa" frază, spune în legă
tură cu discursul absolut acelaşi lucru ca şi celelalte ziare : ar fi 
foarte neplăcut pentru orator dacă această creştere ameţitoare 
s-ar limita l a  classes in easy circumstances, deşi, spre regretul 
lui, creşterea descrisă de el se limitează la oameni care nu fac 
parte din clasa muncitoare şi care sînt destul de bogaţi pentru 
a plăti impozit pe venit, ea reprezentînd, de fapl, o „simplă 
sporire a capitalului " .  

Ş i  aici, în  sfîrşit, iese la  iveal ă secretul miniei d-lui Bren
tano. El a citit fraza din Manifestul Constitutiv, a găsit acolo o 
recunoaştere neplăcută, şi-a procurat versiunea din Hansard, n-c1 
găsit acolo fraza cu bucluc şi s-a grăbit să trîmbiţeze în faţa 
lumii întregi : atît din punct de vedere formal, cit şi în fond, 
Marx a născocit această frază ! - Marx îi dovedeşte că această 
frază se găseşte în „Times " ,  în „Morning Star" ,  în „Morning Ad
vertiser" . Abia acum d-l Brentano se vede silit să facă, cel puţin 
în aparenţă, o „confruntare amănunţită a textelor" . Şi ce găseşte ? 
Că „Times" ,  „Morning Star" ,  „Morning Advertiser" „coincid în 
fond întru totul" cu Hansard ! Din păcate, îi scapă că în acest 
caz şi fraza „născocită" trebuie să coincidă în fond întru totul 
cu Hansard şi că de aici ar urma, în sfîrşit, că şi Hansard coincide 
în fond cu Manifestul constitutiv. 

Şi toată această zarvă a fost stîrnită numai pentru că d-l 
Brentano a neglij at, contrar celor afirmate de d-l Sedley Taylor, 
să procedeze la confruntarea amănunţită a textelor şi, de fapt, 
nici n-a înţeles ce a spus potrivit lui Hansard d-l Gladstone. Ce-i 
drept, aceasta n-a fost prea uşor, deoarece, deşi d-l Brentano pre
tinde că discursul a „stîrnit senzaţie şi a fost admirat de întreaga 
lume cultă„. ,  şi anume în special din cauza.„ clarităţii lui " ,  citi
torii au putut să se convingă că, potrivit lui Hansard, discursul a 
fost cit se poate de bombastic, încilcit, plin de subtilităţi şi de 
repetări, care-l pun în încurcătură pe autor. ln special fraza că 
sporirea capitalului este cit se poate de avantajoasă pentru mun-
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citori, pentru că ieftineşte acea marfă care în întreg procesul de 
producţie face nemijlocit concurenţă muncii este o pură absurdi
tate. Dacă o marfă face concurenţă muncii şi această marfă (de 
pildă maşinile) se ieftineşte, primul rezultat imediat este scăderea 
salariului. Şi aceasta, după d-l Gladstone, „ar fi extrem de avantajos 
pentru clasa muncitoareu ! Cit de uman au procedat atunci unele 
ziare de dimineaţă londoneze, de pildă „Morning Star" ,  înlocuind 
în „dărileu lor „de seamă" ,  inevitabil cîrpăcite, fraza ininteligibilă 
de mai sus cu ceea ce a vrut, probabil, să spună d-l Gladstone, 
şi anume că creşterea capitalului este în folosul muncitorilor de
oarece ieftineşte principalele articole de consum. 

Dacă d-l Gladstone, atunci cînd a spus că ar privi cu durere 
şi cu multă îngrijorare această creştere ameţitoare dacă ar fi 
convins că ea se limitează la clasele bogate, a avut în vedere o 
altă creştere a avuţiei decît cea de care vorbea, şi anume situaţia 
întregii naţiuni, după părerea lui considerabil îmbunătăţită, dacă 
pentru moment a uitat că vorbeşte despre creşterea venitului 
claselor care plătesc impozitul pe venit şi nu despre o altă creş
tere, nu putem şti. Marx a fost acuzat de fals şi, prin urmare, 
se pune problema textului şi a sensului lui gramatical, a ceea ce 
a spus d-l Gladstone şi nu a ceea ce a vrut, probabil, să spună. 
Acest din urmă lucru nici d-l Brentano nu-l ştie şi nici d-l Glad
stone nu mai este, după 27 de ani, o sursă competentă. In orice 
caz, pe noi nu ne priveşte. 

Aşadar, sensul limpede ca lumina zilei al acestor cuvinte 
este : venitul impozabil a cunoscut o creştere ameţitoare. Mi-ar 
părea foarte rău dacă creşterea pe care tocmai am descris-o s-ar 
limita la clasele bogate, dar ea se limitează la ele, deoarece mun
citorii nu au un venit impozabil ; prin urmare, ea este o simplă 
sporire a capitalului I Dar şi ea este avantajoasă pentru muncitor 
pentru că etc. 

Şi acum Marx : 

„Această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii.„ se l imitează pe de-a-ntre
gul la clasele avute•. 

In această formulare a apărut fraza respectivă . din Manifestul 
constitutiv, fraza respectivă care a prilejuit toată această dispută 
aprinsă. Dar, de cînd d-l Brentano nu mai îndrăzneşte să afirme 
că Marx a născocit-o, nu se mai pomeneşte de Manifestul consti
tutiv şi toate atacurile sînt îndreptate împotriva felului în care 
este citat acest pasaj în „Capitalul " .  Acolo Marx mai adaugă ur
mătoarea frază : 
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„dar... dar ea trebuie să constituie un avantaj indirect pentru populaţia munci
toare, pentru că ea ieftineşte articolele de consum general" .  

„Mozaicul alcătuit în mod arbitrar din fraze rupte din con
text" redă, aşadar, la Marx, „în fond" ,  „numai că într-o formă 
mai prescurtată" ,  exact ceea ce spune d-l Gladstone în neîntinatul 
Hansard. Singurul reproş care i se poate aduce lui Marx este că, 
citind din „Moming Star" şi nu din Hansard, el a dat un sens 
frazei de încheiere a d-lui Gladstone, care era lipsită de sens. 

Mai departe, potrivit lui Hansard : 

„Dar, în afară de aceasta, se poate afirma cu certitudine că masa poporului 
a avut parte de avantaje nemijlocite mai mari. Constituie o consolare profundă şi 
nepreţuită gîndul că, în timp ce bogaţii au devenit mai bogaţi, săracii au devenit 
mai puţin săraci. Nu mă-ncumet să precizez dacă prăpastia largă care separă limi
tele extreme dintre bogăţie şi sărăcie a devenit mai largă sau mai puţin largă 
decît în trecut• . 

La Marx : 

„ . . . în timp ce bogaţii au devenit mai bogaţi, săracii au devenit în orice caz mai 
puţin săraci. Nu îndrăznesc să afinn că limitele sărăciei s-au schimbat• . 

Marx redă doar cele două afirmaţii pozitive scurte care la 
Hansard înoată într-o zeamă lungă de fraze pe cit de onctuoase, 
pe atît de serbede. Că în felul acesta ele nu au nimic de pierdut, 
ci mai curînd de cîştigat este cert. 

In fine, în încheiere, după Hansard : 

„Dar dacă analizăm situaţia medie a muncitorului britanic, fie el ţăran sau 
miner, muncitor necalificat sau calificat, numeroase şi incontestabile mărturii ne 
arată că în ultimii 20 de ani a avut Joc o asemenea creştere a mijloacelor sale de 
trai, incit putem spune că este aproape fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi 
a tuturor timpurilor• . 

Această frază este citată în Manifestul constitutiv cu cîteva 
rînduri înaintea „faimoasei" fraze de mai sus. Acolo se spune : 

„Acestea sînt date oficiale, publicate din ordinul parlamen
tului în 1 864, în secolul de aur al liberului-schimb, într-o vreme 
cînd cancelarul trezoreriei aduce la cunoştinţa Camerei Comune
lor că 

«
0
În medie situaţia muncitorului britanic s-a îmbunătăţit, precum se ştie, 

într-o măsură extraordinară şi fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor 
timpurilor»•. 

Prin urmare, tot ce este esenţial a fost citat. Dar faptul că 
acest pasaj a apărut în Manifestul constitutiv, la p. 4 a primei 
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ediţii, d-l Brentano îl ascunde cu îndărătnicie cititorilor sa1, care 
nu pot, fireşte, să-l controleze, pentru că nu avem posibilitatea 
să oferim fiecăruia din ei cite un exemplar, ca d-lui Sedley Taylor. 

Nota bene : în cel de-al doilea răspuns (documentul nr. 6 *) 
Marx avea de apărat numai Manifestul constitutiv, deoarece pînă 
atunci pasajul menţionat din „Capitalul" încă nu devenise ţinta 
cicălelilor d-lui Brentano. Şi în cea de-a doua replică care a urmat 
(documentul nr. 7 **) atacurile d-lui Brentano mai sînt încă în
dreptate împotriva Manifestului constitutiv şi a apărării acestuia 
de către Marx. 

Abia după moartea lui Marx lucrurile au luat o nouă întor
sătură, datorită nu d-lui Brentano, ci scutierului său de la Cam· 
bridge. Abia acum s-a făcut descoperirea că Marx a omis în „Ca
pitalul " asigurările răsunătoare ale d-lui Gladstone despre îmbu
nătăţirea fără seamăn a situaţiei muncitorilor britanici, dind astfel 
cuvintelor d-lui Gladstone un sens contrar. 

Şi aici trebuie să constatăm că Marx nu s-a sesizat de o 
strălucită turnură retorică. întregul capitol în introducerea căruia 
a fost citat discursul lui Gladstone are drept scop să facă dovada 
că tocmai în timpul acestei creşteri ameţitoare a avuţiei situaţia 
marii majorităţi a clasei muncitoare britanice era grea şi umili
toare. Ce contrast izbitor între aceste date extrase din publica
ţiile oficiale ale însuşi parlamentului cu privire la mizeria mase
lor şi cuvintele grandilocvente ale lui Gladstone despre situaţia 
fericită, fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor timpu
rilor, a clasei muncitoare britanice ! 

Dar dacă Marx voia să renunţe la acest efect retoric, el 
n-avea nici un motiv să citeze aceste cuvinte ale lui Gladstone. 
ln primul rind, ele nu reprezintă decît o frază stereotipă pe care, 
în timpuri bune sau chiar acceptabile, fiecare cancelar britanic 
al trezoreriei consideră de datoria sa să o repete, de aceea ele 
sînt lipsite de importanţă. ln al doilea rînd, însuşi Gladstone le-a 
revocat peste un an, cînd, în următorul său discurs la buget din 
7 aprilie 1864, într-o perioadă de şi mai mare avînt al industriei, 
a vorbit de mase aflate „în pragul pauperismului" şi de ramuri 
industriale „în care salariul nu a crescut" şi cînd a exclamat 
potrivit lui Hansard : 

* Vezi volumul de faţă, p. 1 47-154. - Nota red. 
• * Vezi volumul de faţă, p. 1 54-157. - Nota red. 
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„Şi, pe de altă parte, luată în ansamblu, ce altceva este în majoritatea cazu
rilor viata omenească decît luptă pentru existentă ?"  *· 

Marx citează însă acest discurs la buget al lui Gladstone 
imediat după cel rostit în 1863, şi, dacă la 7 aprilie 1864 însuşi 
d-l Gladstone a declarat inexistentă prosperitatea fără seamăn 
pentru a cărei existenţă el dispunea la 1 6  aprilie 1863 de „nume
roase şi incontestabile mărturii " ,  Marx nu mai avea nici umbra 
unui motiv să citeze aceste afirmaţii exaltate, dar, din păcate, 
efemere, chiar şi pentru d-l Gladstone. El se putea mulţumi cu 
cele recunoscute de orator, anume că, în timp ce veniturile de la 
1 50 1. st. în sus au crescut ameţitor, săracii au devenit, în orice 
caz, mai puţin săraci şi că prăpastia dintre bogăţia extremă şi  să
rd.cia extremă nu prea s-a micşorat. 

Despre obiceiul economiştilor oficiali germani de a cita din 
Marx fraze disparate, rupte din context, nici nu vrem să vorbim. 
Dacă după fiecare asemenea citat ar fi făcut atîta gălăgie ca d-l 
Brentano, el n-ar fi terminat niciodată. 

Să analizăm însă ceva mai îndeaproape creşterea fără seamăn 
a mijloacelor de trai de care a avut parte atunci în Anglia mun
citorul, ţăranul sau minerul, muncitorul calificat sau necalificat. 

In Anglia şi în cea mai mare parte a Scoţiei, ţăranul nu este 
decît muncitor agricol ziler. In 1861 numărul lor total era de 
1 098 261 ,  dintre care 204 962 trăiau la ferme ca argaţi **. Din 1849 
pînă în 1859 salariul lor în bani a crescut cu 1 şiling, iar în 
unele cazuri cu 2 şilingi pe săptămînă, însă în ultimă instanţă 
această creştere a rămas de cele mai multe ori doar nominală. 
Situaţia lor în 1863 şi condiţiile lor de locuit cu adevărat inumane 
au fost descrise de doctorul Hunter („Public Health, VII, Report, 
1864" 158) după cum urmează : 

„Pentru întreţinerea muncitorilor agricoli s-au fixat sume aşa de mici, incit 
aceştia abia îşi pot duce traiul" .  

* Cităm aici, în  completare, din acest discurs după Hansard. Numărul pau
perilor a scăzut la 840 OOO. „Aici nu sînt incluşi cei întretinuti de instituţii filan
tropice sau care trăiesc din pomeni particulare ... Gindi\i-vă apoi la cei care aproape 
că sînt în aceeaşi situaţie şi la marele număr de muncitori care luptă cu curaj, 
dar din greu pentru a nu deveni pauperi" .  In parohia unui preot din East-Endul 
Londrei, din 13 OOO de suflete 12 OOO se află literalmente la limita mizeriei ; un 
binecunoscut filantrop a declarat că în East-End există cartiere întregi unde nu 
vezi vreodată un omnibuz sau o trăsură, nu întilneşlt pe stradă un cîntăret ambu
lant, ba nici măcar un cerşetor„. Ce-i drept, mijloacele cu care să duci lupta pen
tru existentă sînt ceva mai bune decît înainte ( ! )„ .  In multe locuri salariile au 
crescut, în multe altele însă nu etc. Şi această ieremiadă se face auzită la un an 
după anunţarea plină de emfază a îmbunătăţirii „fără seamăn" a situaţiei I 

** Aceste cifre sînt luate în parte din recensămîntul pe anul 1 861 , în parte din 
rapoartele întocmite de Children's Employment Commission pe anii 1863-1867 '"'· 

11  - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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Potrivit aceluiaşi raport, aprovizionarea cu alimente a unei 
părţi a familiilor de zileri (îndeosebi în 8 comitate specificate) 
este sub minimul absolut necesar pentru prevenirea bolilor pro
vocate de inaniţie. Iar profesorul Thorold Rogers, adept politic 
al lui Gladstone, a declarat în 1866 („History of Agriculture and 
Prices" 159) că muncitorul agricol ziler a devenit din nou iobag, 
şi, după cum demonstrează amănunţit,  un iobag a cărui hrană şi 
condiţii de locuit sînt proaste, mult mai proaste decît ale strămo
şilor lui din timpul lui Arthur Young (1 770-1 780) şi incompa
rabil mai proaste decît ale zilerilor din secolele XIV-XV. Cu 
„ţăranii" ,  prin urmare, Gladstone a nimerit-o categoric prost. 

Să vedem cum stau lucrurile cu „minerii" .  Pentru aceasta 
avem raportul parlamentului din 1866 100. In 1861  în Regatul Unit 
lucrau 565 875 de mineri, dintre care 246 6 1 3  în minele de căr
bune. In acestea din urmă salariul bărbaţilor a crescut întrucîtva, 
de asemenea ei lucrează în majoritatea cazurilor în schimburi de 
8 ore, în timp ce adolescenţii trebuie să muncească 1 4-15 ore 
pe zi. Inspecţia minieră este o simplă farsă : pentru 3 217  mine 
există 1 2  inspectori I Urmarea este că explozii care în majori
tatea cazurilor sînt evitabile seceră în masă vieţile minerilor ; 
proprietarii minelor compensează, de regulă, infima creştere a sa
lariului prin ciuntirea lui cu ajutorul unor măsuri şi greutăţi fal
sificate. In minele metalifere, potrivit raportului prezentat de 
Royal Commission în 1864, situaţia este şi mai proastă. 

Dar care este situaţia muncitorului „calificat" ? Să-i luăm pe 
muncitorii metalurgişti, al căror număr se ridică la 396 998. Dintre 
aceştia, 70 000-80 OOO sînt lăcătuşi-mecanici, care au o situaţie 
într-adevăr mai bună datorită împotrivirii opuse de vechiul lor 
sindicat, puternic şi bogat. Şi la ceilalţi muncitori metalurgişti, 
în măsura în care li se cerea forţă fizică şi îndemînare, a inter
venit o oarecare îmbunătăţire a situaţiei, firească în perioada de 
înviorare a industriei care a început din 1859-1860. In schimb, 
situaţia femeilor şi a copiilor care lucrau în această ramură (nu
mai în Birmingham şi în împrejurimi lucrau 1 0  OOO de femei şi 
30 OOO de tineri sub 18 ani) era destul de mizerabilă, iar cea a 
muncitorilor care fabrică cuie (26 130) şi lanţuri era cit se poate 
de mizerabilă. 

In industria textilă precumpănesc cei 456 646 de filatori şi 
ţesători de bumbac, la care se adaugă 12 556 de muncitori de la 
imprimeriile de stambă. Ei trebuie să se fi mirat foarte mult 
auzind de fericirea lor fără seamăn, tocmai în aprilie 1863, în 
timpul celei mai acute crize de bumbac şi în toiul războiului civil 
din America, în perioada (octombrie 1862) cînd 60°/o din fusuri 
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şi 58°/o din războaiele de ţesut nu lucrau, iar restul lucrau numai 
2-3 zile pe săptăm.înă ; cînd mai bine de 50 OOO de muncitori 
din industria bumbacului, celibatari sau familişti, primeau ajutor 
de Ia Epitropia săracilor sau de la comitetul de sprijin, iar (în 
martie 1863) 135 625 au fost angajaţi, de acelaşi comitet, în 
schimbul unui salariu de mizerie la lucrări publice sau în şcoli 
de croitorie I (Watts. „The Facts of the Cotton Famine•,  1866, 
p. 21 1 161) . Ceilalţi muncitori textilişti, în special din industria 
linii · şi a inului, trăiau relativ bine : criza de bumbac făcea ca 
ei să aibă mai  mult de lucru. 

Rapoartele întocmite de Children's Employment Commission 
ne informează cel mai bine în ceea ce priveşte starea de lucruri 
într-o serie de ramuri industriale mai puţin importante. In fabri
cile de ciorapi sînt 120 OOO de muncitori, din care numai 4 OOO 
beneficiază de legea pentru reglementarea muncii în fabrici ; 
ceilalţi, dintre care mulţi sînt minori, lucrează excesiv ; in indus
tria dantelelor şi în apretură, în majoritatea cazurilor industrie 
casnică, din 150 OOO de muncitori numai 10 OOO beneficiază de 
legea pentru reglementarea muncii în fabrici, o muncă excesivă 
depusă de copii şi fete ; în fabricile pentru împletituri de paie şi 
în cele de pălării de paie - 40 000, aproape numai copii, exploa
taţi în mod barbar ; în sfirşit, în industria confecţiilor şi a încăl
ţămintei, unde lucrează 370 218 croitorese şi modiste, 380 716 
lenjerese şi - numai în Anglia - Wales - 573 380 muncitori 
bărbaţi, dintre care 273 223 cizmari şi 146 042 croitori, 1/s sau 1/. 
fiind sub 20 de ani. Din acest 1 250 000, cel mult 30°/o sînt băr
baţi, care, lucrînd pentru clienţi particulari, cîştigă mulţumitor. 
Restul, ca şi muncitorii din toate ramurile industriale amintite 
aici, sînt exploataţi de intermediari, agenţi, aceşti sweaters *, 
cum sînt numiţi în Anglia, aşa că ne putem închipui situaţia lor : 
muncă excesivă pentru un salariu de mizerie. 

Nu mai bine arată fericirea „fără seamăn• a muncitorilor din 
industria hîrtiei ( 100 OOO de muncitori, din care jumătate erau 
femei) , în industria olăriei (29 OOO) , în industria de pălării (numai 
în Anglia 15 OOO) , a sticlei (15 OOO) , în tipografii (35 OOO) , în in
dustria de flori artificiale ( 1 1  OOO) etc. etc. 

Intr-un cuvînt, Children's Employment Commission a cerut 
ca nu mai puţin de 1 400 OOO de femei, adolescenţi şi copii care 
lucrează în industrie să beneficieze de protecţia legii pentru re
glementarea muncii în fabrici pentru a-i feri de munca excesivă, 
de cele mai multe ori distrugătoare . 

. * - exploatator al mîinii de lucru. - Nota trad. 

11* 
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In sfîrşit, în 1863, numărul pauperilor întreţinuţi pe seama 
carităţii publice de Epitropia săr.acilor era de 1 079 382. 

Pe această bază putem stabili cu aproximaţie numărul mun
citorilor care în 1863 trăiau, incontestabil, foarte prost : zileri 
agricoli, în cifre rotunde, 1 100 OOO, muncitori din industria bum
bacului 469 OOO, lenjerese şi modiste 751 OOO, croitori şi cizmari 
- scăzînd 3011/o - 401 OOO, muncitori din industria dantelei 
150 OOO, a hîrtiei 100 OOO, a ciorapilor 120 OOO, din ramuri indus
triale mai puţin importante, inspectate de Children's Employment 
Commission, 189 OOO, în sfîrşit pauperi 1 079 OOO. In total 4 549 OOO 
de muncitori, la care •trebuie adăugaţi într-o serie de cazuri şi 
membrii familiilor lor. 

Şi doar anul 1863 a fost un an de conjunctură favorabilă. 
Criza din 1857 fusese în întregime biruită, cererea creştea rapid, 
aproape toate ramurile industriale, cu excepţia industriei bum
bacului, lucrau din plin. Unde găsim atunci îmbunătăţirea „fără 
seamăn" ? 

Legile pentru reglementarea muncii în fabrici din deceniul 
al 5-lea îmbunătăţiseră considerabil situaţia muncitorilor care 
intrau în prevederile lor. Dar în 1 863 de ele beneficiau numai 
muncitorii din industria linii, inului şi mătăsii, adică, în cifre ro· 
tunde, 270 OOO, în timp ce muncitorii din industria bumbacului 
mureau de foame. In albitorii şi vopsitorii, protecţia muncii prin 
lege exista numai pe hîrtie. Apoi, în ramurile industriale care 
reclamă multă vigoare şi cîteodată şi iscusinţă, s-a admis, ca 
urmare a împotrivirii muncitorilor organizaţi în sindicate, să li 
se cedeze sub forma unei salarizări mai mari o parte din profi
turile obţinute datorită conjuncturii favorabile ; se poate spune 
că în medie în aceste ramuri industriale, care reclamă munc;i 
grea prestată de bărbaţi, nivelul de trai al muncitorilor a crescut 
considerabil, deşi şi în acest caz este ridicol să prezinţi o ase
menea îmbunătăţire ca fiind „fără seâmăn". Dar, în timp ce marea 
masă a muncii productive este efectuată de maşini deservite de 
bărbaţi mai debili, de femei şi adolescenţi, domnii politicieni 
binevoiesc să considere în continuare că numai bărbaţii viguroşi 
care prestează muncă grea sînt muncitori, apreciind situaţia în
tregii clase muncitoare după situaţia acestora. 

Prin urmare, faţă de cei 4 500 OOO de muncitori prost plătiţi 
şi pauperi de care am vorbit mai sus, avem 270 OOO de muncitori 
textilişti din industria linii, inului şi mătăsii, care sînt bine plă
tiţi. In continuare, putem considera că din cei 376 OOO de munci
tori metalurgişti, o treime au o salarizare bună, o altă treime o 
salarizare medie şi numai ultima treime, în care intră muncitorii 
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sub 18 ani - muncitorii care fabrică cuie şi lanţuri, precum şi fe
meile - o salarizare proastă. In medie, situaţia celor 566 OOO de 
mineri poate fi socotită mai mult sau mai puţin suportabilă. Bună 
poate fi considerată situaţia muncitorilor constructori, cu excepţia 
celor din regiunea industriei bumbacului. Dintre tîmplarii de mobile, 
cel mult 1/3 au salarii bune, ceilalţi lucrează la patroni exploata
tori (sweaters) . La căile ferate, încă de pe atunci munca era ex
cesivă provocînd abia în ultimii 20 de ani o împotrivire organi
zată. Pe scurt, numărul muncitorilor a căror situaţie - se poate 
spune - s-a îmbunătăţit proporţional cu înviorarea afacerilor şi 
cu creşterea profiturilor capitaliştilor abia dacă se ridică la 
1 OOO OOO ; ceilalţi au o situaţie medie, beneficiază de avantaje 
în general neînsemnate de pe urma conjuncturii mai favorabile 
sau au o componenţă atît de eterogenă ca sex şi vîrstă, încît 
îmbunătăţirea situaţiei bărbaţilor este anihilată de munca exce
sivă a femeilor şi a adolescenţilor. 

Iar dacă cele arătate mai sus nu sînt suficiente, comparaţi-le cu 
„Rapoartele cu privire la Public Health " ,  a căror întocmire a fost 
necesară tocmai pentru că îmbunătăţirea „fără seamăn" a situa
ţiei clasei muncitoare în ultimii 20 de ani pînă în 1863 s-a ex
primat în epidemii de tifos, holeră şi alte asemenea plăcute boli 
contagioase, care în cele din urmă s-au răspîndit din cartierele 
muncitoreşti în cartierele elegante ale oraşelor. Aceste rapoarte, 
după ce analizează „creşterea «fără seamăn» a mijloacelor de trai " 
ale muncitorilor britanici sub aspectul locuinţei şi al hranei, constată 
că în nenumărate cazuri locuinţele lor sînt adevărate focare de 
Ppidemii, iar hrana abia dacă este la limita sau chiar sub limita la 
care izbucnesc în mod inevitabil bolile provocate de inaniţie. 

Aceasta era, prin urmare, situaţia reală a clasei muncitoare 
britanice la începutul anului 1863. Aşa arăta îmbunătăţirea „fără 
seamăn" a situaţiei clasei muncitoare cu care se laudă d-l Glad
stone. Şi dacă lui Marx i se poate face un reproş, apoi numai 
acela că, trecînd peste lăudăroşeniile de mai sus ale d-lui Glad
stone, el i-a făcut acestuia un serviciu nemeritat. 

Concluzii : In primul rînd, Marx n-a „născocit" nimic. 
In al doilea rînd, el nu s-a făcut vinovat de nici o „eludare" 

care să-i dea d-lui Gladstone dreptul să se plîngă. 
Şi, în al treilea rînd, faptul că, din miile de citate apărute 

în operele lui Marx, d-l Brentano & Co. s-au agăţat ca nişte li
pitori numai de acest citat dovedeşte că ei ştiu prea bine „cum 
citează Karl Marx" ,  şi anume exact. 
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Documente 

I 

Citatele incriminate 

Nr. 1 .  Manifestul constitutiv 162 

Ediţia originală este intitulată : „Address and Provisional 
Rules of the Working Men's International Association, established 
Septbr. 28, 1 864, at a Public Meeting held at St. Martin's Hall, 
Long Acre, Londonu. Price one penny. Printed at the „Bee-Hiveu ,  
Newspaper Office, 1 0 ,  Bolt Court, Fleet Street, 1864, Manifestul 
începe cu cuvintele : „Este un fapt incontestabil că mizeria ma
selor muncitoare a scăzut în decursul perioadei 1 848-1864 şi  
totuşi această perioadă de progres a industriei şi comerţului este 
fără precedent în analele istoriei u. Ca dovadă se citează date 
concrete despre hrana insuficientă a diferitelor categorii de mun
citori de la oraşe, precum şi a zilerilor agricoli, luate din „Ra
poartele cu privire la Public Health u .  In continuare se spune : 

„Such are the official statements published by order of Par
liament in 1 864, during the millennium of free trade, at a time 
when the Chancellor of the Exchequer told the House of Com
mons that 

.the average condition of the British labourer has improved ln a degree we know 
to be extraordinary and unexampled in the history of any country or any age•. 

Upon these official congratulations jars the dry remark of 
the official «Public Health Report». 

cThe public health of a country means the health of its masses and the 
masses will scarcely be healthy unless, to their very base, they be at least mode
rately prosperous». 

Dazzled by the «Progress of the Nation» statistics dancing 
before his eyes, the Chancellor of the Exchequer exclaims in 
wild ecstasy : 
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«From 1 842 to 1852 the taxable income of the country lncreased by 6 per 
cent ; in the eight years from 1 853 to 1861 , it has increased from the basis taken 
iii 1853, 20 per cent I The fact is so astonlshing as to be almost incredible („, This 
intoxicating augmentation of wealth and poweu, adds Mr. Gladstone, cls entlrely 
confined to classes of property» •. 

In traducere : 
„Acestea sînt date oficiale, publicate din ordinul parlamen

tului în 1864, în secolul de aur al liberului-schimb, într-o vreme 
cînd cancelarul trezoreriei aduce la cunoştinţă Camerei Comu
nelor că 

«În medie situaţia muncitorului britanic s-a îmbunătăţit, precum se ştie, 
într-o măsură extraordinară şi  fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor 
timpurilor•, 

Aceste osanale oficiale sînt însă în disonanţă flagrantă cu 
observaţia lucidă din «Public Health Report» (Raportul oficial cu 
privire la sănătatea publică) : 

.sănătatea publică a unei ţări înseamnă sănătatea maselor, şi cum pot fi 
sănătoase aceste mase dacă nu au, pină în păturile cele mai de jos, o situaţie cel 
puţin suportabilă Î» 

Ameţit de «propaş1rea naţiunii» ,  de datele statistice care-i 
joacă înaintea ochilor, cancelarul trezoreriei exclamă în culmea 
extazului : 

«Din 1842 pină în 1852 venitul impozabil al ţării a crescut cu 6°/1 ; în cel 
opt ani din 1853 pină în 1 861 ,  el a crescut, dacă luăm ca bază anul 1 853, cu 209/o I 
Faptul acesta e atit de Uimitor, incit e aproape de necrezut I .„ Această creştere 
ameţitoare a avuţiei şi a puterii - adaugă d-l Gladstone - se limitează pe 
de-a-ntregul la clasele avute» • .  

Nr. 2.  „Capitalul" 

Marx, „Capitalul", voi. I, ediţia a 3-a, p. 670-672 163 

După aceste cîteva date se va înţelege strigătul triumfător al 
registratorului general 164 al poporului britanic : 

„Oricît de repede a crescut populaţia, ea nu a ţinut pasul cu progresul In
dustriei şi al avuţiei" 101) .  

Să ne întoarcem acum la agenţii nemijlociţi ai  acestei in
dustrii, adică la producătorii acestei avuţii, la  clasa muncitoare. 

101) „Census etc.•, loc. cit„ p. 11 111• 
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„Este una din particularitătile cele mai triste ale situatiei sociale a tării -
spune Gladstone - că o dală cu scăderea puterii de consumatie a poporului şi 
cu creşterea lipsurilor şi mizeriei clasei muncitoare are loc o acumulare continuă 
a avutiei claselor de sus şi o creştere continuă a capitalului" '°') . 

Aşa a vorbit ministrul acesta onctuos în Camera Comunelor 
la 13 februarie 1843. Douăzeci de ani mai tîrziu, în discursul la 
buget rostit la 16 aprilie 1863, el spune : 

„Din 1842 pină în 1852 venitul impozabil al tării a crescut cu 6'/e„. ln cei 8 

ani din 1853 pină în 1861 , el a crescut, dacă luăm ca bază anul 1853, cu 20°/o I 
Faptul e atit de uimitor, incit e aproape de necrezut !„. Această creştere ameti
toare a avutiei şi a puterii„. se limiteazd. pe de-a-ntregul la clasele avute, dar„. 
dar ea trebuie să con�tiluie un dVnntaj indirect pPnt1u pooulatia muncitoare, 
pentru cei ea ieftineşte articolele de consum general : în timp ce bogatii au deve
nit mai bogati, săracii au devenit în orice caz mai putin săraci. Nu îndrăznesc să 
afirm că limitele sărăciei s-au schimbat" ID3) . 

Ce subterfugiu j alnic ! De vreme ce clasa muncitoare a rămas 
„săracă" ,  sau în aceeaşi proporţie „mai puţin săracă" în care ea 
produce o „creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii " pentru clas 1 
proprietarilor, înseamnă că ea a rămas relativ la fel de săracă. De 
vreme ce limitele extreme ale sărăciei nu s-au îngustat, înseamnă 
că ele s-au lărgit, deoarece s-au lărgit limitele extreme ale bo
găţiei. In ceea ce priveşte ieftinirea mijloacelor de subzistenţd., 
din statisticile oficiale, de pildă din datele furnizate de London 
Orphan Asylum (Orfelinatul din Londra) , rezultă că, în compa
raţie cu 1851-1853, în decursul celor trei ani, 1860-1862, a avut 
loc, în medie, o scumpire de 20°/o. In cei trei ani următori, 1863-
1865, carnea, untul, laptele, zahărul, sarea, cărbunii şi o mulţime 

ml Gladstone în Camera Comunelor, 13 februarie 1843 : „It is one of the 
mast melancholy features in the social state of the country, that while there was 
a decrease in the consuming power of the people, and an increase in the privations 
and distress of the labouring class and operatives, there was at the same time a 
constant accumulation of wealth in the upper classes and a constant increase 
of capital" .  

m l  „From 1842 t o  1852 the taxable income o f  the country increased b y  6 per 
cent„. in the 8 years from 1853 to 1861 ,  it has increased from the basis taken in 
1853, 20 per cent I The fact is so a stonishing as to be almost incredible„. this 
intoxicating augmentation of wealth and power„. entirely confined to classes of 
property„. must be of indil ect benefll to the labouring population, because it 
cheapens the commodities of general consumption - while the rich have been 
growing richer, the poor have been growing less poor I at any rate, whether the 
extremes of poverty are less, I do nat presume to say" (Gladstone în Camera Co
munelor, 16 aprilie, 1863). 
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de alte mijloace de subzistenţă necesare s-au scumpit progresiv 104) . 
Următorul discurs la buget al lui Gladstone, din 7 aprilie 1864, 
este un ditiramb pindaric pentru proslăvirea progresului făcut de 
arta de a stoarce plusvaloare şi pentru fericirea poporului, mode
rată prin „sărăcie" .  El vorbeşte despre mase care se află „în pra
gul pauperismului" ,  d espre ramuri industriale „în care salariul nu 
a crescut" şi rezumă, în cele din urmă, fericirea clasei muncitoare 
în cuvintele : 

„ln nouă cazuri din zece, viaţa omenească nu este decit o luptă pentru 
existenţă" 105). 

Profesorul Fawcett, care nu este timorat ca Gladstone de con-· 
siderente oficiale, declară fără înconjur : 

„Nu voi nega, bineînţeles, că" (în ultimele decenii) „salariul în bani a cres
cut o dată cu această creştere a capitalului, dar avantajul acesta aparent se pierde
din nou în mare măsură, pentru că multe din cele necesare traiului se scumpesc
mereu• (el atribuie acest fapt scCiderii valorii metalelor nobile). „„.Cei bogaţii 
devin repede şi mai bogaţi (the rich grow rapidly richer), ln timp ce viaţa clasei· 
muncitoare nu se îmbunătăţeşte„. Muncitorii aproape că devin sclavii negustorilor, 
ai căror dL!Jitori sînt" 108) .  

104) Vezi datele oficiale din Cartea albastră : „Miscellaneous Statistics of  the
Un. Kingdome, Part. VI" ,  Londra, 1866, p. 260-273 passim 163• 

Adaos la edi/ia a 2-a. ln locul statisticii orfelinatelor etc., pot servi ca dovezi. 
şi declamaţiile din jurnalele ministeriale în care se pledează pentru înzestrarea 
copiilor din casa regală. Ele nu uită niciodată să amintească despre scumpetea 
mijloacelor de subzistenţă. 105) „Think of those, who are on the border of that region" (pauperism) , 
„wages„. ln olhers nat lncreased„. humdn life is tiul, in llillt! cases aut

' 
of ten, lt 

struggle for existence" (Gladstone în Camera Comunelor, 7 aprilie 1864). Perma
nentele contradicţii flagrante din discursurile la buget ale lui Gladstone din anii 
1863 şi 1864 sînt caracterizate de un scriitor englez prin următorul citat din 
Moliere 187• 

„Voila l 'homme en effet. II va du blanc au noir. 
II condamne au malin ses sentiments du soir. 
Importun a tout autre, a soi meme incommode, 
II change a tous moments d 'esprit comme de mode" * 

108) H. Fawcett, l.c., p. 67, 82 m. ln ceea ce priveşte dependenţa crescîndă a
muncitorilor faţă de negustori, ea este o urmare a tot mai frecventelor fluctuaţiiJ 
şi perioade de întrerupere a muncii lor. 

* „A I Iată omul, iată-l. li vezi in fel şi chip. 
Din tot ce spune seura s-alege-n zori nisip. 
De nimenea dorit, lui însuşi de prisos, 
Mereu işi schimbă felul, devine mai curios" 

![Citat de H. Roy] „The Theory of Exchanges" ,  Londra, 1864, p .  135 108) _ 
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II 
Brentano şi Marx 

Nr. 3. Acuzaţia 

„Concordia" nr. 10 din 'J martie 1 8'12 

Cum citează Karl Marx 

In Manifestul constitutiv * al Asociatiei Intemationale a Muncitorilor, întoc
mit de Karl Marx, se găseşte următorul pasaj : 

„Ametit de •propăşirea natiunii», de datele statistice care-i joacă înaintea 
ochilor, cancelarul trezoreriei exclamă în culmea extazului : «din 1842 pînă în 
1 85'.2 venitul impozabil al tării a crescut cu 6°/e .• , In cei opt ani din 1 853 pînă în 
1 86 1 ,  'el a crescut, dacă luăm ca bază anul 1 853, cu 20•/1 I Faptul e atit de uimitor, 
întlt e aproape de necrezut !... Această creştere ameţitoare a avu/iei şi a puterii 
- adaugă d-l Gladstone - se limiteazd pe de-a-ntregul la clasele avute»". 

Acest citat al lui Marx a devenit celebru. L-am întllnit într-o serie întreagă 
de lucrări. Ce-i drept, rareori autorii indicau Manifestul Constitutiv al Intematio
nalei ca izvor din care a fost luat, ci lăsau să se creadă că ar fi citit ei înşişi 
discursul la buget al lui Gladstone. Ca să vedem în ce măsură aceasta corespunde 
realitâtii, cităm un pasaj din discursul lui Gladstone pentru ca cititorii să poată 
face o comparatie (comp. Hansard, „Pa11iamentary Debates• ,  3 Series, voi. 170, 
p. 243 şi urm.) : 

„Impozitul pe venit de 7 pence de liră în anii 1 842-1843, în vigoare numai 
în Marea Britanie şi numai la venituri de la 1 50 I.st. în sus, era calculat, în tabelele 
rnentio'nate de mine, la un venit total în sumă de 156 OOO OOO I.st. Venitul, evaluat 
pe aceeaşi bază şi cu aceleaşi limite, era în 1 860-1861 de 221 OOO OOO I.st. Şi nu 
ştiu să fi avut loc vreo schimbare în ceea ce priveşte aşezarea impozitelor sau 
vreo îmbunătătire în modul de percepere a lor care să explice cit de cit dife· 
renta dintre veniturile celor doi ani. Dimpotrivă, din timp în timp s-au făcut, pe 
bază de lege, concesii şi înlesniri care, în măsura în care aveau vreo influentă, 
erau menite să aibă mai carînd un efect contrar. Diferenta însumează însă nu mai 
putin de 65 OOO OOO I.st. venit anual, sau •j, din venitul total anual al tării impo
zabil pe baza arătată. Acesta este un rezultat remarcabil : dar, la o analiză mai 
minutioasă, un aspect al acestui rezultat este şi mai remarcabil, şi anume ritmul 
mai accelerat de creştere de Ia sfîrşitul acestei perioade. Rog din nou comitetul 
să-mi acorde citeva minute atentie. Compar două perioade : una pînă în 1 853 şi 
alta incepînd din 1 853, anul în care a fost schimbată baza. ln IO ani, din 1 842 
pînă în 1 852 inclusiv, venitul impozabil al tării a crescut, pe cit putem stabili noi, 
cu 6°/o, dar în B ani, din 1 853 pînă în 1 86 1 ,  venitul tării, dacă pornim de Ia baza 
adoptată, a sporit din nou, cu 20%. Acesta este un fapt atit de extraordinar şi de 
uimitor, incit aprodpe pare de necrezut. 

Aşa stau lucrurile, domnule preşedinte, cu creşterea generală a acumuiării. 
Dar, în ce mă priveşte, trebuie să spun cd aş privi cu durere şi cu mulld îngri-

* Reprodus de „Volksstaat• nr. 5 din 1 7  ianuarie 1 872. (Nota lui Brentano.) 
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jorare aceasli1 creştere extraordinară şi aproape ameţitoare dacă aş fi convins că 
ea se limileazif la acea clasă care are condiJil de viată plăcute. Cifrele pe care 
le-am citat nu ţin seama decît în mică măsură sau chiar de loc de si1 uaţia acelora 
care nu plătesc nici un fel de impozit pe venit sau, cu alte cuvinte, deşi destul de 
exacte pentru a stabili adevărul în general, nu ţin seama sub nici o formă de 
proprietatea populaţiei muncitoare şi de creşterea venitului ei. Indirect, simpla 
sporire a capitalului este, fireşte, cit se poate de avantajoasă pentru clasa mun
citoare, pentru că această sporire ieftineşte acea marfă, care în întreg procesul 
de producţie face nemijlocit concurenţă muncii. Dar, in afară de aceasta, se poale 
afirma cu certitudine că masa poporului a avui parte de avantaje nemijlocite mal 
mari. Constituie o consolare profundă şi nepreJuilă gindul că, in timp ce bogaţii 
au devenii mal bogaţi, săracii au devenii mai puţin săraci. Nu mă-ncumet să pre
cizez dacă prăpastia largă care separă limitele extreme dintre bogăţie şi sărăcie 
a devenit mai largă sau mai puţin largă decît în trecut. Dar dacă analizăm situa
/ia medie a muncitorului britanic, fie el ţăran sau miner, muncitor necalificat sau 
calificat, numeroase şi incontestabile mărturii ne arată că în ultimii 20 de ani a 
avut loc o asemenea creştere a mijloacelor sale de trai, tnctt putem spune că este 
aproape fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor timpurilor". 

In ce măsură se potriveşte conţinutul acestui discurs cu citatul dat de Marx 1 
Gladstone constată mai intîi că, fără îndoială, a avut loc o creştere colosală a 
veniturilor ţării. Aceasta o dovedeşte, după părerea lui, impozitul pe venit. Dar 
impozitul pe venit se percepe numai la veniturile de la 1 50 I.st. în sus. Persoanele 
cu venituri mai mici nu plătesc în Anglia impozit pe venit. Faptul că Gladstone 
menţionează acest lucru numai pentru aprecierea justă a criteriului său, Marx ii 
foloseşte pentru a-i atribui lui Gladstone următoarele cuvinte : „Această creştere 
ameJiloare a avu/iei şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute•. 
Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul lui Gladstone. Dimpotrivă 
acolo se spune tocmai contrarul. Atit din punct de ' edere formal, cil şi in fond, 
Marx a născocit această frază I 

Nr. 4. Răspunsul lui Marx 170 
„Volksstaatu nr. 44, sîmbătă 1 iunie 1872 

Un prieten mi-a trimis din Germania nr. 10 din 7 martie al 
publicaţiei „Concordia. Zeitschrift fiir die Arbeiterfrageu ,  în care 
acest „organ al Uniunii fabricanţilor germaniu publică un editorial 
intitulat : „Cum citează Karl Marx•. 

In Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor am citat, printre altele, un pasaj din discursul la buget 
rostit de Gladstone la 16 aprilie 1 863, pasaj care lipsea din ediţia 
semioficială a dezbaterilor parlamentare publicată de Hansard. De 
aici, cu logica comodă a fabricantului, „Concordiau deduce urmă
toarele : „Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul lui 
Gladstoneu şi jubilează cu bucurie răutăcioasă, tipărind cu aldine 
într-o germană de fabricant : 

„Atît din punct de vedere formal, cit şi în fond, Marx a năs
cocit această frază ru. 
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Ar fi fost într-adevăr cu totul straniu ca în Manifestul con
stitutiv, publicat iniţial în limba engleză, la Londra, sub ochii lui 
Gladstone, să i se atribuie acestuia o frază introdusă de mine şi 
ca această frază să fi făcut nestingherit, timp de şapte ani şi ju
md.tate, ocolul presei londoneze, pentru ca acum, în sfîrşit, să fie 
demascată de către „savanţii"  de la Uniunea fabricanţilor germani 
din Berlin. 

Iată curu sună fraza incriminată din Manifestul constitutiv : 
„This intoxicating augmentation of wealth and power is enti

rely confined to classes of property" (p. 6. „Inaugural Address " 
etc.). (Textual în traducere : „Această creştere ameţitoare a avu
liei şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute " .) 

Intr-un articol din „Fortnightly Review" (noiembrie 1870) care 
a făcut mare vîlvă şi a fost comentat de întreaga presă londoneză, 
d-l Beesly, profesor de istorie la Universitatea din Londra, citează 
la p. 518  după cum urmează : 

„An intoxicating augmentation of wealth and power, as Mr. Gladstone ob
,erved, entirely confined to classes of property".  (ln traducere : „O creş tere ame· 
Jitoare a avu/iei şi a pu terii care se limitează pe de-a-ntregul, după cum a spus 
d-l Gladstone, la clasele avute•.} 

Ni se va obiecta că articolul profesorului Beesly a apărut cu 
şase ani mai tîrziu decît Manifestul constitutiv ! Fie I Să luăm 
atunci o lucrare de specialitate, destinată exclusiv City-ului lon
donez şi care a apărut nu numai înaintea Manifestului constitutiv, 
dar chiar şi înaintea înfiinţării Asocia/iei Internaţionale a Munci
torilor. Este vorba de „The Theory of Exchanges. The Bank Char
ter Act of 1 844" , Londra, 1 864, editată de T. Cautley, Newby, 30, 
Welbeck Street. Ln această lucrare, discursul la buget al lui Glad
stone este supus unei critici temeinice, iar la p. 134 se citează din 
el următorul pasaj : 

„This intoxicating augmentation of wealth and power is entirely confined to 
classes of property• .  (ln traducere : „Această creştere ameţitoare a avuţiei şi a 
,puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute• .) 

Aşadar, textual cum am citat şi eu. 
Iată dar dovada incontestabilă a faptului că Uniunea fabrican

ţilor germani „a minţit atît din punct de vedere formal, cit şi în 
iond" atunci cînd a susţinut în mod calomnios că această „frază" 
a fost fabricată de „mine" I 

Remarc în treacăt că onorabila „Concordia" reproduce cu al
dine un alt pasaj în care Gladstone îndrugă ceva despre îmbună
tăţirea „extraordinară şi fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a 
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tuturor timpurilor" a situaţiei clasei muncitoare engleze în ultimii 
20 de ani. Aldinele trebuie să sugereze că eu aş fi escamotat acest 
pasaj. Dimpotrivă I In Manifestul constitutiv subliniez în mod deo
sebit contrastul flagrant dintre această frază cinică şi „înfiorătoa
rea statistică" („appalling statistics" ) ,  cum o denumeşte, pe bună, 
dreptate, profesorul Beesly, cuprinsă în dările de seamă oficiale 
engleze asupra aceleiaşi perioade *, 

Ca şi mine, autorul lucrării „Theory of Exchanges " nu a citat 
din Hansard, ci dintr-un ziar londonez care a publicat discursul la 
buget din 16 aprilie la 17 aprilie. In colecţia mea de extrase pe 
anul 1863 am căutat însă zadarnic pasajul respectiv şi, prin ur
mare, şi numele publicaţiei din care a fost extras. Dar aceasta nu 
schimbă cu nimic lucrurile. Cu toate că dările de seamă parlamen
tare publicate în ziarele londoneze diferă întotdeauna una de altar 
eram totuşi sigur că nici una din ele nu ar fi putut omite cu desă
vîrşire o declaraţie atît de izbitoare a lui Gladstone. De aceea am 
răsfoit ziarul „Times" din 17 aprilie 1863 - pe atunci, ca, şi acum, 
ziarul lui Gladstone - şi la p. 7, coloana 5, am găsit următoarele 
în darea de seamă asupra discursului la buget : 

„That is the state of the case as regards lhe weaJlll of lhis counlry. I must 
�ay for one, I should look almost with apprehension and with pain upon lhis 
inloxicating augmentalion of weallh and power, if it were my belief that it was. 
confined to classes who are in easy circumslances. This takes no cognizance at 
all of the condition of the labouring population. The augmenlalion I have described, 
and which is founded, I think, upon accurate returns, is an augmenlation en tirely 
confined Io classes of property•. 

In traducere : 

„Aşa stau lucrurile cu avu/ia acestei lări. ln ce mă priveşte, aş privi aproape 
cu îngrijorare şi durere această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii dacă aş. 
fi convins că ea se limiteazci la clasele bogate **· Aici nu am luat de loc în consi
deraţie situaţia populaţiei muncitoare. Creşterea pe care am descris-o• (caracteri
zată de el tocmai ca „această creştere ame/iloare a avu/iei şi a puterii") „se limi
tează pe de-a-ntregul la clasele avute•. 

Aşadar, „atît din punct de vedere formal, cit ş1 rn fond•, d-l 
Gladstone a declarat în Camera Comunelor la 16 aprilie 1863, po
trivit dării de seamă publicate în propriul său ziar „Times" din 
17 aprilie 1863, că „această creştere ameţitoare a avu/iei şi a pu
terii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" şi că el se în-

* La alte baliverne apologetice din acelaşi discurs am dat răspunsul cuvenit 
în lucrarea mea „Capitalul" (p. 638, 639) 171• 

* *  Cuvintele „easy classes ' , „classe� in easy circumslances" au fost introduse 
pentru prima oară de Wakefield pentru a desemna partea propriu-zis bogată a cla
selor avute ia. 
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grozeşte, ca să zicem aşa, numai la gîndul că de ea ar putea să se 
bucure doar o parte a acestor clase, partea cu adevărat bogată. 

1taliam, Italiam I * In sfîrşit, iată-ne ajunşi la Hansard. D-l 
Gladstone a fost destul de înţelept să escamoteze în formularea 
ulterior ajustată din „Hansard" acest pasaj , fără îndoială compro
miţător în gura unui cancelar englez al trezoreriei. Este, de altfel, 
o practică obişnuită în viaţa parlamentară a Angliei şi nicidecum o 
inovaţie a lui Laskerchen contra Bebel l73, O confruntare atentă a 
discursului rostit efectiv de Gladstone, aşa cum a apărut în ziarul 
„Times " ,  cu textul denaturat post festum de acelaşi Gladstone ar 
oferi un material amuzant pentru caracterizarea acestui erou bur
ghez onctuos şi grandilocvent, pedant şi bigot, care nu pierde pri· 
lejul să-şi etaleze evlavia şi liberalele sale „attitudes of mindu **. 

·Unul dintre cele mai supărătoare lucruri în cartea mea „Ca
pitalu]• îl constituie numeroasele date oficiale pe care le-am fo
losit · atunci cînd am caracterizat sistemul capitalist şi cărora încă 
nici un savant nu a reuşit pînă acum să le găsească vreun cusur. 
Aceasta a ajuns chiar şi la urechile domnilor din Uniunea fabri
canţilor germani. Ei s-au gîndit însă că : 

„Ceea ce nu vede un înţelept 
lnţelege un suflet de copil naiv" ***· 

Zis şi făcut I Pentru a obţine informaţii asupra citatului suspect 
din Manifestul constitutiv, ei se adresează unui prieten de afaceri 
din Londra, un oarecare Mundella, fabricant şi el, care se grăbeşte 
să expedieze peste mare, negru pe alb, extrasul din dezbaterile 
parlamentare publicate de Hansard. Iată-i, aşadar, în posesiunea 
secretului meu de fabricaţie. Eu nu mă mulţumesc să fabric textul, 
ci născocesc şi citatele din cuprinsul lui. Şi, îmbătaţi de victorie, 
ei strigă lumii întregi : „Cum citează Karl Marx 1• .  In felul acesta, 
ei au făcut ca marfa mea să nu se mai bucure niciodată de credit, 
şi, aşa cum le stă bine unor fabricanţi, au făcut-o pe calea comer
cială obişnuită, fără nici un fel de cheltuieli pentru cercetări 
ştiinţifice. 

Neplăcutul epilog va dovedi, poate, cîrdăşiei fabricanţilor că, 
chiar dacă sînt aşi în falsificarea mărfurilor, ei sînt tot atît de 
puHn în stare să aprecieze o marfă literară, precum măgarul să 
cînte din lăută. 

Londra, 23 mai 1 872 

* Virgiliu. „Eneida" ,  cartea a treia. - Nota red. 
** - „tendinţe•. - Nota trad. 

*** Schiller. „Cuvintele credinţei". - Nota red. 

Karl Marx 
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Nr. 5. Replica anonimului 

„Concordia" nr. 27 din 4 iulie 1872 

Cum se apără Karl Marx 

I 

143 

Cititorii noştri î ş i  mai amintesc, poate, de  articolul „Cum citează Karl Marx•, 
apărut în nr. 10 al ziarului nostru din 7 martie a.c. Acolo ne-am ocupat de un pa
saj din Manifestul constitutiv al Internaţionalei, întocmit de Marx, pasaj care a 
căpătat o anumită celebritate şi care este adesea citat, în special de social-demo
craţie, ca dovadă peremptorie a decăderii iremediabile a clasei muncitoare în con
diţiile menţinerii actualei orînduiri sociale şi de stat. Aici Marx citează un pasaj 
din discursul la buget al lui Gladstone din 16 aprilie 1863. In acest discurs Glad
stone constată în primul rînd că a avut Ioc „o creştere extraordinară şi aPToope 
ameţitoare" a venitului ţării şi dovedeşte acest lucru prin creşterea impozitului pe 
venit. Dar cifrele pe care le-a citat în acest scop „nu ţin seama decit în · mică 
măsură sau chiar de Ioc de situaţia acelora care nu plătesc nici un fel de impozit 
pe venit" ; ele „nu ţin seama de venitul populaţiei muncitoare şi de creşterea ve
nitului ei" . Persoanele cu un venit sub 150 I.st. nu plătesc în Anglia impozit pe 
venit. Faptul că Gladstone menţionează acest lucru pentru aprecierea justă a cri
teriului său, Marx ii foloseşte pentru a-i atribui lui Gladstone următoarele cuvinte : 

„Această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii se limitează pe de,a-ntre
gul la clasele avute". Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul lui 
Gladstone. Dimpotrivă, Gladstone a spus că nu crede că această creştere „se limi
tează la acea clasă care are condiţii de viaţă plăcute•. Şi indignaţi de neruşinarea 
cu care Marx a denaturat pasajul citat, am exclamat : „Atit din punct de vedere 
fotmal, cit şi în fond Marx a născocit această frază 1•, 

Această acuzaţie era gravă şi, coroborată cu zdrobitorul material doveditor 
anexat, era de-a dreptul nimicitoare pentru credinţa curentă printre social-demo
craţii noştri în neîntrecuta şi profunda erudiţie, veracitate şi infailibilitate a ora
colului de la Londra. De aceea ea nu putea rămîne fără o ripostă, sau, cel puţin, 
ceva asemănător. !n nr. 44 din 1 iunie • al Zidrului „Volksstaat•, Marx a căutat 
să dea o ripostă. Totuşi adversarul nostru n-a reuşit nicidecum să infirme învi
nuirea că este de mala fides * *  atunci cind citează. Dimpotrivă, dacă felul în 
care se justifică dovedeşte ceva, apoi tocmai această mala fides. Obrăznicia cu 
care exploatează din nou imposibilitatea cititorilor lui „Volksstaat• de a verifica 
exactitatea datelor citate de el depăşeşte pînă şi uşurinţa cu care citează. 

* Prin urmare, un sfert de an după apariţia articolului din „Concordia•. Cu 
toate acestea, nu trecuseră nici 14 zile de la răspunsul lui Marx şi „Volksstaat• 
a avut neru 5inarea să ne reproşeze că „l-am trecut eroic sub tăcere". Presupunem 
că „Volksstaat• nu are nici un motiv să aştepte cu atita nerăbdare a doua ripostă, 
şi mai vehementă, a domnului şi stăpînului său. Faptul că replica noastră a !ntir
ziat se explică prin aceea că, pe de o parte, unul din izvoarele citate de Marx nu 
era de găsit aici, aşa că am fost nevoiţi să ni-l procurăm din Anglia, iar pe de 
altă parte punerea în lumină a acestor citate necesita extrase mai lungi din izvoa
rele respective, din care cauză articolul de mai sus a devenit neobişnuit de lung 
şi, din lipsă de spaţiu, publicarea lui a fost de cîteva ori amînată. (Redac/ia 
„Concordiei" .) 

* *  - rea-credinţă. - Nota lrad. 
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Fireşte că Marx nu merge atit de departe incit sd. conteste exactitatea cita
tului nostru din darea de seamă stenografică a parlamentului. EI vrea să dove
<lească în primul rind că a fost de bona fides * atunci cind a cilat, şi în acest scop 
-el arată că şi altii au citat la fel. El scrie : 

„Intr-un articol din cFortnightly Review» (noiembrie 1 870), care a făcut mare 
vilv1i şi a fost comentat de întreaga presă londoneză, d-l Beesly, profesor de isto
Tie la Universitatea din Londra, citează la p. 518 după cum urmează : «0 creştere 
ameţitoare a avutiei şi a puterii care se limiteazd. pe de-a-ntregul, după cum a 
spus d-l Gladstone, la clasele avute». - Ni se va obiecta că articolul profesorului 
Beesly a apărut cu şase ani mai tirziu deci! Manifestul constitutiv ! "  

Foarte bine I Numai c ă  s-a omis să se adauge u n  „dar". Articolul profesoru
lui Beesly tratează despre istoria lnternationalei şi, aşa cum autorul o md.rturiseşte 
oricui este dispus să-l asculte, a fost scris pe baza materialului pe care Marx în
suşi i I-a furnizat. Bai mai mult I In acel pasaj Beesly nu-l citează pe Gladstone, 
ci indică doar că Manifestul constitutiv al Internationalei cuprinde acel pasaj : 
„De la această înfiorătoare statistică - scrie Beesly - Ma11ifeslul trece la datele 
oficiale cu privire la impozitul pe venit, din care rezultă că în decurs de 8 ani 
-venitul impozabil al tării a crescut cu 20•/o ; «O creştere ametitoare a avutiei şi  a 
puterii» ,  după cum a remarcat d-l Gladstone, «care se limitează pe de-a-ntregul» 
-etc.• Intr-adevăr, ce minunat mod de argumentare I Faci afirmatii mincinoase în 
faţa cuiva care nu cunoaşte lipsa noastră de probitate, ace.ta, de bună-credintă, 
le plasează altora şi apoi te referi la acestea şi la onestitatea celui care le-a plasat 
pentru a dovedi exactitatea acelor afirmatii şi propria ta onestitate ! Marx conti
nuă să se apere : 

„Să luăm atunci o lucrare de specialitate, destinată exclusiv City-ului londo
nez şi care a apărut nu numai înaintea Manifestului constitutiv, dar chiar şi îna
intea înfiintd.rii Asociatiei lnternationale a Muncitorilor. Este vorba de «Theory of 
E'l:changes. The Bank Charter Act of 1 844», Londra, 1 864, editată de T. Cautley, 
Newby, 30, Welbeck Street. In această lucrare, discursul Ia buget al lui Gladstone 
este supus unei critici temeinice, iar la p. 134 se citează din el următorul pasaj : 

Această creştere ametitoare» etc., aşadar textual cum am citat şi eu. - iată dar 
dovddd incon.te�labilă a faptului că Uniunea fabricantilor germani < a  minţit din 
punct de vedere formal» atunci cind a sustinut în mod calomnios că această «frază, 
-a fost fabricată de «mine» I . .. Ca şi mine, autorul lucrării «Theory of Exchanges• 
11U a citat din Hansard, ci dintr-un ziar londonez, care a publicat discursul la 
'buget din 1 6  aprilie la 17 aprilie " .  

Intr-adevăr, tot aşa cum Marx n-a citat din Hansard, nici autorul acestei 
-cd.rti, care, în treacăt fie spus, este un pamflet ordinar, n-a citat din această pu
blicatie. Dar, după cum vom arăta îndată, Marx nu a citat nici măcar dintr-un ziar 
londonez. In primul rind trebuie să remarcăm aici că, spunind că Marx a nd.scocit 
fraza incriminată introducind-o în discursul lui Gladstone, n-am pretins „nici din 
punct de vedere formal şi nici în fond" că el însuşi a fabricat-o. Acest lucru ar 
putea fi sustinut doar în cazul în care Marx ar f1 chiar autorul acelei cărţi rămase 

'foarte obscure, după cum am fi, ce-i drept, tentati să credem, judecind după stilul 
oribil în care este scrisă. Izvorul de care s-a servit Ma1x cind a citat fraza res
pectivă este tocmai această carte, din care cauză, dupd. cum şi declară, Marx „a 
căutat zadarnic în colectia" sa „de extrase pe anul 1863 pasajul respectiv şi ,  prin 
.urmare, şi numele publicatiei din care a fost extras" I Originea citatului lui Marx 
reiese limpede dacă comparăm pasajul respectiv din cartea sa „Capitalul " ,  în care 
Marx comentează discursul la buget al lui Gladstone cu „Theory of the Exchanges".  
Aic:, Ia p. 639 şi în special în nota 1 03, discursul este textual citat în versiunea ab
solut lipsită de sens în care apare în acea carte la p. 1 34. Şi comentariile pe care 

* - bună-credinţă. - Nota lrad. 
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Marx le face în legătură cu contradirţia cuprinsa m această versiune exi•tau deja 
în această carte, ca şi anume citatul din Molii>re dat în nota 105 de la p. 640 a „Ca
pitalului" ; tot astfel datele din London Orphan Asylum, citate de Marx în legătură 
cu scumpirea mijloacelor de subzistenţd., se găsesc la p. 135 a acestei cărţi, dar, 
pentru a dovedi autenticitatea lor, Marx nu se referă la această lucrare, ci la izvoa
rele ei (vezi „Capitalul",  p. 640, nota 104} . 

Şi acum vă întrebăm : Minte cineva doar atunci cînd născoceşte o minciună 
sau nu minte el în egală măsură atunci cînd o repetă, deşi ştie sau ar trebui să 
ştie că este vorba de o minciună„ .  Nu încape nici o îndoială în ce priveşte răspun
sul. Şi, în al doilea rînd, repetînd neadC'vă rul cuprins în „Theory of the Exchanges" ,  
n-a !dcut Marx oare acest lucru, deşi şti 1 'au, cel puţin, a r  fi trebuit s ă  ştie c ă  este 
vorba de o minciună ? Şi acest răspuns e'te simplu. O primă regulă de interpretare, 
fără îndoiald., binecunoscutd. de d-l Marx, constă în a interpreta în aşa fel pasajele 
care, la prima vedere, cuprind o contradicţie şi care de aceea sini lipsite de sens, 
incit contradicţia să dispară, iar dacă textul respectiv nu permite acest lucru, a face 
mai curînd o critică a textului deci! a crede în existenţa unei contradicţii. Aceasta 
se impunea cu atît mai mult în cazul unui discurs, care făcuse vîlvă şi stîrnise ad
miraţia întregii lumi culte tocmai prin documentare şi  claritate. Şi, în sfîrşit, denotă 
o uşurinţă aproape criminală dacă, în loc să procedezi cu o asemenea exactitate. 
scoţi din context un pasaj, redind astfel doar pe jumătate contradicţia cuprinsă în 
această versiune cu intenţia de a-I difuza printre cei neavuţi de pe tot globul ca 
un denunţ împotriva celor avuţi. Dacă, prin urmare, lui Karl Marx, chiar şi numai 
pe temeiul ştiinţei, culturii generale şi al conştiinţei, ar fi trebuit să-i repugne folo
sirea acestei versiuni, cu atît mai mult este de neiertat uşurinţa condamnabilă cu 
care a dat citatul fals,  pentru că textul discursului lui Gladstone îi era ab•olut acce
sibil. In primul rînd, ziarele engleze au publicat discursul a doua zi după ce a fost 
rostit, dacă nu textual, cel puţin păstrînd sen•ul. De asemenea, de îndată ce a 
fost rostit, discursul a fost publicat textual de însuşi Gladstone, în senzaţionala 
sa carte „Financial Statements•, Londra, 1863, unde •e află la p. 403 exact aşa 
cum l-am citat noi. Şi, în sfîrşit, Marx putea sa găsească darea de seamă steno
grafică a discursului în „Hansard"s Parliamentary Debates" şi, după cum se ştie, 
•P obişnuieşte sd. �e citeze întotdeauna discur•uri le  ţinute în parlament, chiar 
dacă dările de seamă, inevitabil cîrpăcite, din ziare nu cuprind nici o contra
dicţie, după dările de seamă stenografice. 

Cu aceasta ajungem la al treilea mijloc folosit de Marx în apărarea sa, 
care, prin neruşinata denaturare a adevărului, depctşeşte toate Performanţele de 
pînă acum, căci Marx nu se sfieşte să se refere la „Times" din 17 aprilie 1863 
pentru a dovedi exactitatea citatului său. Dar „Times" din 17 aprilie 1863, p. 7 ,  
pagina 5, rîndul 1 7  şi urm„ relatează discursul după cum urmează : 

„Aşa stau lucrurile cu avuţia acestei tari.  In ce mă priveşte, aş privi 
aproape cu îngrijorare şi durere această creştere ameţitoare a avuţiei şi a pu
terii dacă aş fi convins că ea se limitează la clasele care au condiţii de viată 
plăcute. Aici nu am luat de loc în consideraţie situaţia populaţiei muncitoare. 
Creşterea pe care am descris-o şi  a cărei specificare, cred, se bazează pe dale 

exacte •, se limitează exclusiv la clasele care posedă proprietate•. (Marx citează 

• In citatul german din „Volksstaat• ,  Marx omite ultima propoziţie secun
dară şi intercaleazd. : „pe care el" (Gladstone) tocmai a caracterizat-o ca o 
„creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii" . �i aici omiterea şi intercalarea au 
la bază intenţia de a-l înşela pe cititor în ceea ce p1 iveşte sensul cuvintelor Im 
Gladstone. Aşa cum reiese din propoziţia secundară omisă şi, de altfel, din între
gul context, sensul discursului este următorul : creşterea avuţiei, aşa cum rezultă 
din datele cu privire la impozitul pe venit, se limitează, e drept, doar la clasele 
avute (pentru că acest impozit îl plătesc persoanele cu un venit de Ia 1 50 l.s.t. în 
su•), dar şi în ceea ce privc>şte clasa muncitoare ştim - etc. (Nota lui Brentano.) 

1 2  
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din „Times• pînă aici, noi cităm mai departe.) „Dar sporirea capitalului reprezintă 
indirect un avantaj pentru muncitori, pentru că ea ieftineşte acea marfă care, ln 
procesul de producţie, face nemijlocit concurentă muncii. (A s c u  I t a  t i I A s
e u  I t a  ţ i  I) Noi avem însă consolarea profundă şi, trebuie să spun, nepreţuită 
că, în timp ce bogaţii au devenit mai bogaţi, săracii au devenit mai puţin săraci. 
Nu îndrăznesc să afirm că situaţia sărăcimii extreme s-a îmbunătăţit, dar sîtttem 
ferici/I ştiind cil în ultimii douăzeci de ani situa/ia muncitorului britanic s-a îmbu
nătll/11 în medie într-o măsurii, după părerea noastrll, extraordinarii şi, putem 
spune, fărll seamlln în istoria tuturor lărilor şi a tuturor epocilor• (A p I a u z  e) . 

Aşa cum reiese din „Concordia" din 7 martie, confruntarea acestei dări de 
seamă din „Times " cu darea de seamă din Hansard dovedeşte că ambele dări de 
seamă coincid din punct de vedere material intru totul. Darea de seamă din „Ti
mes• redă doar într-o formă mai prescurtată ceea ce darea de seamă stenografică 
din Hansard redă textual. Dar, cu toate că şi darea de seamă din „Times" con
ţine exact contrarul acelui faimos pasaj din Manifestul conslitutiv, cu toate că 
şi potrivit dării de seamă din „Times" Gladstone spune că, după părerea lui, 
această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii nu se limitează la clasele avute, 
Marx are totuşi obrazul să scrie în „Volksstaat" din 1 iunie : 

„•Atit din punct de vedere formal, cit  şi în fond», d-l Gladstone a declarat 
la 16 aprilie 1863 că «această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii se limi
tează pe de-a-ntregul la clasele avute•" .  

Ba mai mult I Intrucit făcusem deja cunoscut publicului textul integral al 
discursului din Hansard, text care excludea cu totul orice posibilitate a unei răs
tălmăciri, Marx caută să înlăture această situaţie neplăcută printr-o frază în care 
afirmă că „în ediţia ulterioară amintită, apărută în Hansard, d-l Gladstone a fost 
destul de înţelept să escamoteze în formularea ulterior ajustată din Hansard acel 
pasaj, fără îndoială compromiţător în gura unui cancelar englez al trezoreriei" I Nu 
mai lipseşte decit menţiunea că Gladstone a făcut aceasta, probabil, avind în vedere 
pamfletul „Theory of the Exchanges", apărut abia în 1864 I 

Ce să spui despre asemenea procedee I Mai întii ni se serveşte, pe baza 
unui pamflet obscur, un citat cu totul falsificat şi al cărui conţinut contradictoriu 
vădeşte, chiar Şi fă1ă  o confruntare cu originalul, acest fals. Iar atunci cind i se 
cere socoteală, Marx afirmă că şi  alţii au citat la fel şi  se referă în sprijinul 
acestei afirmaţii Ia oameni cărora el însuşi le plasase minciuna. Mai mult, faptul 
că citatul, aşa cum îl dă el, coincide cu izvorul lui tulbure, el vrea să-l folo
sească drept argument care să justifice şi să certifice exactitatea citatului său, 
ca şi cum ambele ar fi luate dintr-un al treilea izvor corect, comun, deşi, de fapt, 
unul I-a copiat pe celălalt. Şi, în sfîrşit, el mai are şi obrazul să se refete Ia 
dări de seamă din ziare care ii contrazic direct. Intr-adevăr, pentru calificarea 
unor asemenea „practici •, cunoaştem un singur cuvin!, pe care şi Marx îl ştie 
foarte bine (vezi „Capitalul" ,  p. 257) : ele sini pur şi  simplu „infame". 

„Neplăcutul epilog - spune Marx în încheierea apărării sale - va dovedi, 
poate, cirdăşie.i fabricanţilor că, chiar dacă sini aşi în falsificarea mărfurilor, ei 
sini tot atit de puţin în stare să aprecieze o marfă literară, precum măgarul să 
cin te din lăută". 

Lăsăm fără teamă pe cititor să aprecieze de partea cui se află falsul şi cui 
trebuie să-i fie neplăcut epilogul. Intr-un articol viitor li vom explica d-lui Marx 
ce semnificaţie dăm noi conţinutului cuvintelor lui Gladstone. 

Al doilea articol, din „Concordia • nr. 28 din 1 1  iulie 1872 · nu 
mai aduce absolut nimic în problema respectivă şi de aceea,.  nu 
mai este reprodus aici. 
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Nr. 6. Al doilea răspuns al lui Marx 174 

„Volksstaat" nr. 63 din 7 august 1872 

141 

ln „Concordia" din 4 iulie, Uniunea fabricanţilor germani în
cearcă să-mi demonstreze că „savanţW ei sînt tot atît de pricepuţi 
în aprecierea mărfurilor literare pe cit este ea însăşi de pricepută 
în falsificarea mărfurilor. 

Referindu-se la pasajul din discursul la buget rostit de Glad
stone la 16 aprilie 1863 şi reprodus în Manifestul constitutiv al 
Internaţionalei, revista fabricanţilor (nr. 10) afirmase că „atît din 
punct de vedere formal, cît şi în fond, Marx a născocit aceasti1 
frază0 • 

Ea a declarat, aşadar, că atît din punct de vedere formal, cit 
şi în fond, această frază a fost pe de-a-ntregul fabricată de mine. 
Mai mult decît atît. Ea ştia foarte precis şi cum am fabricat-o. 
„Bazîndu-se pe faptul - spunea revista - că Gladstone afirmă 
cutare sau cutare lucru, Marx îi atribuie etc. Citind aceeaşi frază 
dintr-o lucrare publicată înainte de apariţia Manifestului consti
tutiv, şi anume din 1 1Theory of Exchanges" ,  am demascat minciuna 
grosolană a revistei fabricanţilor. După cum relatează însăşi re
vista, ea a comandat imediat la Londra lucrarea, de a cărei exis
tenţă nu avusese cunoştinţă, şi s-a convins că totul corespunde 
adevărului. Şi acum prin ce minciună să iasă din încurcătură ? 
Să ascultăm : 

„Cînd am spus că Marx a n<lscocit fraza respectivă introducînd-o în dis
cursul lui Gladstone, noi n-am pretins nici din punct de vedere formal, nici în 
fond cil el a şi fabricat-o•. 

Aici are loc, în mod evident, o confuzie de noţiuni proprie 
raţiunii fabricantului. Cînd, de pildă, un fabricant escroc, de coni
venţă cu prietenii săi de afaceri, livrează bucăţi de panglică şi 
pretinde că fiecare bucată măsoară 36 de coţi, deşi în realitate ele 
nu măsoară decit 24 de coţi fiecare, practic el a minţit adăugind 
12 coţi, tocmai pentru că „el nu i-a fabricat•.  Şi de ce ar exista 
vreo deosebire între a minţi adăugind fraze şi a minţi adăugind 
coţi ? „Spiritul majorităţii covîrşitoare a oamenilor - spune Adam 
Smith - derivă în mod necesar din ,activitatea lor de zi cu zi şi 
se dezvoltă în cadrul ei• 175, Acelaşi lucru se întîmplă şi cu spi
ritul fabricantului. 

Prin intermediul ziarului „Der Volksstaat" am îmbogăţit ba
gajul de cunoştinţe al revistei fabricanţilor nu numai cu citatul 
din „Theory of Exchanges" ,  ci şi cu paginile din lucrarea mea 

12* 
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„Capitalul" referitoare la discursul la buget rostit de Gladstone. 
Acum, cu ajutorul materialului pe care i l-am furnizat, ea încearcă 
să demonstreze că nu am citat pasajul incriminat dintr-un „ziar 
londonez" ,  ci din „Theory of Exchanges" .  Iată un raţionament care 
reprezintă încă o mostră de logică de fabricant. 

Am arătat revistei fabricanţilor că „Theory of Exchanges"  
citează la p. 134 exact aşa cum citez şi  eu, iar revista descoperă 
că eu citez exact aşa cum citează „Theory of Exchanges" la p. 134. 

Mai departe ! 

„Şi comentariile pe care Marx le face în legătură cu contradicţia cuprinsă 
în acest text existau deja în această carte". 

Este o minciună sfruntată. Comentariile mele de la p. 639 din 
„Capitalul" se referă la următoarele cuvinte din discursul lui 
Gladstone : „In timp ce bogaţii au devenit mai bogaţi, săracii au 
devenit în orice caz mai puţin săraci. Nu îndrăznesc să afirm că 
limitele sărăciei s-au îngustat " .  La aceasta am răspuns : „Ce sub
terfugiu j alnic I De vreme ce clasa muncitoare a rămas «săracă» 
sau în aceeaşi proporţie «mai puţin săracă» în care ea produce «o 
creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii» pentru clasa proprieta
rilor, înseamnă că ea a rămas relativ la fel de săracă. De vreme 
ce limitele extreme ale sărăciei nu s-au îngustat, înseamnă că ele 
s-au lărgit, deoarece s-au lărgit limitele extreme ale bogăţiei " l7G. 
Or, aceste „comentarii " nu există nicăieri în „Theory of Exchanges" .  

„Şi comentariile„. existau deja în acea�tă carte, inclusiv pasajul din Mo
Iiere, citat în nota 105 de la p. 640 din .capitalul»" .  

Aşadar, eu îl citez „inclusiv" pe Moliere, oferind „savanţilor• 
de la „Concordia" posibilitatea de a descoperi şi de a dezvălui 
publicului că acest citat a fost luat din 1 1Theory of Exchanges" .  In 
realitate, în nota 105 de la p. 640 din „Capitalul" ,  subliniez că 
autorul lucrării „Theory of Exchanges " „caracterizează prin urmă
torul citat din Moliere necontenitele şi flagrantele contradicţii din 
discursurile la buget rostite de Gladstone " .  

I n  sfîrşit : 

„„.Tot astfel, datele din «London Orphan Asylum», citate de Marx în legă
tură cu scumpirea mijloacelor de subzistenţă, se găsesc la p. 135 a acestei cărţi, 
dar, pentru a dovedi autenticitatea lor, Marx nu se referă la această lucrare, ci 
la izvoarele ei (vl<zi .cap1talul» ,  p.  640, nota 104) " .  

Precaută, „Concordia"  uită să comunice cititorilor ei  că 
1 1această carte" nu indică nici un tel de izvoare. Ce voia ea să 
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demonstreze ? Că am reprodus din „cartea" respectivă un pasaj 
din discursul lui Gladstone fără a cunoaşte izvorul de unde este 
luat. Şi cum demonstrează acest lucru ? Arătînd că am controlat 
un citat efectiv din această carte independent de ea, cu ajutorul 
izvoarelor originale I 

În legătură cu citatul meu din articolul profesorului Beesly, 
apărut în „Fortnighlly Review# (noiembrie 1 870) , „Concordia" re
m;u'C'ă următoarele : 

„Articolul profesorului Beesly tratează despre istoria Internaţionalei şi ,  aşa 
cum o mărturiseşte oricui este dispus să-l asculte, a fost scris pe baza materia
lului pe care Marx însuşi i l-a furnizat" . 

Iată ce spune profesorul Beesly : 

„Succesele înregistrate de Asociaţie se datoresc în primul rînd doctorului 
Karl Marx, care, după părerea mea, nu are egal în ceea ce priveşte cunoaşterea 
istoriei şi a statisticii mişcării industriale din toate ţările Europei. li sînt cit se 
poate (largely) de îndatorat pentru informaţiile cuprinse în acest articol" 177• 

Întregul material pe care l-am pus la dispoziţia profesorului 
Beesly se referea exclusiv la istoria Internaţionalei şi nu avea 
nici cea mai mică legătură cu conţinutul Manifestului constitutiv, 
pe care el îl cunoştea încă de la apariţie. Contextul în care se 
încadrează sus-menţionata sa observaţie lasă atît de puţină în
doială în această privinţă, incit, într-o critică a articolul lui 178, 
„Saturday Review• insinuează, destul de transparent, că el însuşi 
ar fi autorul Manifestului constitutiv * .  

„Concordia" pretinde c ă  profesorul Beesly n u  citează pasajul 
respectiv din discursul lui Gladstone, ci doar menţionează „că Ma
nifestul constitutiv conţine acel citatN .  Să vedem cum stau lucrurile. 

Iată ce spune profesorul Beesly : 

„Manifestul reprezintă, fără îndoială, cea mai strălucită şi mai viguroasă apă
rare a intereselor muncitorilor împotriva burgheziei, aşa cum nimeni nu a reuşit 
încă s-o expună într-o duzină de pagini mici. Mi-ar plăcea să am suficient spaţiu 
pentru a reproduce cit mai multe citate din el", 

După ce pomeneşte de „înfiorătoarea statistică din Cărţile al
bastre" la care se referă Manifestul, el continuă : 

„De la această îngrozitoare statistică, Manifestul trece la datele oficiale cu 
privire la impozitul pe venit, din care rezultă că în decurs de 8 ani venitul impo
zabil al ţării a crescut cu 201/o ; co creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii• care, 
dupi cum a remarcat d-l Gladstone, cse limitează pe de-a-ntregul la clasele avute.• .  

* Profesorul Beesly mi-a atras atenţia î n  scris asupra acestui quid pro quo 
(confuzii) . 
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Profesorul Beesly nu pune între ghilimele cuvintele : „după 
cum a remarcat d-l Gladstone•, ci le exprimă ca din partea sa, 
ceea ce constituie pentru „Concordia • o dovadă evidentă că el 
cunoaşte discursul la buget rostit de Gladstone numai din citatul 
reprodus în Manifestul constitutiv I Prietenul de afaceri din Lon
dra al Uniunii fabricanţilor germani este singurul care cunoaşte 
discursurile la buget ale lui Gladstone, după cum numai el ştie 
că „persoanele cu un venit sub 150 I.st. nu plătesc, de fapt, în 
Anglia nici un fel de impozit pe venit" (vezi nr. 10 şi 27 din „Con
cordia " ) .  Şi, totuşi, perceptorii englezi sînt obsedaţi de ideea fixă 
că numai veniturile sub 100 I .st. nu sînt impozabile. 

In legătură cu pasajul incriminat din Manifestul constitutiv, 
revista fabricanţilor declarase : 

„Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul lui 
Gladstone• .  Prin citatul din darea de seamă publicată în „ Times• 
din 1 7  aprilie 1 863 am demonstrat contrarul. Am reprodus pasajul 
în „Volksstaat" în limbile engleză şi germană, deoarece afirmaţia 
lui Gladstone : „aş privi aproape cu îngrijorare şi durere această 
creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii d acă aş fi convins că ea 
se limitează la classes who are in easy circumstances• trebuia co
mentată. Referindu-mă la  Wakefield, am arătat că „classes who 
are in easy circumstances•,  o expresie care nu are corespondent 
în limba germană şi care înseamnă „partea propriu-zis bogată" , 
„partea cu adevărat bogată" a claselor avute. Wakefield numeşte 
chiar de-a dreptul clasa de mijloc propriu-zisă „the uneasy class",  
ceea ce se apropie de expresia germană 1 1die ungemăchliche 
Klasse" („clasa nu prea avută")  *. 

Onorabila revistă a fabricanţilor nu se mulţumeşte să treacă 
sub tăcere explicaţia mea. Redind pasajul citat de mine însoţit de 
cuvintele : „Marx citează din «Times» pînă aici• ,  ea lasă pe citi
torii ei să înţeleagă că a citat după traducerea mea, în timp ce 
în realitate traduce „classes who are in easy circumstances" ,  spre 
deosebire de mine, nu p,rin „clase bogate• ,  ci prin „clase care au 
condiţii de viaţă plăcute• .  Ea presupune că cititorii ei mai au atîta 
minte să înţeleagă că nu toate părţile componente ale claselor 
avute sînt „bogate" ,  deşi a poseda o proprietate li se pare întot
deauna o „împrejurare plăcută" .  Dar chiar şi în traducerea citatu
lui meu, aşa cum îl reproduce „Concordia" ,  Gladstone caracteri
zează progresul avuţiei capitaliste descris de el drept „o creştere 
ameţitoare a avuţiei şi a puterii• şi menţionează că „nu a luat de 
loc în considera/ie situaţia populaţiei muncitoare" ,  pentru a arăta 

* „The middle or uneasy class• („clasa de mijloc sau nu prea avută") („An
glia şi America• , Londra, 1833, voi. I, p. 1 85) 171• 
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în încheiere că această „creştere se limitează pe de-a-ntregul la 
clasele care posedă proprietate•. După ce în darea de seamă apă
rută în „Times" la 17 aprilie 1 863 „savantul" de la Uniunea fabri
canţilor germani îi atribuie lui Gladstone atît din punct de vedere 
„formal, cît şi în fond" exact aceleaşi cuvinte pe care i le-am atri
buit eu în Manifestul constitutiv, el se bate cu pumnul în pieptu-i 
nobil şi strigă : 

„Şi totuşi„. Marx are obrazul să scrie în cDer Volksstaab din 1 Iunie : 
cAşadar, atît din punct de vedere formal, cit şi în fond, d-l Gladstone a declarat 
la 16 aprilie 1 863 în Camera Comunelor, potrivit dării de seamă publicate în pro
priul său ziar, „Times•, la 17 aprilie 1 863, că această creştere ame/lloare a avu· 
/iei şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute»" .  

După cum se vede, „savantul" de la Uniunea fabricanţilor ger
mani ştie prea bine ce-şi poate permite să ofere publicului său 
cititor I 

In ziarul „Der Volksstaat" din 1 iunie arătam că „Concordia" 
încearcă să-i convingă pe cititorii ei că aş fi omis în Manifestul 
constitutiv frazele lui Gladstone cu privire la îmbunătăţirea situa
ţiei clasei muncitoare britanice, în timp ce, dimpotrivă, subliniam 
acolo în mod deosebit contradicţia flagrantă dintre aceste fraze 
declamatorii şi faptele stabilite oficial. In răspunsul ei din 4 iulie, 
revista fabricanţilor repetă aceeaşi manevră. „Marx citează din 
«Times» pînă aici - scrie el - ; noi cităm mai departe" .  In dis· 
puta cu revista nu era nevoie să citez, de fapt, decît pasajul in
criminat. Să ne oprim totuşi o clipă la ceea ce vine „mai departe" .  

După ce Gladstone a cîntat un imn de slavă creşterii avuţiei 
capitaliste, el se întoarce la clasa muncitoare. El nu afirmă nici
decum că ea şi-a primit partea din „creşterea ameţitoare a avu/iei 
şi a puteriia, d, potrivit dării de seamă publicate în „Times" ,  el 
continuă cu cuvintele : „Creşterea capitalului reprezintă însă un 
avantaj indirect pentru muncitori etc. • .  El se consolează consta
tînd că, „în timp ce bogaţii au devenit mai bogaţi, săracii au de
venit mai puţin săraci" .  In sfîrşit, declară că atît el personal, cît 
şi prietenii săi îmbogăţiţi din parlament „sînt atît de fericiţi vă
zînd " ,  contrar celor constatate de anchetele parlamentare şi ilus
trate de datele statistice, 

„că în ultimii douăzeci de ani situaţia muncitorului britanic s-a îmbunătăţit în 
medie într-o măsură, după părerea noastră, extraordinară şi, putem spune, aproape 
fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor timpurilor•. 

Şi pînă la d-l Gladstone toţi predecesorii săi în această func
ţie au fost „atît de fericiţi• să completeze în discursurile lor la 
buget descrierea creşterii avuţiei capitaliste cu peroraţii pline de 
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mulţumire de sine despre îmbunătăţirea situaţiei clasei muncitoare. 
Totuşi, el îi prinde pe toţi cu minciuna, arălînd că împărăţia de o 
mie de ani a început abia după introducerea legislaţiei liberului 
schimb. De fapt, aici nu este vorba dacă temeiurile pentru care 
Gladstone se consolează sau se felicită sînt îndreptăţite sau nu. 
Este vorba pur şi simplu de faptul că, din punctul lui de vedere, 
aşa-zisa îmbunătăţire „extraordinară" a situaţiei clasei muncitoare 
nu este nicidecum în contradicţie cu „creşterea ameţitoare a avu
ţiei şi a puterii, care se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" .  
Dimpotrivă, învăţătura ortodoxă a apologeţilor capitalului - iar 
d-l Gladstone este unul dintre cei mai bine plătiţi apologeţi ai lui 
- preconizează că mijlocul cel mai sigur pentru ca muncitorii să-şi 
îmbunătăţească situaţia este acela de a-i îmbogăţi pe exploata
torii lor. 

Nerozia neruşinată sau neruşinarea neroadă a revistei fabri
canţilor atinge punctul culminant în afirmaţia : „Darea de seamd. 
apărută în «Times» redă într-o formă mai prescurtată ceea ce da
rea de seamă stenografică din Hansard reproduce textual• *. Să 
le confruntăm acum una cu alta : 

I 

Din discursul rostit de Gladstone 
la 16 aprilie 1863, apărut în „Ti

mes• din 17 aprilie 1863 

„Aşa stau lucrurile cu avuţia acestei 
\ari. In ce mă priveşte, trebuie să spun 
că aş pnv1 aproape cu îngrijorare şi  
durere această creştere ameţitoare a 
avuţiei şi a puterii dacă aş fi convins 
că ea se limitează la clasele bogate 
(classes who are in easy circumstances). 
Aici nu s-a ţinut de loc seama de situa
ţia populaţiei muncitoare, Creşterea pe 
care am descris-o ..  , este o creştere care 
se limitează pe de-a-ntregul la clasele 
avute. Dar creşterea capitalului repre
zintă un avantaj indirect pentru munci
tori etc . • .  

II 

Din discursul rostit de Gladstone 
la 16 aprilie 1863, apărut în 
„Hansard•,  voi. 170. Dezbate
rile parlamentare din 27 marlie-

28 mai 1 863 

„Aşa s tau lucrurile cu progresul ge
neral al acumulării ; dar, în ce ma pri
veşte, trebuie să spun ca aş privi cu 
oarecare durere şi cu multă îngrijorare 
această creştere extraordinară şi aproape 
ameţitoare dacă aş fi convins că ea se 
limitează la categoria de persoane care 
pot fi socotite bogate (The class of per
sons who may be described as in easy 
circumstances). Cifrele pe care le-am 
citat nu ţin seama decît în mică wd.sură 
sau chiar de loc de situaţia acelora care 
nu plătesc nici un fel de impozit pe 
venit sau, cu alte cuvinte, deşi destul 
de exacte pentru a stabili adevărul în 
general ( !) ,  ele nu ţin seama sub nici 

* Revista fabricanţilor pare într-adevăr să creadă că marile ziare londo
neze nu folosesc stenografi pentru dările de seamă parlamentare. 
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o formă de proprietatea ( !) populaţiei 
muncito<1re sau ( ! )  de creşterea venitu
lui ei. ln mod indirect însă, simpla creş
tere a capitalului este, de fapt, extrem 
de avantajoasă pentru clasa munci
toare etc.• . 

Las pe seama cititorului însuşi să compare stilul emfatic, alam
bicat şi avocăţesc, stil Circumlocution-office *, al versiunii publi
cate de Hansard cu darea de seamă din „Times" .  

Pentru noi este de ajuns să constatăm faptul c ă  cuvintele din 
darea de seamă publicată de „Times" : „Această creştere ameţitoare 
a avuţiei şi a puterii„. creşterea pe care am descris-o.„  este o creş
tere care se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" au fost 
parţial denaturate şi parţial omise în darea de seamă publicată de 
Hansard. „Tonul" emfatic al limbajului folosit de Gladstone nu a 
scăpat nici unuia dintre cei care au ascultat discursul. De pildă : 

„Morning Star• din 1 7  aprilie 1 863 (discursul la buget rostit 
de Gladstone la 16 aprilie 1 863) : 

„ln ce mă priveşte, trebuie să spun că aş privi cu îngrijorare şi durere 
această creştere ametitoare a avutiei şi a puterii dacă aş fi convins că ea se 
limitează la clasele bogate (classes who are in easy circumstances). Această mare 
sporire a avutiei (this great increase of wealth) nu ţine de loc seama de situaţia 
populaţiei muncitoare. Această creştem este o cre�t�re (the augmentation is an 
augmentation) care se limitează pe de-a-ntregul la clasele care posedă proprietate 
(entirely confined to the classes po>se•sed of property) . Dar această creştere (But 
!hat augmentation) trebuie sd. rnprezinte un avantaj indirect pentru popula\1a 
muncitoare etc.• ,  

„Morning Advertiser" din 1 7  aprilie 1 863 (discursul Ia buget 
rostit de Gladstone la 16 aprilie 1863) : 

„ln ce mă priveşte, trebuie să spun că a� privi aproape cu îngrijorare şi 
teamă (alarm) această creştere ametiloare a avutiei şi a puterii dacă aş fi con
vins că ea se limitează la cla>ele bogate (classes who are in easy circumstances).  
Această mare sporire a avutiei nu ţine de loc seama de si tuaţia populaţiei mun
citoare. Creşterea mentionată (The augmentation stated) este o creştere care se 
limitează pe de-a-ntregul la clasele care posedă proprietate (classes po>sessed of 
property). Dar această c.reştere (This augmentation) trebuie să reprezinte un avan
taj indirect pentru clasa muncitoare etc.•, 

Prin urmare, Gladstone a escamotat post-festum din versiunea 
semioficială a discursului său publicat de Hansard cuvintele ros
tite de el în Camera Comunelor la 16 aprilie 1863 : „Această creş
tere ameţitoare a avuţiei şi a puterii„. este o creştere care se li-

* Ministerul ocolişunlor (expresie folosită de Dickens în romanul „Micuţa 
Dorrit") .  - Nota trad. 
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mitează pe de-a-ntregul la clasele avute•.  Iată de ce „Concordiau 
nu le-a găsit în extrasul pe care l-a primit de la prietenul de afa
ceri din Londra şi a trîmbiţat : 

„Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul lui Gladstone. Atit 
din punct de vedere formal, cit şl tn fond, Marx a născocit această frază". 

Nu este de mirare că acum revista mă învaţă că în domeniul 
criticii există „obiceiu]• de a se cita discursurile parlamentare aşa 
cum au fost falsificate oficial şi nu cum au fost rostite în realitate. 
Asemenea „obiceiuri u corespund într-adevăr „formaţiei culturale 
generale" berlineze şi mentalităţii mărginite de supus prusac a 
Uniunii fabricanţilor germani. Lipsa de timp mă sileşte să renunţ 
definitiv la contactul cu această plăcută societate. Totuşi, la des
părţire, să le mai dau de furcă „savanţiloru de la „Concordia u 

punîndu-le următoarea întrebare : în ce articol şi cum se numea 
omul care l-a apostrofat pe un adversar de-al său, cel puţin de 
talia „Concordiei" ,  cu următoarele cuvinte semnificative : „Asinus 
manebis in secula seculorum" * ? 

Londra, 28 iulie 1872 

Nr. 7. A doua replică a anonimului 

„Concordia" nr. 34 din 22 august 1872 

Completare la caracterizarea lui Karl Marx 

Karl Marx 

D-l Marx a răspuns ln „Volksstaat• din 7 august la articolul „Cum se apără 
Karl Marx• ,  apărut în nr. 27 al „Concordiei" ,  Incăpăţînarea cu care el persistă în 
denaturarea adevărului, cramponîndu-se de citatul falsificat din discursul la buget 
din 16 aprilie 1863 al lui Gladstone, este uimitoare, chiar şi cind este vorba de 
un om care nu se sfieşte să recurgă la orice mijloc pentru realizarea planurilor 
sale revoluţionare. lntr-adevăr, ea nu se poate explica decit prin teama de urmă· 
rile penibile pe care le-ar avea pentru autor mărturisirea că acel citat, bomba 
Manifestului constitutiv, este fals, avînd în vedere marea circulaţie a acestuia. 

După cum se ştie, în primul său răspuns de apărare, Marx a recunoscut 
că în darea de seamă stenografică apărută în Hansard nu există acest citat. Mo
tivul : d-l Gladstone a escamotat un pasaj compromiţător pentru el I Prima do· 
vadă : într-un articol din „Fortnightly Review" ,  prof. Beesly a citat acest discurs 
la fel ca Manifestul constituti v .  

Aceasta ar putea să-i lase cititorului impresia că profesorul Beesly a cit.1t 
acest discurs al d-lui Gladstone într-un articol în legătură cu vreo altă temă 
istorică şi nu cu Internaţionala. De aceea am menţionat în primul rînd că acest 
articol tratează despre istoria Internaţionalei şi a fost scris pe baza materialului 

* „Un măgar vei rămîne în vecii vecilor•. - Nola trad. 
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pe care Marx însuşi I-a furnizat autorului. Marx nici nu contestă acest lucru. 
Dar el asigură că materialul furnizat de el nu s-a referit cituşi de pu\in la con
linutul Manifestului constitutiv, încă de la apari\ie cunoscut de profesorul Beesly. 
Dar noi nici n-am spus, nici n-am insinuat aşa ceva şi nici nu punem la îndo
ială afinna\ia d-lui Marx. Dacă el ar fi prezentat d-lui Beesly „Theory of lhe 
Exchanges" ca dovadă a autenticitălii citatului său, acesta, desigur, nu I-ar mai 
fi reprodus. ln al doilea rînd, am răspuns, şi aceasta este riposta principală : 
Beesly n-a citat pasajul litigios din discursul lui Gladstone, ci I-a redat doar în 
cadrul unei analize a Manifestului constitutiv. Noi am reprodus textual fraza 
respectivă din articolul lui Beesly, după cum se poate vedea în nr. 27 al „Con
cordiei". Faptul că în analiza sa Beesly n-a pus între ghilimele * cuvintele „dupd 
cum a remarcat d-l Gladstone• este folosit acum de Marx pentru a-i face pe 
cititori să creadă că Beesly, întrerupîndu-şi brusc analiza, a spus aceste cuvinte 
în propriul său nume I I 

O a doua dovadă că Gladstone a escamotat ulterior din discursul său cu
vintele respective era pentru Marx faptul că „The Theory of the Exchanges• ,  
lucrare apărută încă înaintea Manifestului constitutiv, citează discursul I a  buget 
al lui Gladstone exact cum îl citează Manifestul. Noi am răsfoit cartea ş1 am 
constatat că acest lucru este adevărat. dar că, în schimb, după toate indiciile, 
Marx însuşi a luat citatul din această carte. Primul indiciu este că ln „Capita
lul", la p. 639, în special în nota 1 03, Marx citează acest discurs în versiunea 
absolut lipsită de sens în care apare textual la p. 134 din „Theory of the Exchan
ges". Indiciul că „Theory of the Exchanges• a servit drept izvor citatului lui Marx 
este confirmat şi de faptul că în „Capitalul" ,  acolo unde Marx citează discursul 
lui Gladstone aşa cum ii citează „Theory of the Exchanges• la p. 134, el mai dă 
ş1 alte citate, care se găsesc în această carte la aceeaşi pagină şi care sint inso
lite de aceleaşi comentarii. Şi ce răspunde d-l Marx 1 ln primul rînd, că el a 
adăugat comentarii care nu există în „Theory of the Exchanges•. Dar aceasta 
nu exclude şi remarca noastră. Apoi, dind citatul din Moliere, el I-a numit în 
mod expres pe autorul lui „Theory of the Exchanges•. Dar noi n-am spus con
trarul. ln sfîrşit, în ceea ce priveşte datele din London Orphan Asylum, pe care 
Marx le citează în cartea sa la p. 640, la fel ca „Theory of the Exchanges• la 
p. 135, Marx însuşi recunoaşte că le-a reprodus textual din această lucrare, con
trolind apoi exactitatea lor în izvoarele originale. Prin urmare, Marx însuşi con
firmă că o parte din comentariile care înso\esc citatul din discursul lui Gladslone 
sint luate din „Theory of the Exchanges". El însuşi confirmă deci juste\ea punc
telor pe care se bazeazii argumentul nostru principal că Marx a preluat şi cita
tul din discursul lui Gladstone din „Theory of the Exchanges•.  Dar la acest ar
gument principal, şi anume la observa\ia că el citează, ca şi „Theory of the 
Exchanges• ,  discursul lui Gladstone în aceeaşi versiune, absolut lipsită de sens, 
el nu răspunde nimic. 

In sfîrşit, în al treilea rînd, Ma1x căuta să facă dovada afirma\iei sale că 
în darea de seamă stenografică din Hansard Gladstone şi-a falsificat ulterior 
propriul său discurs Ia buget, referindu-se la darea de seamă asupra acestui dis
curs publicată în „Times" din 17 aprilie 1863. Dar din această dare de seamă 
reiese exact contrarul, deoarece „Times• şi Hansard coincid din punct de vedere 
material intru totul. Pentru ca cititorii lui să nu poată sesiza acest fapt, Marx a 
recurs Ia diferite mijloace. Primul mijloc, care în acelaşi timp avea menirea să 
stirnească din nou admira\ia cititorilor ziarului „Volksstaat• pentru erndi\ia ora
colului lor, a fost o digresiune filologică. Şi potrivit dării de seamă din „Times• ,  

* Notă suplimentară dată cu prilejul reeditării : prof. Beesly a copiat din 
Manifestul constitutiv pasajul citat de el exact aşa cum a apărut acolo. Şi, fi
reşte, acolo propozi\ia mcidentă nu este pusă în ghilimele. (Nota lui Brentano.} 
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în mCisura în ca1e Marx citeazCi din ea, Gladstone a spus în mod expres că el 
crede că creşterea ameţitoare a avuţiei şi a puterii de care a vorbit nu se limi
teaza „to the classes who are in easy circumstances" ,  adica la clasele care au con
diţii de viaţă p!dcute. Referindu-se la Wctkefield, autorul lucrării „The middle or un
easy class" ,  Marx a afirmat că Gladstone ar fi spus că el nu crede că această creş
tere se limiteaza Ia pai tea „propriu-zis bogatd." ,  „partea cu adevărat bogată• a cla
selor avute, şi, deoarece noi n-am dat atenţie acestei expuneri, el ne acuză acum de 
escamotarea ei. Şi n-am răspuns nimic la această nouă încercare de a falsifica 
lucrurile numai penli u că, intr-adC\ d.r, era prea evidentă. Indiferent ce a avut 
Wakefield în vedere atunci cind a numit clasa de mijloc „the uneasy class." , din 
întregul context al discursului lui Gladstone, aşa cum îi reda şi darea de seamă 
din „Times" , reiese că în acel pasaj, prin „classes who are in easy circumstan
ces" ,  Gladstone a înţeles clasele care nu sini cuprinse în populaţia muncitoare, 
inlrucî t o contrapune pe aceasta primelor. 

Al doilea mijloc folosit de Marx pentru a estompa darea de seamă din 
„Times• a constat în aceea că în traducerea sa germană el a eludat pur şi sim
plu propoziţia secundară din care 1 eieşea ca Gladstone a spus doar cei creşterea 
avu�iei, aşa cum o vadesc datele cu privire Ia impozitul pe venit, se limitează Ia 
clasele avute, deoarece clasa muncitoare nu plăte�te acest impozit, şi că de aici 
nu se poate trage nici o concluzie cu privire la creşterea bunăstării clasei mun
citoare, ceea ce nu inseamnd. însă �ă, în realitate, clasa muncitoare este exclusă de 
la creşterea extraordinară a avuţiei naţionale. Marx, care, după cum am văzut, acuză 
în mod gratuit „Concordia" de escamotare, eludează din nou, fără jenă, amintita 
propoziţie secundară, deşi i-am reproşat că a denaturat-o. Ba mai mult. Cînd i-am 
spus că în realitate darea de seamă din „Times" reproduce într-o formă mai 
prescurtatd. ceea ce darea de seamă stenografică din Hansard redă textual, el 
a negat acest lucru şi a îndrăznit să publice paralel darea de seamă din „Times• 
şi cea din Hansard, omi/înd, bineînţeles, din nou propoziţia secundară. Ce-are a 
face I Doar cititorii lui „Volksstaat• ,  pe a căror părere pune preţ, nu-I pot 
controla I 

ln al treilea rind, în sfirşit, Marx căuta să ascundă concordanţa dintre da
rea de seamă din „Times" şi cea din Hansard, evitînd să ci teze acele fraze în 
care şi  potrivit dăr11 de seamă din „Times" Gladstone atestă direct şi în mod 
expres îmbunătăţirea situaţiei clasei muncitoare britanice. Noi am fd.cut o re
marcă în acest sens şi am citat integral pasajul l i tigios din darea de seamă din 
„Times". Cu toate acestea, Marx îi minte pe cititorii săi,  pretinzind că noi am 
fi vrut să dăm de înţeles că am citat „Times" după traducerea sa I ln schimb, 
el nu numai că eludează, bineînţeles, dovada făcută de noi (în nr. 28) că con
tradicţia flagrantă care ar exista, după părerea lui Marx, intre afirmaţiile lui 
Gladstone cu privire la îmbunătăţirea situaţiei clasei muncitoare britanice şi fap
tele stabilite oficial în realitate nu există, ci dimpotrivă repetă acuzaţia. 

In afară de aceasta, în răspunsul său, publicat la 7 august în „Volksstaat " ,  
Marx aduce alţi doi martori care să  certifice exactitatea versiunii discursului Ia  
buget al lui Gladstone dată de el : „Morning Star" şi „Morning Advertiser• din 
17 aprilie 1863. Dar nici nu mai e nevoie să controlăm dacă Marx a citat ambele 
ziare fără o nouă denaturare *. Căci aceste ziare, chiar aşa cum Ie citează el, 
pledează pentru noi. După ce Gladstone a spus, potrivit celor două ziare, că 
el nu crede că această creştere ameţitoare a avuţiei şi  a puterii se limi
tează la clasele care au condiţii de viaţă plăcute, el continuă : „Această 

sporire mare a avuţiei nu ţine seama de Joc de situaţia populaţiei mun-

* Notă suplimentară dată cu prilejul reeditării : Şi aici Marx eludează ace
leaşi fraze pe care Ie-a eludat atunci cind a redat darea de seamă din „Times•.  
Vezi începutul celor două dări de seamă. (Nota Iul Brentano.) 
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citoare. Creşterea amintită este o creştere Cdre se limitează pe de-a-ntregul la 
clasele care posedă proprietate" .  Contextul şi folosirea cuvintelor „line seama• 
arată limpede că prin această sporire şi creştere amintită se înţelege sporirea 
şi menţionarea care pot fi deduse din datele cu privire la impozitul pe venit. 

Dar referirea la aceşti doi pretinşi martori nu este deci! expresia acelui 
obicei de a face paradă de meticulozitatea cu ajutorul căreia urmează să fie între
ţinută credinţa cititorilor lui „Volksstaat• în oracolul lor. Articolul lui Marx 
apărut ·În „Volksstaat• din 1 august este un exemplu de asemenea paradă şi 
merită ca cititorii noştri să-l citeasca. Trebuie să mai cităm un exemplu de acest 
fel pentru a nu-i da d-lui Marx posibilitatea de a ne imputa că vrem să ascun
dem cititorilor noştri faptul că a avut prilejul să ne corecteze într-un punct ne
esenţial. Noi am spus că în Anglia persoanele cu un venit sub 150 I.st. nu plă
tesc impozit. D-l Marx ne persifleazii că n-am ştiut că numai veniturile sub 
1 00 I.st. sini scutite de impozit. Intr-adevar, legea din 1842 scutea de impozit 
toate veniturile sub 150 I.st., dar în 1 853 a început să se perceapă impozit şi la 
veniturile de la 1 00 I.st. în sus, numai ca veniturile devenite atunci impozabile s-au 
bucurat de un regim mai blind, fiind supuse la un impozit mai mic deci! cele de la 
1 50 I.st. în sus. In 1863 categoria care beneficia de un regim mai blind a fost extinsă 
pină la veniturile de 200 I .st. ,  acordindu-se o reducere a impozitelor în aşa fel, 
incit, din veniturile între 100 şi 200 I.st., 60 I.st. erau scăzute de fiecare dată 
ca neimpozabile. 

D-l Marx îşi încheie articolul spunindu-ne că lipsa de timp ii sileşte să 
renunţe definitiv la contactul cu această plăcută societate. lnţelegem că pentru 
d-l Marx este binevenit prilejul de a ocoli pe cineva care-i face dovada falsu
rilor sale. Dacă în cele din urmă d-l Marx recurge la invective, îl putem asigura 
că adversarii săi sint foarte incintaţi de recunoaşterea propriei culpabilităţi care 
se ascunde îndărătul lor. Invectivele sini arma acelora care şi-au epuizat toate 
mijloacele de apărare. 
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III 

Sedley Taylor şi Eleanor Marx 

(ln traducere) 

Nr. 8. Atacul lui S. Taylor 

„Times" din 29 noiembrie 1883 

Către redactorul-şef al ziarului „Times• 

Permiteţi-mi să menţionez în „Times• că originea citatului derutant din dis
cursul la buget rostit de d-l Gladstone la 16 aprilie 1863, pe care un publicist 
atît de eminent ca profesorul Emile de Laveleye, încrezător în izvoarele ger
mane, s-a simţit tentat să-l reproducă şi în privinţa căruia publică o rectificare 
în numărul de astăzi al ziarului „Times• datează încă din 1864 şi se găseşte 
într-un manifest publicat de Consiliul faimoasei Asociaţii Internaţionale a Mun
citorilor. 

Pare extrem de ciudat faptul că profesorului Brentano (pe atunci la Breslau, 
acum la Strasbourg) i-a fost dat ca după opt ani să dea în vileag, într-un ziar ger
man, mala fides care, pare-se, a dictat citatul din discursul lui Gladstone apărut în 
Manifest. 

D-l Karl Marx, care, ca autor recunoscut al Manifestului, căuta să apere 
citatul, zbătindu-se ca în chinurile morţii în urma atacurilor magistrale ale lui 
Brentano, a avut cutezanţa să afirme că, înainte de a o publica în Hansard, d-l 
Gladstone şi-a ajustat darea de seamă asupra discursului său apărută în „Times• 
din 17 aprllle 1863 pentru a escamota un pasaj, ce-i drept compromiţător pentru 
un cancelar englez al trezoreriei. Cind Brentano a demonstrat printr-o confrun
tare amănunţită a textelor că darea de seamă din „Times• şi cea din Hansard 
coincid, excluzind cu totul sensul atribuit cuvintelor lui Gladstone de o citare 
ruptă cu dibăcie din context, Marx s-a retras sub pretextul „lipsei de timp• I 

Intreaga corespondentă Brentano-Marx merită intru totul să fie scoasă din 
colecţiile de ziare în care zace îngropată şi retipărită în limba engleză, deoarece 
pune în lumină gradul de corectitudine literară a celui de·al doilea protagonist ; 
aceasta este cu atit mai necesar într-un moment cind opera sa principală ne este 
prezentată nici mai mult nici mai puţin decit ca o nouă evanghelie a renaşterii 
sociale. 

Trinity College, Cambridge, 
26 noiembrie (1883) Rl!min al dv„ 

SedJey Taylor 

Articolul de mai sus a apărut în „Timesu din 29 noiembrie 
1883. La 30 noiembrie, fiica cea mai mică a lui Marx, Eleanor, a 
trimis ziarului „Times" răspunsul ei. Răspunsul nu a fost publicat. 
O a doua scrisoare adresată redactorului şef n-a avut o soartă 
mai bună. Atunci E. Marx s-a adresat ziarului „Daily NewsM ,  tot 
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zadarnic însă. De aceea ea a publicat atît acuzaţia lui Sedley Tay
lor, cit şi răspunsul ei în numărul din februarie 1 884 al publica
ţiei socialiste lunare „To Dayu.  Dăm mai jos răspunsul ei 180• 

Nr. 9. Răspunsul Eleanorei Marx 

„To Day", februarie 1884 

Către redactorul-şef al ziarului „Times• 

In „Times" din 29 noiembrie, d-l Sedley Taylor pomeneşte un 
anumit citat dintr-un discurs al lui Gladstone, care 

„datează încă din 1864 şi se găseşte într-un manifest publicat de Consiliul fai
moasei Asociaţii Internaţionale a Muncitorilor•. 

El continuă apoi (citez aici scrisoarea d-lui Taylor de la cu
vintele „Pare extrem de ciudatu pînă la „«lipsei de timp»u ) .  

Iată pe scurt faptele. Citatul menţionat cuprinde cîteva fraze 
din discursul la buget rostit de d-l Gladstone la 1 6  aprilie 1863. 
După ce d-l Gladstone a descris creşterea extraordinară a avuţiei 
care a avut loc în această ţară între 1853 şi 1 86 1 ,  i se atribuie în 
continuare următoarele cuvinte : 

„Această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii se limitează pe de-a-ntre
gul la clasele care posedă proprietate•. 

Un scriitor anonim, care, după cum s-a aflat acum, este pro
fesorul Brentano, publică într-o revistă germană, „Concordia" din 7 
martie 1872, un răspuns în care se spune : 

„Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul lui Gladstone. Atît 
din punct de vedere formal, cit şi în fond, Marx a născocit această frază". 

Acesta a fost singurul punct litigios între tatăl meu şi adver
sarul său anonim. 

In răspunsurile sale publicate în numerele din 1 iunie şi 7 au
gust 1872 ale ziarului „Volksstaat" din Leipzig, Marx citează ur
mătoarele dări de seamă asupra discursului lui Gladstone. 

„Times" din 17 aprilie : 

„Creşterea pe care tocmai am descris-o şi care, cred, se bazează pe date 
exacte, este o creştere care se limitează pe de-a-ntregul la clasele care posedă 
proprietate• . 

„Morning Star" din 1 7  aprilie : 

„Această creştere este o creştere care se limitează pe de·a� ta alasele 
care posedă proprietate". 
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11Morning Advertiser" din 1 7  aprilie : 

„Creşterea arătată se limitează exclusiv la clasele care posedă proprietate•. 

Anonimul Brentano, 1 1zbătîndu-se ca în chinurile morţii în 
urma atacurilor" sale „magistrale" ,  a căutat atunci să se apere 
prin afirmaţia, uzuală, în asemenea împrejurări, că, chiar dacă 
citatul nu este fals, el este totuşi „derutant " ,  de „mala fides" , 
„rupt cu dibăcie din context" etc. Mă tem că nu-mi veţi acorda 
spaţiul pentru a răspunde la acuzaţia lui Brentano, la care revine 
acum, după 1 1  ani, d-l Sedley Taylor. Poate că acest lucru nici nu 
va mai fi necesar, întrucît d-l Taylor spune : 

„Intreaga corespondenţă Brentano-Marx merită întru totul să fie scoasă din 
colecţiile de ziare în care zace îngropată şi retipd.rit.i în limba engleză". 

Sînt absolut de aceeaşi părere. Memoria tatălui meu n-ar avea 
decît de cîştigat. In ceea ce priveşte abaterile din dările de seamă 
asupra discursului respectiv apărute în ziare, faţă de darea de 
seamă din Hansard, las rezolvarea acestei chestiuni în seama celor 
direct interesaţi. 

Din miile de citate apărute în lucrările tatălui meu, acesta este 
singurul citat a cărui exactitate a fost contestată. Este destul de 
semnificativ faptul că profesorii de economie revin mereu la acest 
exemplu izolat şi nu prea fericit. Şi, pentru a folosi cuvintele d-lui 
Taylor, 

„el pune în lumină gradul de corectitudine literară a celui de-al doilea protago
nist• (Marx), „aceasta este cu atît mai necesar într-un moment cînd opera sa 
principală ne este prezentată nici mai mult, nici mai puţin decît ca o nouă evan
ghelie a renaşterii sociale" .  

Londra, 30 noiembrie 1 883 

Nr. 1 0. Replica lui S. Taylor 

„To Day", martie 1884 

Către redacţia lui „To Day" 

Rămîn a dv., 
Eleanor Marx 

Domnilor ! Nimeni nu regretă mai mult deci! mine că domnişoarei Marx i s-a 
refuzat publicarea răspunsului ei, la care avea un drept atît de evident. Sînt insd. 
departe de a împărtăşi părerea ei, că „singurul punct litigios" între dr. Marx şi 
prof. Brentano îl constituie existenţa sau inexistenţa unei anumite fraze în dis
cursul lui Gladstone. Dupd. părerea mea, aceasta este o problemă de o importantă 
cu totul secundară în comparaţie cu problema dacă citatul respectiv a fost dat cu 
intenţia de a reda sau de a denatura sensul cuvintelor d-lui Gladstone. 
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Fireşte că ar fi imposibil să examinăm în această scrisoare conţinutul amplei 
controverse dintre Brentano şi Marx fără a abuza în mod nepermis de spaţiul dv. 
Deoarece însă în coloanele dv. domnişoara Marx a calificat părerea pe care mi-am 
exprimat-o în mod public o „calomnie" şi un „pamflet" *• mă văd silit să vă rog 
să publicaţi paralel următoarele două citate, astfel incit cititorii dv. să poată ju
deca ei înşişi dacă, în marea sa operă „Capitalul" ,  dr. Marx a citat cinstit sau 
necinstit discursul la buget din 1 863. De ce folosesc darea de seamă din „Times• 
în locul celei din Hansard va fi limpede pentru cei care citesc scrisorile lui Marx 
către Brentano. 

„Times• din 17 aprilie 1 863 

„ln 10 ani din 1842 pînă în 1852 in
clusiv, venitul impozabil al ţării a cres
cut, în măsura în care pot stabili exact 
acest lucru, cu 68/o ; dar în 8 ani, din 
1853 şi pină în 1861 , venitul ţării a 
crescut din nou cu 208/o peste cifra 
luată ca bază. Acesta este un fapt atit 
de surprinzător, incit este aproape de 
necrezut.. . 
.. .ln ce mă priveşte trebuie să spun 
că aş privi aproape cu nelinişte şi du
rere această creştere amc/itoare a avu
/iei şi a puterii dacă aş considera că 
ea �e limitează la clasele care au con
di/ii de viată plăcute. Aceasta nu line 
de loc scama de situa/ia popula/iei 
muncitoare. Creşterea pe care am des
cris-o şi C'are se bazează, cred, pe date 
exacte se limitează pe de-a-ntregul Ia 
clasele care posedă proprietate. Dar 
creşterea capitalului reprezintă indirect 
un avantaj pentru muncitori, pentru că 
ea ieftineşte acea marfă care în proce
sul de producţie face direct concurentă 
muncii. Noi avem însă consolarea pro
fundă şi, trebuie să spun, nepreţuită că, 
în timp ce bogaţii au devenit mai bo
gaţi, săracii au devenit mai puţin să
raci. Dacă l imitele sărăciei au devenit 
mai puţin extreme, nu îndrăznesc să 
spun, dar sîntem fericiţi ştiind că în 
ultimii douăzeci de ani situa/ia munci
torului britanic s-a îmbunătăţit, în me
die, într-o măsură, după părerea noas
tră, extraordinară şi, putem spune, fără 
seamăn în istoria tuturor lărilor şi a tu· 
turor timpurilor•. 

„Capitalul", ed. a II-a, 
p. 678, nota 103 

„Din 1842 pină în 1852 venitul impo
zabil al acestei ţări a crescut cu 6° e • • •  

. .  .ln cei 8 ani din 1853 pină în 1861 ,  
el  a crescut, dacă luăm ca  bază anul 
1 853, cu 208/o. Faptul acesta este atit de 
uimitor, incit este aproape de necrezut... 

... Această creştere ameţitoare a avuţiei 
şi a puterii . . .  

.. . se l imitează pe de-a-ntregul la clasele 
care posedă proprietate, dar... dar ea 
trebuie să constituie un avantaj indi
rect pentru populaţia muncitoare, pentru 
că ea ieftineşte articolele de consum 
general ... 

... în timp ce bogaţii au devenit mai bo
gaţi, săracii au devenit în orice caz 
mai puţin săraci. Nu îndrăznesc să 
afirm că limitele sărăciei s-au schim
bat". - „Gladstone în Camera Comune
lor, 16 aprilie 1863". 

* In scrisoarea de însoţire adresată redacţiei lui „To Day•, nepublicată aici. 
(No ta lui Engels.) 
13 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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Rog să se acorde o atenţie deosebită sensului acelor pasaje din darea de 
seamă din „Times" pe care le-am subliniat. Dm fraza : „„.în ce mă priveşte„. 
clasele avute• reiese părerea autorului că creşterea ameţitoare a avuţiei şi a 
puterii pe care tocmai a descris-o nu se limitează la persoane avute. Intr-adevăr, 
există o contradicţie intre cuvintele folosite aici şi fraza următoare : „Creşte
rea ... clasele avute•, dar cuvintele „aceasta nu ţine ... populaţiei muncitoare", care 
se află intre cele două fraze, nu lasă nici o îndoială asupra a ceea ce a avut 
ln vedere d-l Gladstone, şi anume că, avind la bază datele cu privire la impo
zitul pe venit, cifrele indicate de el se referă doar la veniturile care nu sint 
scutite de impozite *. De aceea din ele nu se putea nicidecum deduce în ce 
măsură crescuse în perioada analizată venitul total al populaţiei muncitoare. 
Fraza finală, de la „dar sintem fericiţi" pină la sfirşit, arată categoric că, pe 
baza unor dovezi independente de datele cu privire la impozitele pe venit, d-l 
Gladstone a recunoscut ca evidentă o îmbunătăţire extraordinară şi aproape fără 
seamăn a situaţiei medii a muncitorului britanic. 

In ce scop aceste pasaje esenţiale au fost aproape cu totul omise, astfel 
incit darea de seamă din ziar a fost redusă pină la forma surprinzătoare în care 
apare în cartea d-lui Marx ? Evident, cred, pentru ca mozaicul alcătuit în mod 
arbitrar şi cirpăcit din cuvintele care au mai rămas din discursul d-lui Gladstone 
să poată fi înţeles în sensul că veniturile populaţiei muncitoare au sporit într-o 
măsură neînsemnată, în timp ce veniturile claselor avute au crescut enorm, un 
punct de vedere în absolută neconcordanţă cu pasajele omise, care afirmă cu 
totul altceva. 

Nu pot trece cu vederea nici faptul că, după traducerea germană a acestui 
citat ciuntit în textul „Capitalului •, urmează imediat expresia mirării plină de 
dispreţ a lui Marx cu privire la „jalnicul subterfugiu "  cuprins în cuvintele care 
figurează aici la sfirşitul frazei lui Gladstone în comparaţie cu descrierea creş
terii avuţiei claselor avute făcută anterior de el. 

Trinity College, Cambridge, 
8 februarie 1884 

Rămin al dv., 

Sedley Taylor 

Nr. 1 1 . Al doilea răspuns al Eleanorei Marx ts1 
„To Day", martie 1 884 

Către redacţia lui „To Day• 

Domnilor, 

D-l Sedley Taylor contestă afirmaţia mea că, atunci cînd ca
lomniatorul anonim a tăbărît asupra d-lui Marx, singurul punct 
litigios era dacă d-l Gladstone a folosit sau nu anumite cuvinte. 
După părerea d-lui Taylor, adevărata problemă era 

* Scutite de impozite erau intre 1 842 şi 1853 venitunle pină la 150 l.st., 
iar ln 1 853 cele pină la 100 I.st. (Nota redacţiei lui „To Day".) 
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„dacă citatul respectiv a fost dat cu intenţia de a reda sau de a denatura sen
sul cuvintelor lui Gladstone•. 

Am în faţa mea articolul din „Concordia" (nr. 10 din 7 martie 
1 872) „Cum citează Karl Marx" . Aici autorul anonim citează mai 
întîi Manifestul constitutiv al Internaţionalei, apoi pasajul din 
discursul d-lui Gladstone, textul integral din Hansard, rezumă pa
sajul aşa cum îl înţelege şi cum i-ar plăcea şi, în sfîrşit, termină 
cu cuvintele : 

„Faptul că Gladstone menţionează acest lucru numai pentru aprecierea justă 
a criteriului său, Marx îl foloseşte pentru a-i atribui lui Gladstone următoarele 
cuvinte : «Aceastcl creştere ametitoare a avutiel şi a puterii se limiteazcl pe 
de-a-ntregul la clasele avute„, Această frază nu se găseşte însă nicăieri în dis
cursul lui Gladstone. Dimpotrivă, acolo se spune tocmai contrarul. Atît din punct 
de vedere formal, cit şi în fond, Marx a născocit această frază I" .  

Aceasta este învinuirea, singura învinuire care i se aduce lui 
Marx. El este, de fapt, învinuit de a fi denaturat sensul cuvintelor 
lui Gladstone, „născocind" o întreagă frază. Nici un cuvînt despre 
citate „derutante" sau „rupte cu dibăcie din context" .  Problema 
o constituie pur şi simplu „existenţa sau inexistenţa unei anumite 
fraze în discursul lui Gladstone " .  

Una din două. Ori a citit d-l Taylor atacurile lui Brentano şi 
răspunsurile tatălui meu, şi atunci afirmaţia sa este în directă con
tradicţie cu adevărul, pe care nu se poate să nu-l cunoască. Ori 
nu le-a citit. Şi atunci ? Avem de-a face cu un om care trimite 
scrisori de la Trinity College, Cambridge ; care fără vreun motiv 
îşi dă o deosebită osteneală să atace corectitudinea literară a de
functului meu tată într-un mod care, în lipsă de dovezi, ar trebui 
inevitabil taxat drept „calomnie" ; care aduce această învinuire 
pe baza unei controverse literare datînd din 1872 între un scriitor 
anonim (profesorul Brentano, după părerea d-lui Taylor) şi tatăl 
meu ; care într-un limbaj înflăcărat descrie atacul magistral al sf. 
Gheorghe-Brentano şi chinurile morţii în care repede l-a făcut pe 
balaurul Marx să se zbată ; care ne poate relata în amănunt suc
cesele zdrobitoare înregistrate de numitul sf. Gheorghe printr-o 
, ,confruntare amănunţită a textelor" ; şi care, pe deasupra, mă 
pune în situaţia delicată de a fi nevoită să presupun, în interesul 
dragostei de oameni, că el niciodată nu a citit nici măcar un sin
gur rînd din cele despre care vorbeşte. 

Dacă d-l Taylor ar fi citit articolele „magistrale " ale priete
nului său anonim, el ar fi găsit acolo următoarele : 

13* 
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„Şi acum vă întrebăm : Minte cineva doar atunci cînd născoceşte o min· 
ciună sau minte în e'.)ală măsură şi atunci cînd o repetă, deşi ştie sau ar trebui 
sa ştie că este vorba de o minciună . .. ?" 

Astfel vorbeşte „magistralul" Brentano, pe cit de virtuos, pe 
atît de anonim, în replica sa la primul răspuns al tatălui meu 
(„Concordia" nr. 27 din 4 iulie 1872, p. 210) .  Cu toate acestea, 
el afirmă pe aceeaşi pagină, în văzul lumii întregi, că 

„şi potrivit dării de seo.mă din «Times» Gladstone spune că, după părerea lui, 
această creştere ame\itoare a avu\iei şi a puterii nu se limitează la clasele avute• .  

Dacă, aşadar, Brentano pare să n-aibă habar care este adevă
ratul punct litigios, oare nu stau la fel lucrurile cu d-l Sedley 
Taylor ? ln scrisoarea sa către „Times" ,  punctul litigios era un 
pasaj citat în Manifestul constitutiv al Internaţionalei. ln scri
soarea sa către „To Day" - un pasaj citat în „Capitalul" .  Ba una, 
ba alta, dar nu de asta mă plîng. D-l Taylor ne redă acum pasajul 
din discursul lui Gladstone aşa cum este citat la p. 678 şi 679 din 
„Capitalul" ,  paralel cu acelaşi pasaj , dar nu din darea de seamă 
din Hansard, ci din cea din „Times" .  

„De c e  folosesc darea d e  seamă din «Times» î n  locul celei din Hansard va 
fi limpede pentru cei care citesc scrisorile lui Marx Cdtre Brentano". 

Dar am văzut că d-l Taylor nu se află printre aceşti „cititori " .  
D e  c e  procedează el astfel poate c ă  este limpede pentru alţii, dar 
nu pentru el, dacă e să dăm crezare propriei sale argumentări. 

ln orice caz, am trecut acum de la infailibilul Hansard la 
acea dare de seamă a cărei folosire face pe anonimul Brentano 
să-i reproşeze tatălui meu („Concordia" , aceeaşi p. 2 10) că recurge 
la „dări de seamă, inevitabil cîrpăcite, din ziare" .  Un lucru este 
cert : „De ce"-ul d-lui Taylor trebuie să fie „limpede" pentru prie
tenul său Brentano. 

Pentru mine, acest „de ce" este într-adevăr foarte limpede. 
Cuvintele de a căror născocire a fost învinuit tatăl meu (1 1 0  creş
tere limitată pe de-a-ntregul la clasele care posedă proprietate " ) ,  
aceste cuvinte se află atît în darea de seamă din „Times" ,  c i t  ş i  

în cele din restul cotidianelor, în timp ce în Hansard ele sînt nu 
numai „ajustate" ,  ci cu totul „escamotate" .  Acest fapt l-a consta
tat Marx. D-l Taylor, care în scrisoarea sa către „Times" încă se 
mai cutremura de spaimă din pricina unei asemenea „cutezanţe" 
de neiertat, se vede acum el însuşi nevoit să renunţe la imaculatul 
Hansard şi să caute scăpare în darea de seamă din „Times" ,  după 
Brentano „inevitabil ciuntită 11 •  
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Să trecem acum la citatul însuşi. D-l Taylor ne  atrage în mod 
deosebit atenţia asupra a două pasaje relevate de el. ln primul el 
admite : 

„lntr-adevăr, există o contradic/ie între cuvintele folosite aici şi fraza ur
mătoare : <Creşterea.„ clasele avute»,  dar cuvintele «aceasta nu ţine„. populaţiei 
muncitoare " care se află intre cele două fraze, nu lasă nici o îndoială asupra a 
ceea ce a avut în vedere d-l Gladstone" etc. 

Şi aici ne aflăm evident în domeniul teologiei. Este bine
cunoscutul stil al interpretării ortodoxe a Bibliei. Pasajul se con
trazice de fapt el însuşi ; dar dacă el este interpretat potrivit ade
văratei credinţe a creştinului, vom vedea că sensul lui nu contra
zice această adevărată credinţă. Dacă d-l Taylor îl tălmăceşte pe 
d-l Gladstone în felul în care d-l Gladstone tălmăceşte Biblia, el 
nu se poate aştepta să găsească adepţi decît printre ortodocşi. 

Or, cu acel prilej special d-l Gladstone a vorbit sau nu en
glezeşte. Dacă n-a vorbit englezeşte, atunci nu ne pot fi de folos 
nici un fel de citate sau tălmăciri. Dacă da, atunci el a spus că i-ar 
părea foarte rău dacă. acea creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii 
s-ar limita la clasele care au condiţii de viaţă plăcute, dar că ea se 
limitează pe de-a-ntregul la clasele avute. Şi aşa a citat Marx. 
Al doilea pasaj reprezintă una din acele tirade stereotipe care, cu 
unele modificări, se repetă în toate discursurile la buget din Anglia, 
exceptînd perioadele în care afacerile merg prost. Care era părerea 
lui Marx în această privinţă şi în genere despre întregul discurs 
reiese din următorul pasaj din cel de-al doilea răspuns al său dat 
calomniatorului anonim : „După ce Gladstonc a cîntat un imn de 
slavă creşterii avuţiei capitaliste, el se întoarce la clasa munci
toare. El nu afirmă nicidecum că ea şi-a primit partea din «creşte
rea ameţitoare a avuţiei şi a puterii» ,  ci, potrivit dării de seamă 
publicate în «Times» , el continuă cu cuvintele : «Creşterea capita
lului reprezintă însă un avantaj indirect pentru muncitori etc.» . El 
se consolează constatînd că, « În timp ce bogaţii au devenit mai 
bogaţi, săracii au devenit mai puţin săraci».  ln sfîrşit, declară că, 
atît el personal, cît şi prietenii săi îmbogăţiţi din parlament, «sînt 
atît de fericiţi văzînd» ,  contrar celor constatate de anchetele parla
mentare şi ilustrate de datele statistice, 

«că în ultimii 20 de ani situaţia muncitorului britanic s-a îmbunătăţit în medie 
într-o masură, după părerea noastră, extraordinară şi, putem spune, aproape 
fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor timpurilor». 

Şi pînă la d-l Gladstone toţi predecesorii săi în această funcţie 
au fost « atît de fericiţi» să completeze în discursurile lor la buget 
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descrierea creşterii avuţiei capitaliste cu peroraţii pline de mul
ţumire de sine despre îmbunătăţirea situaţiei clasei muncitoare. 
Totuşi, el îi prinde pe toţi cu minciuna, arătînd că împărăţia de o 
mie de ani a început abia după introducerea legislaţiei liberului
schimb. De fapt, aici nu este vorba dacă temeiurile pentru c are 
Gladstone se consolează sau se felicită sînt îndreptăţite sau nu. 
Este vorba pur şi simplu de faptul că, din punctul lui de vedere, 
aşa-zisa îmbunătăţire «extraordinară» a situaţiei clasei muncitoare 
nu este nicidecum în contradicţie cu «Creşterea ameţitoare a avu
ţiei şi a puterii, care se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute» .  
învăţătura ortodoxă a apologeţilor capitalului - iar d-l Gladstone 
este unul dintre cei mai bine plătiţi apologeţi ai lui - preconizează 
că mijlocul cel mai sigur pentru ca muncitorii să-şi îmbunătăţească 
situaţia este acela de a-i îmbogăţi pe exploatatorii lor" * („Volks
staat "  nr. 63 din 7 august 1872) . 

ln plus, pentru a-i fi pe plac d-lui Taylor, pasajul respectiv 
din discursul d-lui Gladstone este citat în întregime în Manifestul 
constitutiv, p. 5, chiar înaintea citatului litigios. Şi ce altceva decît 
acest manifest a acuzat pe d-l Taylor iniţial. Este oare tot atît de 
imposibil să capeţi de la el o indicaţie cu privire la izvoarele ori
ginale, pe cit este de imposibil să afli vreun motiv raţional de la 
Dogberry ? 

„Permanentele contradicţii flagrante din discursurile la buget 
ale lui Gladstone constituie obiectul notei 1 05 de la aceeaşi pagină 
(679) din „Capitalul" , la care se referă d-l Taylor. Intr-adevăr, este 
foarte probabil ca Marx să-şi fi dat o deosebită silinţă să eludeze 
din „mala fides" una din aceste contradicţii. Dimpotrivă. Marx nici 
n-a eludat ceva ce merita să fie citat, nici n-a născocit nimic. Dar 
el a reconstituit şi a smuls vălul uitării de pe o frază dintr-un dis
curs al lui Gladstone, frază care a fost fără doar şi poate rostită 
şi care, într-un fel sau altul, a circulat după ce a dispărut din 
darea de seamă apărută în Hansard. 

Eleanor Marx 

* Vezi volumul de falii, p. 151-152. - Nota red. 
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Engels şi Brentano 

Nr. 1 2. Din prelata lui Engels la ediţia a 4-a 
a volumului I al „Capitalului" lui Marx 182 

167 

Ediţia engleză, apărută între timp, a făcut necesară o revizuire 
integrală a numeroaselor citate. In acest scop, fiica cea mai mică a 
lui Marx, Eleanor, preluase munca anevoioasă de a confrunta cu 
originalele toate pasajele citate, astfel că în ediţia engleză citatele 
din surse englezeşti, care sînt cele mai numeroase, nu au fost 
retraduse din limba germană, ci redate în forma lor originală en
gleză. Se impunea deci ca la pregătirea ediţiei a patra să consult 
aceste texte originale. Cu acest prilej au ieşit la iveală unele mici 
inexactităţi : trimiteri la pagini greşite, datorită fie transcrierii gre
şite din manuscris, fie greşelilor de tipar cumulate din cele trei 
ediţii ; ghilimele şi puncte de suspensie greşit plasate, lucru inevi
tabil la un număr atît de mare de citate din caietele cu extrase. 
Ici-colo cite un cuvînt tradus în mod mai puţin fericit. Unele pa
saje citate din vechile caiete de la Paris din 1 843-1845, cînd Marx 
nu ştia încă englezeşte şi-i citea pe economiştii englezi în traducere 
franceză, în care dubla traducere produsese uşoare schimbări de 
nuanţă, ca, de pildă, la Steuart, Ure, ş.a. ; aici trebuia deci folosit 
textul englez. Şi alte mici inexactităţi şi inadvertenţe asemănătoare. 
Cine va compara însă ediţia a patra cu cele anterioare se va con
vinge că în tot acest proces anevoios de revizuire cartea nu a 
suferit nici un fel de schimbare demnă de menţionat. Un singur 
citat nu a putut fi găsit, acela din Richard Jones (ediţia a 4-a, p. 
562, nota 47) : Marx a greşit, probabil, la transcrierea titlului 
cărţii 1s3. Toate celelalte citate îşi păstrează întreaga lor putere 
probatorie sau o întăresc în forma lor actuală exactă. 

Aici însă sînt obligat să revin la o poveste veche. Cunosc un 
singur caz în care a fost pusă la îndoială exactitatea unui citat dat 
de Marx. Şi întrucît incidentul a provocat discuţii care au durat şi 
după moartea lui Marx, nu pot să-l trec cu vederea aci. 
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ln „Concordia" din Berlin, organul Uniunii fabricanţilor ger
mani, a apărut la 7 martie 1842 un articol anonim, intitulat „Cum 
citează Karl Marx" .  In acest articol se afirma cu un exces de in
dignare morală şi expresii neparlamentare că citatul din discursul 
la buget rostit de Gladstone la 16 aprilie 1863 (reprodus în Mani
festul constitutiv din 1864 al Asociaţiei Internaţionale a Muncitori
lor şi în „Capitalul" ,  vol. I, p. 6 17,  ed. a patra ; p. 671 ,  ed. a treia) 
este falsificat ; nici un cuvînt din fraza : „Această creştere ameţi
toare a avuţiei şi a puterii„. se limitează pe de-a-ntregul la clasele 
avute" nu figurează în darea de seamă stenografică (cvasioficială) 
din Hansard. „Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul 
lui Gladstone. Gladstone a spus exact contrarul" (cu litere aldine) : 
„Atît din punct de vedere formal, cit şi în fond, Marx a născocit 
această frază I". 

Marx, căruia i s-a trimis în mai numărul respectiv din „Con
cordia",  i-a răspuns anonimului în „Volksstaat" din 1 iunie. Intrucî t  
nu-şi mai amintea din care ziar citase, e l  s-a mărginit să dovedeas
că, în primul rînd, că citatul apăruse în aceeaşi formă în două pu
blicaţii engleze şi să citeze apoi din „Times" ,  potrivit căruia 
Gladstone spune : 

„That is the state of the case as regards the wealth of this country. I must 
say for one, I should look almost with apprehension and with pain upon this 

intoxicating augmentation of wealth and power, if it were my belief !hat it was 
confined to classes who are in easy circumstances. This takes no cognizance at 
all of the condition of the labouring population. The augmentation I have des
cribed and which is founded, I think upon accurate returns, is an augmentation 
Pntirely confined to classes of property• *· 

Gladstone spune, aşadar, că ar regreta dacă lucrurile ar sta 
astfel, dar că, ele stau astfel, această creştere ameţitoare a avuţiei 
şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute. Iar în  
ceea ce-l priveşte pe cvasioficialul Hansard, Marx spune mai de
parte : „D-l Gladstone a fost destul de înţelept să escamoteze în  
formularea ulterior ajustată din Hansard acest pasaj, fără îndoială 
compromiţător în gura unui cancelar englez al trezoreriei. Este, de 
altfel, o practică obişnuită în viaţa parlamentară a Angliei şi nici
decum o inovaţie a lui Laskerchen contra Bebel" .  

Anonimul devine din ce  în  ce mai furios. Lăsînd la o parte, în  
răspunsul său din „Concordia" din 4 iulie, izvoarele de  mina a 
doua, el arată timid că există „obiceiul" de a cita discursurile par
lamentare după darea de seamă stenografică, dar că, pe de altă 

* Vezi traducerea citatului făcută de Marx în volumul de faţă, p. 1 4 1 .  -

Nota red. 
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parte, darea de seamă din „Times" (care conţine fraza „născocită") 
şi cea din Hansard (în care ea lipseşte) „coincid din punct de ve
dere material întru totul" ,  şi de asemenea că darea de seamă din 
„Times" i exprimă exact contrarul faimosului pasaj din Manifestul 
constitutiv, el are însă grijă să treacă sub tăcere faptul că, pe lingă 
acest pretins „contrar" ,  darea de seamă conţine în mod expres „toc
mai acel faimos pasaj " .  Cu toate acestea, anonimul îşi dă seama că 
s-a împotmolit şi că numai o nouă manevră îl poate salva. Impestri
ţîndu-şi deci articolul, care, cum tocmai am dovedit, este pe de-a-n
tregul o denaturare „neruşinată a adevărului" ,  cu invective savu
roase ca : „mala fides" ,  „lipsă de probitate" ,  „afirmaţii mincinoase" ,  
„citatul mincinos" ,  „denaturarea neruşinată a adevărului " ,  „un citat 
cu totul falsificat" ,  „acest fals" ,  „pur şi simplu infame" etc., el 
găseşte de cuviinţă să deplaseze problema litigioasă pe alt plan şi 
de aceea promite că „într-un articol viitor vom explica ce semni
ficaţie dăm noi" (anonimul care nu e „mincinos")  „conţinutului cu
vintelor lui Gladstone".  Ca şi cum în această problemă părerea sa 
ar conta cit de cit ! Acest al doilea articol a apărut în „Concordia" 
din 1 1  iulie. 

Marx a mai răspuns o dată în „Volksstaat" din 7 august, re
producînd de astă dată şi citatele respective din „Morning Star " 
şi „Morning Advertiser" din 17  aprilie 1863. Potrivit acestor dări 
de seamă, Gladstone a spus că ar privi cu îngrijorare etc. această 
creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii dacă ar considera că ea 
se limitează la clasele care au condiţii de viaţă plăcute (classes in 
easy circumstances) . Dar această creştere se limitează la  clasele 
care posedă proprietate (entirely confined to classes possessed of 
property) . Prin urmare, şi aceste dări de seamă conţin textual fraza 
pretins născocită. Marx mai constată apoi încă o dată, confruntînd 
textul din „Times" cu cel din Hansard, că fraza care a fost într-ade
văr rostită, după cum s-a constatat în trei dări de seamă identice 
apărute în presă a doua zi independent una de alta, lipseşte în 
darea de seamă din Hansard, revăzută potrivit „obiceiului" cu
noscut, că, după cum spune Marx, Gladstone „a escamotat-o ulte
rior" şi încheie; declarînd că timpul nu-i permite să mai polemizeze 
cu anonimul. Se pare că şi acesta se săturase ; Marx, cel puţin, nu 
a mai primit alte numere din „Concordia".  

Cu aceasta se pare că s·a pus punct problemei. E drept că de 
atunci au mai ajuns la urechea noastră, o dată sau de două ori, 
nişte zvonuri misterioase din partea unor oameni care aveau le
gături cu Universitatea din Cambridge despre o nemaipomenită 
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crimă literară pe care ar fi comis-o Marx în „Capitalul " ,  dar, în 
pofida tuturor investigaţiilor noastre, nu am putut afla nimic precis. 
Iată însă că la 29 noiembrie 1 883, la opt luni după moartea lui 
Marx, apare în „Times" o scrisoare expediată de la Trinity College, 
Cambridge, şi semnată Sedley Taylor, în care, profitînd de o ocazie 
oarecare, acest omuleţ, care se ocupa de cooperativismul cel mai 
inofensiv, ne-a lămurit, în sfîrşit, nu numai asupra zvonurilor de la 
Cambridge, dar şi asupra anonimului de la „Concordia u .  

„Pare extrem d e  ciudat faptul - spune omuleţul d e  l a  Trinity College -
că profesorului Brentano (pe atunci la Breslau, acum la Strasbourg) i-a fost dat.„ 
să dea în vileag mala fides, care, pare-se, a dictat citatul din discursul lui Glad
stone din Manifestul" (constitutiv). „D-l Karl Marx, care, „.căuta să apere cita
tul zbătîndu-se ca în chinurile morţii (deadly shifts) în urma atacurilor magis
trale ale lui Brentano, a avut cutezanţa să afirme că, înainte de a o publica în 
Hansard, d-l Gladstone şi-a ajustat darea de seamă asupra discursului său, apă
rută în «Times» din 17 aprilie 1 863, pentru a escamota un pasaj, ce-i drept com
promiţător pentru un cancelar englez al trezoreriei. Cînd Brentano a demonstrat, 
printr-o confruntare amănunţită a textelor, că darea de seamă din uTimes. şi 
cea din Hansard coincid, excluzînd cu totul sensul atribuit cuvintelor lui G!ad
stone de o citare ruptă cu dibăcie din context, Marx s-a retras sub pretextul 
lipsei de timp I "  

Acesta fost-a, aşadar, ascunsul sîmbure al cîinelui I Iată ce 
oglindire glorioasă d găsit în fantezia celor din Cambridge, obse
dată de cooperativele de producţie, campania anonimă dusă de d-l 
Brentano în „Concordiau ! Uite-aşa stătea şi uite-aşa ţinea vîrful 
paloşului acest sf. Gheorghe al Uniunii fabricanţilor germani „ata
cînd magistralu ,  în timp ce balaurul Marx zăcea la picioarele sale, 
agonizînd „în chinurile morţW I 

Dar toată această descriere ariostică a luptei nu avea alt scop 
decît acela de a acoperi manevrele sf. Gheorghe al nostru. Aici nu 
mai este vorba de „născociriu şi de falsuri, ci de „citarea ruptă cu 
dibăcie din contextu (craftily isolated quotation) . Toată problema a 
fost deplasată, iar sf. Gheorghe împreună cu scutierul său din 
Cambridge ştiau foarte bine din ce cauză. 

Eleanor Marx a răspuns în „To Dayu din februarie 1 884 - în
trucît „Timesu a refuzat să publice răspunsul -, readucînd discuţia 
la singurul punct de care fusese vorba : „Născocise" Marx acea 
frază, sau nu ? La aceasta d-l Sedley Taylor a răspuns : 

„Problema dacă o anumită frază exista sau nu în discursul d-lui Gladstone• 
a fost, după pă1 erea sa, „de o importanţă cu totul secundară" în disputa dintre 
Marx şi Brentano „în comparaţie cu problema dacă citatul respectiv a fost dat 
cu intenţia de a reda sau de a denatura sensul cuvintelor Im Gladstone•. 
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Apoi el admite că darea de seamă din „Times" „într-adevăr 
conţine o contradicţie între cuvintele folosite" ; dar, dar restul con
textului, explicat în mod just, adică în spirit liberal - gladstonian, 
arată ce a vrut să spună d-l Gladstone („To Day " ,  martie 1884) . 
Nostimada este că omuleţul nostru din Cambridge pretinde acum 
ca discursul să nu fie citat după „Hansard" ,  cum e „obiceiul" după 
părerea anonimului Brentano, ci după darea de seamă din „Times" ,  
considerată de acelaşi Brentano c a  „inevitabil cîrpăcită" .  Nici nu 
se putea altfel, pentru că fraza spinoasă doar lipseşte în Han
sard I 

Această argumentare a fost spulberată cu uşurinţă de Eleanor 
Marx în acelaşi număr al lui „To Day".  Sau d-l Taylor a citit pole
mica din 1872. In acest caz el „minte " acum, nu numai „născocind" ,  
dar şi „eludînd" .  Sau nu a citit-o. ln acest caz el era obligat să tacă 
din gură. Cert este însă că el n-a mai îndrăznit vreodată să repete 
acuzaţia amicului său Brentano că Marx ar fi „născocit" .  Dimpo
trivă, acum se susţinea că Marx nu a născocit, ci a eludat o frază 
importantă. Dar aceeaşi frază este citată la pagina 5 a Manifes
tului constitutiv, cîteva rînduri înaintea frazei pretins născocite. Iar 
în ce priveşte „contradicţia"  din discursul lui Gladstone, nu este 
oare tocmai Marx acela care vorbeşte în „Capitalul " ,  p. 6 18  (ed. a 
3-a, p. 672) , nota 105, despre „permanentele contradicţii flagrante 
din discursurile la buget ale lui Gladstone din anii 1863 şi 1864 " ? 
Numai că el nu încearcă să rezolve, cum face Sedley Taylor, în 
spiritul mulţumirii liberale. Şi E. Marx îşi încheie răspunsul cu 
următoarea concluzie : „Dimpotrivă. Marx nici n-a eludat ceva ce 
merita să fie citat, nici n-a născocit nimic. Dar el a reconstituit şi 
a smuls vălul uitării de pe o frază dintr-un discurs al lui Gladstone, 
frază care a fost fără doar şi poate rostită şi care, într-un fel sau 
altul, a circulat după ce a dispărut din darea de seamă apărută în 
Hansard" .  

După asta d-l Sedley Taylor s-a potolit, iar rezultatul întregii 
intrigi profesorale, ţesută timp de două decenii peste două ţări 
mari, a fost că nimeni nu a mai îndrăznit să atace corectitudinea 
literară a lui Marx şi că de atunci d-l Sedley Taylor are, probabil, 
tot atît de puţină încredere în comunicatele de luptă literară ale 
d-lui Brentano cit are şi d-l Brentano în infailibilitatea papală a lui 
Hans ard. 

Londra, 25 iunie 1890 F. Engels 
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Nr. 1 3. Răspunsul lui Brentano 

„Polemica mea cu Karl Marx", Berlin, 1890, p. 3-5 

La 28 septembrie 1864 a avut loc în St. Martin's Hali, Long Acre, Londra, 

o adunare publică, la care au participat englezi, germani, francezi, polonezi şi 
italieni. Acestei adunări Marx i-a prezentat statutul provizoriu al unei organi

zaţii internaţionale a muncitorilor care urma să ia fiinţă, precum şi Manifestul 
constitutiv al acesteia, întocmit de el. Ambele au fost adoptate în unanimitate 
şi Manifestul constitutiv a făcut ocolul lumii. In Manifest apărea un citat din 
discursul la buget rostit de Gladstone la 16 aprilie 1863, citat care a făcut mai 
multă vilvă decit toate celelalte date cuprinse în el : „Ameţit de upropăşirea 
naţiunii», de datele statistice care-i joacă înaintea ochilor, cancelarul trezoreriei 
exclamă în culmea extazului : «Din 1842 pină în 1852, venitul impozabil al ţării 
a crescut cu 69/o, în cei opt ani, din 1853 pînă în 1861 , el a crescut, dacă luăm 
ca bază anul 1853, cu 209/o. Faptul e atit de uimitor, incit e aproape de necrezut„. 
Această creştere ameţitoare a avu/iei şi a puterii - adaugă d-l Gladstone - «se 
limitează pe de-a-ntregul Ia clasele avute» " ,  

In iarna 1871-1872, în legătură cu pregătirea volumului al II-iea al lucrării 
mele „Corporaţiile muncitoreşti din prezent" 18', trebuia să cercetez (comp. Ioc. 
cit., II, 241) în ce măsură corespunde realităţii argumentul, auzit atit de des, că 
o creştere a salariilor va determina o scădere a viitoarei cereri de braţe de 
muncă. In deceniile trecute, el a fost mereu invocat împotriva sindicatelor pro
fesionale engleze ori de cite ori acestea cereau mărirea salariilor. Atunci mi-am 
amintit de acel citat din discursul la buget al lui Gladstone. Mi s-a părut însă 
neindicat să recurg, asemenea multor altora, la Manifestul Internaţionalei şi  Ia 
pasajul respectiv din „Capitalul" lui Marx, voi. I, 1867, p. 639. Am luat darea 
de seamă stenografică a discursului la buget rostit de Gladstone şi am găsit că 
aceasta, ce-i drept, arată că creşterea salariilor din perioada 1842-1861 nu a 
împiedicat nicidecum creşterea veniturilor celor avuţi, în aşa fel incit să se 
ri>pPrC"uteze asupra cererii de braţe de muncă, dar că Gladstone, în directă con
tradicţie cu afirmaţia lui Karl Marx, a spus : „Cifrele pe care le-am citat nu ţin 
seama decit în mică măsură sau chiar de loc de situaţia acelora care nu plătesc 
nici un fel de impozit pe venit, „.de proprietatea populaţiei muncitoare şi de 
creşterea venitului ei„.  Dar dacă analizam situaţia medie a muncitorului brita
nic, fie el ţăran sau miner, muncitor necalificat sau calificat, numeroase şi in
contestabile marturii ne arată că în ultimii 20 de ani a avut loc o asemenea 
creştere a mijloacelor sale de trai, incit putem spune că este aproape fără 
seamăn in istoria tuturor ţărilor şi a tuturor timpurilor". 

Avind în vedere marea importanţă pe care citatul din discursul lui Glad· 
stane a avut-o pentru afirmaţia social-democraţilor că, în condiţiile orînduirii 
de stat şi sociale existente, bogaţii devin inevitabil tot mai bogaţi, iar săracii 
inevitabil tot mai săraci, am atras atenţia redacţiei publicaţiei „Concordia, Zeit
schrift fiir die Arbeiterfrage", care pe atunci apărea la Berlin, asupra falsului 
comis. Aceasta m-a îndemnat să scriu un articol, care a apărut în „Concordia" 
din 7 martie 1872. Articolul n-a fost semnat de mine 1 pe de o parte, pentru a 
da curs cererii redacţiei interesată să nu ştirbească prestigiul ziarului ei, pe de 
altă parte, pentru că aveam cu atît mai puţin de obiectat, cu cit, după polemica 
dusă de Marx mai înainte, era de aşteptat ca el să-şi împroaşte adversarul cu 
injurii personale, şi de aceea era cit se poate de amuzant ca Marx să nu afle 
cine se ascunde în persoana adversarului său„. 

După trei luni Marx a răspuns în „Volksstaat•.  A urmat o polemică, din 
care a reieşit că Marx nu a comis falsul, ci că a luat citatul falsificat dintr-un 
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pamflet apărut anonim în 1864. Acesta, intitulat „The Theory of the Exchanges. 
The Bank Charter Act of 1844. The abuse of the metallic principie to deprecia
tion. Parliament mirrored in Debate, supplemental to uThe Stock Exchange and 
the Repeal of Sir J. Bernard"s Act»" ,  London : T. Cautley Newby, 30, Welbeck 
Slreet, 1864, este opera unui Tersite căpăţînos şi in mare parte reprezintă un 
compendiu din citate ciuntite, extrase din scrieri şi discursuri cu privire la eco
nomia naţională, presărate, în scopul ironizării, cu versuri latine, englezeşti şi 
franţuzeşti, precum şi alte comentarii. Se înţelege că, astfel întocmită, cartea a 
rămas complet obscură. 

Dacă Marx ar fi mărturisit pur şi simplu că a fost indus în eroare de car
tea sus-menţionată şi, incepînd de atunci, ar fi citat corect pasajul, faptul că 
s-a bazat pe asemenea izvoare ar fi stîrnit, desigur, mirare, dar greşeala ar fi 
fost cel puţin reparată. Dar nici vorbă de aşa ceva. E drept că, avînd în ve
dere marea răspindire a Manifestului constitutiv, înlăturarea acestei perle ca 
urmare a rectificării citatului ar fi fost foarte penibilă pentru agitaţie. Se ştie 
că unul din principalele mijloace de agitaţie ale social-democraţiei i i  constituie 
tocmai pretenţia reprezentanţilor ei de a fi singurii deţinători ai adevăratei ştiinţe 
şi, după cum a arătat Congresul partidului ţinut la Halle, se admite mai curînd 
că s-a folosit exclusiv în scop de agitaţie legea de aramă a salariilor, deşi se 
cunoştea caracterul ei mincinos, decit să se admită că s-a făcut o greşeală. De 
aceea, în loc să retracteze, Marx s-a străduit să demonstreze că Gladstone a 
ajustat ulterior darea de seamă stenografică a discursului său la buget 1 moji
ciile polemicii sale ridicole s-au îndreptat atunci împotriva presupusului fabri
cant, care, cu ajutorul unui prieten de afaceri englez, a vrut să-i joace o festă, 
iar cînd s-a dovedit că şi în „Times •,  în numărul de dimineaţă, discursul rostit 
cu o seară înainte de Gladstone, avea acelaşi sens ca în darea de seamă steno
grafic(\, el a procedat, după cum scria redacţia ziarului „Concordia" ,  „ca şi se
pia care colorează apa cu un lichid negru pentru a îngreuia adversarului urmă
rirea, adică s-a străduit din răsputeri să estompeze obiectul disputei, fixindu-se 
asupra unor chestiuni secundare fără importanţă ; şi, în cele din urmă, s-a eschi
vat declarînd că «din lipsă de timp», nu mai poate continua polemica•.  De ase
menea el mi-a rămas dator pină în ziua de astăzi cu răspunsul la critica pe 
care am făcut-o în „Concordia" din 22 august 1872 la replica sa. 

Faptul că eu eram autorul articolelor apărute în „Concordia" din 7 martie, 
4 şi 1 1  iulie şi 22 august 1 872 era cunoscut de mulţi, şi în cea de-a II-a ediţie 
a lucrării lui Mehring „Istoria social-democraţiei" m, apărută încă în timpul 
vieţii lui Marx, am fost numit, în mod public, ca atare. Toată povestea a atras 
atenţia d-lui Sedley Taylor de la Trinity College, Cambridge, care a studiat po
lemica şi a scris pe această temă o scrisoare către „Times•.  Sesizîndu-se, Elea
nor Marx, fiica lui Marx, între timp decedat, nu numai că a apărat în revista 
socialistă lunară „To Day• din martie 1884 probitatea tatălui ei, ci a şi încheiat 
cu observaţia că tatăl ei a reconstituit şi a smuls vălul uitării de pe o frază 
specială dintr-un discurs al lui Gladstone, frază care a fost fără doar şi poate 
rostită şi care, într-un fel sau altul, a căpătat circulaţie, după ce a dispărut din 
darea de seamd. stenografică din Hansard. 

lncă pe atunci aveam de gind să răspund la această încăpăţinată crampo
nare de citatul fals, publicînd textual întreaga polemică. Dar redacţiile au ade
sea o părere proprie ; revista de specialitate în care am considerat că este cel 
mai indicat să apară această polemică a refuzat, declarind că disputa nu este 
de interes general. Engels era, evident, de altă părere. ln prefaţa la ediţia a 4-a 
a volumului I al „Capitalului" apărut sub îngrijirea lui a revenit asupra pole
micii, relatînd-o însă în aşa fel, incit incorectitudinea cu care Marx a dus 
această polemică, se înţelege, nu apare limpede. ln afară de aceasta, el a păs
trat într-o formă neschimbată Dasajul din „Capitalu!• (I, ed. a 4-a, p. 617) în 
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care Marx îi atribuie lui Gladstone exact contrarul celor spuse de el ; ba mal 
mult, în timp ce Marx, în prima ediţie, face pentru citatul său trimiterea la  
„Gladstone în  Camera Comunelor, 16 aprilie 1863" , în  ediţia a 4-a se face în 
plus o trimitere la „Morning Star, 17 aprilie 1863" ,  ca şi cum darea de seamă 
din acest ziar ar conţine citatul aşa cum I-a redat Marx I Dar şi darea de seamă 
din „Morning Star" cuprinde toate frazele omise de „The Theory of the Exchan
ges• ca şi de Marx, căruia ea i-a servit drept izvor, fraze din care reiese că 
acolo unde Gladstone vorbeşte în discursul său la buget de sumele încasate ca 
impozit pe venit, el nu face decît să contrapună venitului acelora care plătesc 
acest impozit venitul acelora care, avînd un venit prea mic, nu sini impozabili ; 
că, pe baza listelor de contribuabili, el constată o creştere ameţitoare a avuţiei 
şi a puterii, remarcînd totodată că sporirea veniturilor care rezultă din aceste 
l iste se referă numai la cei avuţi, lucru foarte firesc, deoarece ceilalţi nici nu 
sini trecuţi pe aceste liste ; dar că el nu crede că sporirea se limitează la aceste 
clase, întrucît se ştie din alte surse că şi situaţia muncitorului britanic s-a îm
bunătăţit concomitent într-o măsură cum nu s-a mai pomenit în vreo altă ţară 
sau în vreo altă epocă„. 

(Restul nu are nimic comun cu acuzaţia, fiind doar o „Contri
buţie la problemă" etc. - F. Engels.) 

Nr. 14.  Din anexele la răspunsul lui Brentano 

a) Din „Theory of the Exchanges• , Londra, 1864, p. 134. 
„From 1842 to 1852, the taxable income of the country increased by 6 per 

cent„. în the eight years from 1853 to 1861 , it had increased from the basis 
taken în 1853, 20 per cerit I My honourable friend says, i i  îs owing to Austra
lian gold. I am sorry to see that he îs !ost în the depths of heresy upon the 
subject of gold. This intoxicating augmentation of wealth and power îs entirely 
confined to classes of property, but must be of indirect benefit to the labouring 
population, because it cheapens the commodities of general consumption -
while the rich have been growing richer, the poor have been growing less poor I 
at any rate, whether the extremes of poverty are less, I do nat presume to say" *· 

„Voila l 'homme en effet. II va du blanc au noir. 
II condamne au malin ses sentiments du soir. 
Importun a tout auire, a lui meme incommode, 
II change a tous moments d'esprit comme de mode" **· 

* „Din 1842 pînă în 1852 venitul impozabil al ţării a crescut cu 6•/o.„ în cei 
opt ani, din 1853 pînă în 1861 , a crescut, dacă luăm ca bază anul 1853, cu 20D/o I 
Onoratul meu prieten spune că aceasta se datoreşte aurului australian. lmi pare 
foarte rău că în problema aurului el se face vinovat de o cumplită erezie. Această 
creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul Ia clasele 
avute, dar ea trebuie să constituie un avantaj indirect pentru populaţia munci
toare, pentru că ea ieftineşte articolele de consum general - în timp ce bogaţii 
au devenit mai bogaţi, săracii au devenit, în orice caz, mai puţin săraci I Nu 
îndrăznesc să afirm că limitele sărăciei s-au îngustat•, 

** - Vezi traducerea acestor versuri în volumul de faţă, p. 137. - Nota red. 
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„The average condition of the British labourer, has improved during the last 
twenty years in a degree we know to be extraordinary and unexampled in the 
history of any country or any age, a matter of the greatest thankfulness, because, 
etc . ... hardly have earnings given a sufficiency of prime necessaries ; ... "* 

Pentru legătura dintre „The Theory of the Exchanges" şi concluziile Im 
Marx din „Capitalul" ,  I, ed. I, p. 639, pe care le-am comentat aici, merită să fie 
relevate şi următoarele. După ce Marx a reprodus aici datele din „Theory of the 
Exchanges" luate din London Orphan Asylum, opunindu-le frazei lui Gladstone : 
„whether the extremes of poverty are less extreme than they were, I do nat pre
sume to say• ,  el atacă discursul la buget al lui Gladolone din 7 aprilie 1864 ; „The 
Theory of the Exchanges• are un apendice, in care, ca o completare la paginile 
reproduse mai sus, se fac de asemenea comentarii la bugetul din 1864. Stilul aces
tor comentarii este identic cu cel pe care-l cunoaştem prea bine din cele ce pre
ced. In aceste digresiuni găsim următorul pasaj (p. 234) : 

„Bui the Chancellor is eloquent upon «poverty» ... , «Think of those who are 

on the border of !hat region ... » ,  upon, «Wages„. in other• ii is true noi increased ... 
human life is, bui, in nine cases oul of ten, a struggle for existence»"  * * · 

Faceti acum o comparaţie intre aceasta şi Marx, l, ed. I, p. 640, ed. a 4-a, 
p. 618. Şi aici, in locul unei redări a adevaratului discurs la buget, se dă tex
tual acelaşi mozaic de fraze rupte din context ca ş1 in „The Theory of the Ex
changes• .  Şi aici, din nou, nu aceasta este indicată ca izvor, ci se face referire 
la Gladstone, Camera Comunelor, 7 aprilie 1 864. In continuare se spune însă : 
„Permanentele contradiclii flagrante din discursurile la buget ale lui G!adstone 

din anii 1863 şi 1 864 sini caracterizate de un scriitor englez prin următorul citat 
din Moliere" (urmează versurile din Moliere citate mai sus). 

După cum se vede, Marx a preluat din „Theory of the Exchanges" nu nu
mai acest citat din Moliere, ci ş i  „permanentele contradicţii flagrante din dis
cursurile la buget ale lui Gladstone", inventate de autorul acestei cărţi. 

b) După cum s-a mai spus in introducerea la ediţia a 4-a, la p. 617 a vo
lumului I al „Capitalului" lui Marx, Engels a reprodus in continuare citatul fals 
din discursul la buget al lui Gladstone, cu menţiunea „Morning Star", 17 aprilie 

1863. Pasajul litigios din acest discurs a fost redat mai sus, la p. 8-9, potrivit 
dării de seamă stenografice din Hansard. Deşi la p. 3 s-a mai făcut o confrun
tare intre Hansard, care coincide intru totul ca sens, şi darea de seamă din 
„Times",  redată doar într-o formă mai prescurtată, aşa cum se obişnuieşte in 

ziare, dăm totuşi mai jos, încă o dată, darea de seamă din „Times" ,  cea din 
„Morning Star" menţionată de Engels şi  textul citatului lui Marx : *** 

* „In ultimii douăzeci de ani, situaţia muncitorului britanic s-a îmbunătăţit 
în medie într-o măsură, după părerea noastră, extraordinară şi, putem spune, 
fără seamăn in istoria tuturor ţărilor şi a tuturor epocilor, fiind un motiv de cea 
mai mare satisfacţie, pentru că etc... salariile abia dacă ajungeau pentru procu
rarea în cantitate suficientă a mijloacelor de primă necesitate ; ... • 

** „Dar cancelarul este elocvent în ceea ce priveşte csărăcia» . . .  «Gindiţi-vă 
apoi la cei care aproape că sint in aceeaşi situaţie ... », la «salarii... care, ce-i 
drept, în alte [ramuri industriale] n-au crescut ... »,  ... «la viaţa omenească, care, 
în nouă cazuri din zece, este o luptă pentru existentă»". 

*** Traducerea citatelor din „Times• şi  din „Capitalul" ,  vezi volumul de 
faţă, p. 161 şi p. 136. Textul citatului din „Morning Star• coincide cu textul din 
„Times•. - Nota red. 
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„The Times• 
11 aprilie 1863 

„Jn the years, from 
ltl42 to 1852 inclusive, the 
taxable income of the 
country, as nearly as we 
can make aut, increascd 
by 6 per cent 1 but m 
eight years, from 1 853 to 
1 861, the income of the 
country again increased 
from the basis taken by 
20 per cent. That îs a foc! 
so strange as to be almo<t 
incredible„. I must say for 
one, I shou/d look a/mos! 
with apprehcnsion and 
with pain upon tllis in
toxicating augmenlat1on ol 
wealth and power, ii ii 
were my belief that ii  
was confined Io lhe clas
ses who are in easy cir
cumstances. This takes no 
cognizance at all of the 
condition of the labouring 
population. The augmen
tal!on I have described, 
and which is founded, I 
think upon accurate re
tums, îs an augmentation 
entirely confined to clas
ses of property. Now, the 
augmentation of capital is 
of indirect benefit to the 
labourer, because it chea
pens the commodity which 
in the business of produc
tion comes into direct 
competition with labour. 
(Hear, hear.) But we have 
this profound, and, I must 
say, inestimable consola
tion, that while the tich 
have been growing richer 
the poor have been gro
wing less poor. Whether 
the extremes of poverty 
are less extreme than they 
were I do nat presume to 
say, bui Ilie average con
dition of Ilie British la
bourer, we have the hap-
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„Tlie Morning Star• 
17 aprilie 1863 

„Capitalul• 
I, ed. I, p. 639 

nota 103 
„From 1 842 to 1 852 the 

taxable income of the 
country 

increased by 6 per cent. 
ln the eight years from 
1 853 to 1 861 it 

had increased 
from the basis taken in 
1853, 20 per cent I The 
fact is so astonishing as 

„I must say, lor one, I to be almost incredible„. 
slmuld look will1 appre-
liension and with pain . This 
upon this inloxicating intoxicating augmentation 
augmenlation 0f wealth of wealth and power 
and power, ii ii were my 
belief that ii  was confi-
ned Io lhe c/asses who 
are in easy circumstances. 
This great increase of 
wealth takes no cogniz-
ance a t all of the condi-
tion of the labouring 
population. The augmen-
tation is an augmentation 
entirely confined to clas
ses of property. But that 
augmentation must be of 
indirect benefit to the la
bouring population, be
cause i t  cheapens the com
modities which go to the 
general consumption. So 
that we have this profound, 
and I almost say, inesti
mable consolation - -
while the rich have been 
growing richer, the poor 
have been growing less 
poor. (Hear, hear.) At any 
rate, whether the extre
mes are less extreme than 
they were I do nat pre
sume to say, bui the ave
rage condilion of the Bri
tish labourer, we have the 
happiness Io know Io be 
extraordinary, and that 
wc may a/mast pronounce 

îs 
entirely confined to clas
ses of property, 
but must be of indirect 
bcnefit to the labouring 
population, because it chea
pens the commodities of 
general consumption - -

while the rich have 
been growing richer, the 
poor have been growing 
less poor I At any rate, 
whether the extremcs of 
poverty are less, I do nnt 
pre sume to say. • 

Aici, în mijlocul unei 
fraze, „The Theory of the 
Exchanges" se întrerupe, 
după cum se vede din re· 
producerea de mai sus, 
pentru a introduce un ci
tat din Moliere ; la Marx, 
care, după cum rezultă 
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piness Io know, has im
proved during lhe lasl 
twenly years in a degree 
which we know Io be ex
lraordinary, and which 
we may almosl pronounce 
to be unexampled in the 
hislory of any counlry 
and ol any age. (Cheers) " .  

ii Io unexampled in lhe 
hislory of any counlry or 
any age. (Cheers.) • 

din textele publicate mai 
sus paralel, nu a preluat 
citatul din „Morning Star• , 
ci - eludînd un pasaj 
marcat de el prin puncte 
- textual din „The Theory 
of Exchanges•,  Gladstone 
se opreşte în mij locul fra
zei ... 

Din această confruntare reiese clar că mozaicul alcătuit arbitrar din fraze 
rupte din context, pe care Marx îl prezintă ca discursul la buget al lui Glad
stone, nu apare nici în „Morning Star• şi nici în „Times• sau în Hansard ; în 
schimb, el nu poate fi găsit decît în „The Theory of the Exchanges". Frazele 
redate mai sus cursiv sînt tocmai acelea omise de Henry Roy şi - comparati 
ultima frază - încă şi mai mult de Karl Marx, cu scopul de a-i atribui lui Glad
stone exact contrarul celor spuse de el. 

Nr. 1 5 .  Din dările de seamă parlamentare apărute 
în presa londoneză din 17 aprilie 1 863* 

„Morning Herald". I may say that I for one would look with fear and ap
prehension al this intoxicating increase of wealth if I were of opinion that it is 
confined to the classes in easy circumstances. This great increase of wealth 
which I have described, and which is founded on accurate returns is confined 
entirely to the augmentation of capital, and takes no account of the poorer classes. 

„Morning Post".  I may say, I for one, would look with fear and apprehen
sion when I consider this qreat increase of wealth if I believed that its benefits 
were confined to the classes in easy circumstances. This augmentation of wealth 
which I have described, and which is founded on accurate returns is confined 
entirely to the augmentation of capital, and takes no account of the augmen
tation of wealth of the poorer classes. 

„Daily Telegraph". I may say for one, that I should look almo<;t with ap
prehension and alarm on this intoxicating augmentation of wealth and power if 
it were my beli2f that it was confined to the masses who are in easy circum
stances. This question to wealth takes no cognisanze at all of the condition of 
the labouring population. The augmentation stated is an augmentation entirely 
confined to the classes possessed of property. 

„Daily News".  I may say that I for one would look with fear and appre
hension when I consider this great increase of wealth if I believed that its 
benefits were confined to the classes in easy circumstances. This augmentation 
of wealth which I have described, and which is founded upon accurate returns, 
is confined entirely to the augmentation of capital, and takes no account of the 
augmentation of wealth of the poorer classes. 

„Standard'. I may say that I for one would Jook with fear and apprehen
sion at this intoxicating increase of wealth if I were of the opinion lhat it was 
confined to the classes in easy circumstances. This great increase of wealth 
which I have described, and which is founded on the accurate returns is confi-

* Vezi traducerea citatelor reproduse din ziare, în volumul de fată, p. 104-

1 05. - Nota red. 
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ned entirely to the augmentation of capital, and takes no account of the poorer 
classes. 

Nr. 16.  Gladstone către Brentano 

„Deutsches Wochenblatt" 186 nr. 49 din 4 decembrie 1890 

Comunicare 

In nr. 45 al publicaţiei „Deutsches Wochenblatt•, prof. dr. Lujo Brentano 
a publicat articolul „Polemica mea cu Karl Marx•, care a servit în acelaşi timp 
ca introducere la reeditarea sub formă de broşură a acestei polemici. Aici este 
vorba în special de un discurs pe care Gladstone l-a rostit în parlament in 1863 
şi pe care Marx l-a redat într-o formă denaturată în Manifestul său constitutiv 
la întemeierea organizaiiei internaiionale a muncitorilor. 

Evident că persoana cea mai competentă să rezolve litigiul cu privire la 
textul discursului lui Gladstone este însuşi Gladstone. De aceea prezintă un deo
sebit interes faptul că, în legătură cu reeditarea polemicii dintre Marx şi Bren
tano, Gladstone i-a adresat lui Brentano două scrisori. La 22 noiembrie Gladstone 
ii scrie lui Brentano : „Aveii perfectă dreptate, iar Marx nu are de loc dreptate• ,  
şi Ia 28 noiembrie : „N-am făcut nici un fel de schimbări". Cu aceasta, problema 
care pune într·o lumină semnificativă modul de argumentare al social-democraiiei 
a fost definitiv rezolvată în defavoarea concepiiei social-democratice. 

Brentano şi-a creat un merit din demascarea falsului şi este foarte oportun 
faptul că tocmai acum el aduce din nou în discuiie această dispută. 

Nr. 1 7 .  Răspunsul lui Engels la nr. 1 6  

„Neue Zeit" nr. 13, 1891, p .  425 

In legătură cu cazul Brenlano contra Marx 187 

o. A. 

In prefaţa mea la ediţia a 4-a a volumului I al „Capitalului • 

lui Marx am fost nevoit să relatez felul cum s-a desfăşurat cam
pania dusă la timpul său, în mod anonim, de d-l Lujo Brentano îm
potriva lui Marx, o campanie la baza căreia stătea acuzaţia că Marx 
ar fi falsificat un citat dintr-un discurs al lui Gladstone. 

La aceasta d-l Brentano a răspuns în broşura „Polemica mea cu 
Karl Marx" .  De Lujo Brentano. Berlin, Walter şi Apolant, 1890, 
la care nu-i voi rămîne dator cu răspunsul. 

Intre timp, în „Deutsches Wochenblatt" nr. 49 din 4 decembrie 
1890 a apărut încă o notă pe această temă în care se spune : 
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„Evident că persoana cea mai competentă să rezolve litigiul cu privire la 
textul discursului lui Gladstone este însuşi Gladstone. De aceea prezintă un deo
sebit interes faptul că, în legătură cu reeditarea polemicii dintre Marx şi Bren
tano, Gladstone i-a adresat lui Brentano două scrisori. La 22 noiembrie Gladstone 
li scrie lui Brentano : •Aveţi perfectă dreptate, iar Marx nu are de loc drep
tate•, ş i  la 28 noiembrie : uN-am făcut nici un fel de schimbări»".  

Ce vrea să însemne asta ? 1n ce privinţă „aveţi perfectă drep
tate" şi în ce privinţă „Marx nu are de loc dreptate" ? Unde „n-am 
făcut nici un fel de schimbări" ? Aşa cum sînt redate, aceste cu
vinte pot însemna totul sau nimic. De ce se limitează comunicarea 
d-lui Brentano la aceste două scurte propoziţii ? 

Una din două : ori d-l Gladstone nu i-a permis să publice în 
întregime scrisorile. Atunci aceasta este o dovadă suficientă că ele 
nu dovedesc nimic. 

Ori d-l Gladstone a scris din capul locului scrisorile cu intenţia 
de a le face publice, permiţîndu-i d-lui Brentano să le folosească 
cum va crede de cuviinţă. Atunci publicarea numai a acestor două 
extrase, din care nu se poate deduce nimic, demonstrează cu atît 
mai mult că d-l Brentano nu se poate prevala de declaraţia d-lui 
Gladstone, în ansamblul ei, şi că, de aceea, ea a fost „ajustată" ca 
mai sus. 

Pentru a cunoaşte valoarea celor două propoziţii scurte de mai 
sus ar fi trebuit să vedem nu numai cele două scrisori ale d-lui 
Gladstone, ci şi respectivele scrisori ale d-lui Brentano. Şi atîta 
timp cit întreaga corespondenţă pe care cei doi au purtat-o în le
gătură cu această polemică nu va fi publicată în original, frag
mentele de mai sus nu au nici o valoare pentru rezolvarea disputei, 
şi e păcat de hîrtia pe care au fost tipărite. 

F. Engels 

H* 
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[Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi. 
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Comunei 

din Paris] 
Londra, 17 martie 

Cetăţeni şi cetăţene, 

Acum douăzeci de ani Parisul muncitoresc s-a ridicat ca un 
singur om la luptă împotriva atentatului criminal al burghezilor 
şi nobililor de la ţară conduşi de Thiers. Aceşti duşmani ai prole
tariatului au fost cuprinşi de teamă văzîndu-i pe muncitorii pari
zieni înarmaţi şi organizaţi pentru a-şi apăra drepturile. Intenţia 
lui Thiers era să răpească muncitorilor armele pe care le folosiseră 
atît de glorios împotriva invaziei străine şi pe care apoi aveau să 
le folosească şi mai glorios împotriva atacurilor mercenarilor Ver
sailles-ului. Pentru a înfrînge Parisul răsculat, nobilii de la ţară şi 
burghezii au cerşit prusienilor ajutor şi l-au primit. După o luptă 
eroică, forţele duşmanului, superioare din punct de vedere numeric, 
au zdrobit Parisul şi l-au dezarmat. 

De douăzeci de ani muncitorii din Paris nu mai au arme şi aşa 
stau lucrurile pretutindeni ; în toate ţările civilizate mari, proleta
riatul este lipsit de mijloacele materiale de apărare. Pretutindeni 
întreaga forţă armată este la dispoziţia duşmanilor şi exploatatori
lor clasei muncitoare. 

Care a fost rezultatul ? 
Acela că acum, cînd fiecare bărbat valid face armată, această 

armată începe să reflecte tot mai mult sentimentele şi vederile 
poporului ; că pe zi ce trece te poţi bizui mai puţin pe această ar
mată, principalul instrument de represiune. De pe acum conducă
torii tuturor statelor mari prevăd cu groază ziua cînd soldaţii aflaţi 
sub arme vor refuza să-şi masacreze fraţii şi taţii. Aşa s-a întîmplat 
la Paris cînd Tonkinezul * a îndrăznit să rîvnească la postul de pre-

* Jules Ferry. - Nota red. 
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şedinte al Republicii Franceze ; la fel se întîmplă astăzi la Berlin, 
unde succesorul lui Bismarck * cere Reichstagului fonduri pentru 
a întări spiritul de supunere în armată, cumpărîndu-i pe subofiţeri 
cu prime în bani, şi aceasta sub motiv că printre subofiţeri sînt prea 
mulţi socialişti I 188 

Dacă se întîmplă asemenea lucruri, dacă şi în armată mijesc 
zorile, înseamnă că sfîrşitul lumii vechi se apropie. 

Fie ca destinul să se împlinească ! Fie ca burghezia aflată în 
declin să abdice sau să piară. Trăiască proletariatul I Trăiască re
voluţia socială internaţională ! 

Publicat în „Le Socialiste" nr. 27 
din 25 martie 1 891  

'* Caprivi. - Nota red. 

F. Engels 

Se tipăreşte dupa textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 



1 82 

Introducere [la lucrarea lui Karl Marx 
„Războiul civil din Franţa" 189 

(ediţia 1 891 ) j  

Propunerea de a reedita adresa Consiliului General al Inter
naţionalei cu privire la „Războiul civil din Franţa u şi de a o însoţi 
de o introducere a venit pe neaşteptate. De aceea pot să menţionez 
aici numai pe scurt punctele cele mai esenţiale. 

Lucrarea mai amplă de mai sus este precedată de cele două 
adrese mai scurte ale Consiliului General cu privire la războiul 
franco-prusian. Mai întîi pentru că în „Războiul civil" se fac re
feriri la cea de-a doua adresă, care, la rîndul ei, nu poate fi pe 
deplin înţeleasă fără prima. Apoi pentru că aceste două adrese, 
scrise tot de Marx, constituie, nu mai puţin ca „Războiul civi l " ,  o 
strălucită mărturie a uimitorului dar, vădit prima oară de autor 
în „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" 190, şi anume 
acela de a sesiza limpede caracterul, implicaţiile şi consecinţele 
necesare aile marilor evenimente istorice, încă în timpul cînd ele 
au loc sub ochii noştri sau imediat după aceea. Şi, în sfîrşit, pentru 
că în Germania mai avem şi astăzi de suportat consecinţele eveni
mentelor prevăzute de Marx. 

Oare nu s-a adeverit,  aşa cum se arăta în prima adresă, că, 
dacă războiul de apărare dus de Germania împotriva lui Ludovic 
Bonaparte va degenera într-un război de cotropire împotriva po
porului francez, toate nenorocirile care s-au abătut asupra Ger
maniei după aşa-zisele războaie de eliberare 191 se vor abate din 
nou asupra ei cu şi mai mare violenţă ? Oare n-am avut după aceea 
de îndurat încă 20 de ani dominaţia lui Bismarck, iar în locul per
secutării demagogilor 192 legea excepţională şi prigoana împotriva 
socialiştilor, însoţite de aceeaşi samavolnicie a poliţiei şi literal
mente de aceeaşi interpretare revoltătoare a legii ? 

Şi nu s-a adeverit oare întocmai previziunea că anexarea Al
saciei şi Lorenei va sili „Franţa să se arunce în braţele Rusei" şi 
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că, după această anexare, Germania va trebui fie să devină sluga 
făţişă a Rusiei, fie să se pregătească după un scurt răgaz pentru un 
nou război, şi anume „pentru un război rasial împotriva raselor 
slave şi latine coalizate" ? 193 Oare anexarea provinciilor franceze 
nu a silit Franţa să se arunce în braţele Rusiei ? N-a căutat oare 
în zadar Bismarck timp de 20 de ani să intre în graţiile ţarului, 
aducîndu-i servicii mult mai umilitoare decît cele pe care mica 
Prusie, pînă a nu fi devenit „prima mare putere din Europa" , 
obişnuia să le depună la picioarele „sfintei Rusii" ? Şi nu atîrnă 
oare în permanenţă deasupra capetelor noastre ca o sabie a lui 
Darnocles ameninţarea unui război care din prima zi ar spulbera ca 
paiele în vînt toate tratatele de alianţă încheiate între suverani, 
un război, în care singura certitudine este absoluta incertitudine a 
deznodărnîntului, un război rasial, care va expune întreaga Europă 
devastării de către 15 OOO OOO sau 20 OOO OOO de oameni înarmaţi 
şi care nu s-a dezlănţuit încă numai pentru că imposibilitatea abso
lută de a-i prevedea rezultatul final inspiră teamă pînă şi statului 
celui mai puternic dintre marile state militariste ? 

Cu atît mai mult avem datoria de a pune din nou la îndemîna 
muncitorilor germani aceste dovezi strălucite, pe jumătate uitate, 
de clarviziune în ceea ce priveşte politica internaţională din 1 870 
a muncitorilor. 

Ce am spus în legătură cu cele două adrese este valabil şi 
pentru „Războiul civil din Franţa".  La 28 mai ultimii luptători ai 
Comunei au fost înfrînţi pe colinele de la Belleville de forţele su
perioare ale inamicului şi după numai două zile, la 30 mai, Marx 
şi-a citit în fata Consiliului General lucrarea în care însemnătatea 
istorică a Comunei din Paris era înfăţişată lapidar, viguros şi atît 
ele pregnant, mai ales atît de autentic, cum nu a reuşit încă nimeni 
în toată vasta literatură pe această temă. 

Datorită dezvoltării economice şi politice a Franţei după 1789, 
la Paris s-a creat în ultimii 50 de ani o situaţie în care acolo nu 
putea izbucni nici o revoluţie care să nu aibă un caracter proletar 
şi proletariatul, plătind victoria cu sîngele lui, să nu formuleze după 
victorie revendicări proprii. Acestea erau mai mult sau mai puţin 
neclare, ba chiar confuze, în funcţie de gradul de dezvoltare pe 
care muncitorii parizieni îl atinseseră de fiecare dată ; dar, în ultimă 
instanţă, ele se reduceau toate la desfiinţarea antagonismului de 
clasă dintre capitalişti şi muncitori. Cum avea să se înfăptuiască 
acest lucru, ce-i drept, nu se ştia. Dar revendicarea, aricit de im
precisă era, conţinea o primejdie pentru orînduirea socială exis
tentă ; muncitorii care o formulau erau încă înarmaţi ; de aceea 
pentru burghezii aflaţi la cîrma statului prima poruncă era dezar-
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marea muncitorilor. In consecinţă, fiecare revoluţie cîştigată. de 
muncitori era urmată de o nouă luptă, care se termina cu în
frîngerea muncitorilor. 

Aşa s-a întîmpla1 rpentru prima oară în 1 848. Burghezii liberali 
din opoziţia parlamentară organizau banchete pentru o reformă 
electorală care să asigure dominaţia partidului lor. In lupta lor 
împotriva guvernului, ei erau nevoiţi să facă tot mai mult apel la 
popor şi să cedeze treptat păturilor radicale şi republicane ale 
burgheziei şi ale micii burghezii întîietatea. Dar în spatele aces
tora se aflau muncitorii revoluţionari, care, din 1830, căpătaseră 
mult mai multă independenţă politică decît bănuiau burghezii şi 
chiar republicanii. Cînd a izbucnit criza dintre guvern şi opoziţie, 
muncitorii au pornit lupta de stradă ; Ludovic-Filip a dispărut, şi 
o dată cu el reforma electorală, iar în locul lor a apărut republica, 
şi anume o republică pe care înşişi muncitorii învingători au nu
mit-o „socială" .  Ce se înţelegea însă prin această republică socială 
nu era limpede pentru nimeni, nici măcar pentru muncitorii înşişi. 
Dar acum ei aveau arme şi constituiau o forţă în stat. De aceea, de 
îndată ce republicanii burghezi de la cîrma ţării au început să ciş
tige cit de cit teren, primul lor ţel a fost dezarmarea muncitorilor. 
Căutînd să-l atingă prin călcarea directă a cuvîntului, prin sfidări 
făţişe şi încercarea de a surghiuni într-o provincie îndepărtată pe 
cei fără lucru, ei au provocat insurecţia muncitorilor din iunie 
1 848. Guvernul îşi asigurase forţe mult superioare numeric. După 
o luptă eroică de cinci zile, muncitorii au fost înfrînţi. A urmat o 
reprimare sîngeroasă a prizonierilor lipsiţi de apărare, o reprimare 
cum nu s-a mai văzut din timpul războaielor civile care au fost 
preludiul căderii republicii romane. Pentru prima oară burghezia a 
arătat cu ce sălbatică cruzime se răzbună ea atunci cînd proleta· 
rialul îndrăzneşte să i se opună ca clasă de sine stătătoare, cu 
interese şi cu revendicări proprii. Şi, totuşi, 1 848 a fost un joc ne
vinovat în comparaţie cu dezlănţuirea sălbatică a burgheziei în 1 87 1 .  

Pedeapsa nu s-a lăsat mult aşteptată. Dacă proletariatul încă 
nu putea să cirmuiască Franţa, burghezia nu mai putea s-o cîrmu
iască. Cel puţin nu pe atunci cînd în cea mai mare parte era încă 
monarhistă şi scindată în trei partide dinastice şi un al patrulea 
republican. Certurile ei interne au permis aventurierului Ludovic 
Bonaparte să pună mina pe toate posturile de comandă - armată, 
poliţie, aparat administrativ - şi să dărîme, la 2 decembrie 1 85 1 ,  
ultimul bastion al burgheziei, Adunarea naţională. C u  a l  doilea Im
periu a început exploatarea Franţei de către o bandă de aventurieri 
politici şi financiari, dar totodată şi o dezvoltare industrială absolut 
imposibilă sub regimul meschin şi fricos al lui Ludovic-Filip, cînd 
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dominaţia exclusivă era deţinută de o parte neînsemnată a marii 
burghezii. Ludovic Bonaparte le-a răpit capitaliştilor puterea poli
tică sub cuvînt că-i apără pe ei, burghezii, împotriva muncitorilor, 
şi invers, pe muncitori împotriva lor ; în schimb, sub domnia lui au 
fost încuraj ate specula şi activitatea industrială, pe scurt, prospe
ritatea şi îmbogăţirea întregii burghezii au atins proporţii nemai
întîlnite. lntr-o măsură cu mult mai mare, ce-i drept, au sporit 
corupţia şi j aful în stil mare, avînd ca centru curtea imperială, care 
încasa procente grase de pe urma acestei îmbogăţiri. 

Dar al doilea Imperiu a însemnat un apel la şovinismul francez, 
revendicarea graniţelor primului Imperiu, pierdute în 1 8 1 4, sau, cel 
puţin, a graniţelor primei republici. Un imperiu francez în limitele 
vechii monarhii, ba chiar în limitele încă şi mai reduse din 1815, 
nu putea dăinui mult timp. De aici decurgea necesitatea de a duce 
periodic războaie, de a extinde graniţele. Dar nici unul din terito
riile de la graniţă nu înfierbînta atît de tare imaginaţia şoviniştilor 
francezi ca malul stîng, german, al Rinului. O milă pătrată pe Rin 
valora pentru ei mai mult decît zece mile în Alpi sau în altă parte. 
In condiţiile existenţei celui de-al doilea Imperiu, revendicarea re
trocedării, dintr-o dată sau succesiv, a malului stîng al Rinului nu 
mai era decît o chestiune de timp. Acest timp a venit o dată cu 
războiul austro-prusian din 1866. lnşelat de Bismarck în aşteptările 
sale cu privire la „despăgubirile teritoriale" ,  precum şi din pricina 
propriei sale politici hiperviclene de tergiversare, Bonaparte n-a 
mai avut altă ieşire decît războiul, care a izbucnit în 1870 şi l-a 
dus la Sedan, iar apoi la Wilhelmshăhe 194• 

Urmarea inevitabilă a fost revoluţia de la Paris din 4 septem
brie 1870. Imperiul s-a năruit asemenea unui castel de cărţi de joc ; 
şi din nou a fost proclamată republica. Dar duşmanul se afla în 
faţa porţilor ; o parte din armatele imperiului era încercuită la 
Metz, fără speranţa de a fi despresurată, iar o parte era prizonieră 
în Germania. ln această situaţie critică, poporul a permis deputa
ţilor p arizieni din corpul legiuitor să se erijeze în „guvern al apă
rării naţionale" .  Acest lucru a fost admis cu atît mai lesne, cu cit 
în scopul apărării toţi parizienii apţi de a purta arme erau acum 
înrolaţi în Garda naţională şi aveau arme, astfel incit muncitorii 
formau marea majoritate. Dar curînd a ieşit la iveală antagonismul 
dintre guvernul compus aproape numai din burghezi şi proletariatul 
înarmat. La 3 1  octombrie, batalioane de muncitori au luat cu asalt 
primăria, făcînd prizonieri o parte din membrii guvernului ; ca ur
mare a trădării, a faptului că guvernul şi-a călcat direct cuvîntul 
şi a intervenţiei cîtorva batalioane de mic-burghezi, ei au fost 
repuşi în libertate şi, pentru a evita izbucnirea războiului civil în 
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interiorul unui oraş asediat de forţe militare duşmane, vechiul gu
vern a fost menţinut. 

ln cele din urmă, la 28 ianuarie 1 87 1 ,  Parisul înfometat a capi
tulat. El a capitulat însă cu onoruri nemaicunoscute în istoria răz
boiului. Forturile au fost predate, tunurile au fost scoase de pe 
centura de fortificaţii, trupele de linie şi garda mobilă au predat 
de asemenea armele, ele însele fiind considerate prizoniere de 
război. Dar Garda naţională şi-a păstrat armele şi tunurile, încheind 
numai un armistiţiu cu învingătorii, care nu s-au încumetat însă 
să-şi facă intrarea triumfală în Paris. Ei au îndrăznit să ocupe doar 
o mică porţiune din Paris, formată mai ales din grădini publice, 
unde n-au rămas de altfel decît cîteva zile I Şi, în tot acest timp, 
ei, care ţinuseră încercuit Parisul 1 3 1  de zile, au fost, la rîndul lor 
încercuiţi de muncitorii parizieni înarmaţi, care vegheau cu străş
nicie ca nici un „prusian" să nu treacă dincolo de limitele reduse 
ale porţiunii cedate cuceritorului străin. Atît de mare era respectul, 
pe care muncitorii îl inspirau armatei în faţa căreia capitulaseră 
toate trupele imperiului I Iuncherii prusaci, care veniseră aici ca 
să-şi potolească setea de răzbunare împotriva leagănului revolu
ţiei, au fost nevoiţi să se oprească respectuoşi şi să dea onorul 
acestei revoluţii înarmate I 

In timpul războiului, muncitorii parizieni se mărginiseră să 
ceară continuarea energică a luptei. Dar acum, cînd după capitula
rea Parisului s-a încheiat pacea 195, Thiers, noul şef al guvernului, 
a trebuit să-şi dea seama că dominaţia claselor avute - marii pro
prietari funciari şi capitalişti - era primejduită în permanenţă, 
atîta vreme cit muncitorii parizieni aveau arme. Primul său act a 
fost încercarea de a-i dezarma. La 1 8  martie el a trimis trupe de 
linie cu ordinul de a pune mina pe artileria Gărzii naţionale, arti
lerie fabricată în timpul asediului Parisului şi plătită prin subscrip
ţie publică. Incercarea a dat greş ; întregul Paris, ca un singur om, 
se pregătea de apărare şi războiul dintre Paris şi guvernul francez 
cu reşedinţa la Versailles era declarat. Comuna din Paris a fost 
aleasă la 26 martie şi proclamată la 28 martie. Comitetul central 
al Gărzii naţionale, care pînă atunci girase treburile guvernului ,  şi-a 
trecut atribuţiile - după ce a decretat mai întîi desfiinţarea scan
daloasei „poliţii de moravuri" pariziene - în mîinile Comunei. La 
30 martie Comuna a desfiinţat conscripţia şi armata permanentă, 
declarînd drept unică forţă armată Garda naţională, din care tre
buiau să facă parte toţi cetăţenii apţi de a purta arme ; ea a anulat 
toate datoriile locatarilor pentru perioada octombrie 1 870-aprilie 
187 1 ,  trecînd chiriile deja achitate în contul plăţilor viitoare, şi a 
suspendat vînzarea lucrurilor date în gaj la Casa municipală de 
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amanet. In aceeaşi zi, toţi străinii aleşi în Comună au fost confir
maţi în funcţiile lor, pentru că „stindardul Comunei este stindardul 
republicii mondiale" 196• - La 1 aprilie s-a hotărît ca salariul maxim 
al unui salariat al Comunei, prin urmare şi al membrilor ei, să nu 
depăşească 6 OOO de franci (4 800 de mărci) . A doua zi a fost decre
tată separarea bisericii de stat şi anularea tuturor subvenţiilor acor
date de stat pentru scopuri religioase, precum şi trecerea tuturor 
bunurilor bisericeşti în p atrimoniul naţional ; în consecinţă, la 8 
aprilie s-a dispus îndepărtarea din şcoli a tuturor simbolurilor re
ligioase, icoane, dogme, rugăciuni, într-un cuvînt 11a tot ce este 
de domeniul conştiinţei fiecărui individ" 197, dispoziţie care a fost 
înfăptuită treptat. -- La 5 aprilie, avînd în vedere că zilnic tru
pele versailleze executau luptătorii Comunei pe care îi luaseră 
prizonieri, s-a dat un decret cu privire la luarea de ostatici, dar 
acest decret nu a fost pus niciodată în aplicare. - La 6 aprilie 
ghilotina a fost scoasă în piaţa publică de către batalionul 137 din 
Garda naţională şi arsă în mijlocul unor zgomotoase manifestări de 
bucurie ale poporului. - La 12 aprilie Comuna a hotărît dărîmarea 
coloanei Victoriei din piaţa Vendâme, turnată din tunuri captu
rate, acest simbol al şovinismului şi al vrajbei între popoare. -
Această hotărîre a fost dusă la îndeplinire la 1 6  mai. - La 1 6  
aprilie Comuna a dispus întocmirea unei statistici a fabricilor pără
si te de patroni şi elaborarea unui plan pentru punerea lor în func
ţiune de către asociaţii cooperatiste ale muncitorilor care lucraseră 
în ele pînă atunci, precum şi pentru unirea acestor asociaţii într-o 
mare uniune. - La 20 aprilie ea a desfiinţat munca de noapte a 
brutarilor, precum şi birourile de plasare, înfiinţate în timpul celui 
de-al doilea Imperiu şi conduse, în mod monopolist, de indivizi 
numiţi de poliţie, exploatatori de mina întîi ai muncitorimii, ele 
urmînd să fie girate de primăriile celor 20 de arondismente ale 
Parisului. - La 30 aprilie Comuna a dispus desfiinţarea tuturor 
caselor de amanet, deoarece ele constituiau un mijloc de exploa
tare în plus a muncitorilor şi contraveneau dreptului muncitorilor 
asupra uneltelor lor de muncă şi dreptului la credit. - In ziua de 
5 mai ea a hotărît dărîmarea capelei ridicate în semn de pocăinţă 
pentru executarea lui Ludovic al XVI-lea. 

Astfel, începînd de la 1 8  martie, caracterul de clasă al miş
cării de la Paris, care pînă atunci, din cauza luptei împotriva inva
ziei străine, trecuse pe planul al doilea, s-a conturat limpede şi 
precis. Prin faptul că Comuna era compusă aproape numai din 
muncitori sau din reprezentanţi recunoscuţi ai muncitorimii, şi hotă
rîrile ei aveau un caracter net proletar. Comuna, fie că decreta 
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reforme pe care numai din laşitate burghezia republicană nu le 
înfăptuise, dar care constituiau baza necesară pentru libertatea de 
acţiune a clasei muncitoare, ca, de pildă, traducerea în viaţă a 
principiului că pentru stat religia este o chestiune pur particulară, 
fie că adopta hotărîri în interesul direct al clasei muncitoare şi 
care în parte dădeau o lovitură puternică vechii ordini sociale. 
Dar pentru realizarea tuturor acestora, într-un oraş asediat nu se 
puteau face decît cel mult primii paşi. Pe de altă parte, de la 
începutul lunii mai, lupta împotriva trupelor tot mai numeroase 
ale guvernului de la Versailles absorbea toate forţele. 

La 7 aprilie versaillezii au reuşit să treacă Sena la Neuilly, 
pe frontul de vest al Parisului ; în schimb, la 1 1  aprilie, gene
ralul Eudes a respins atacul lor pe frontul de sud, pricinuin
du-le pierderi grele. Parisul era bombardat fără întrerupere de 
aceiaşi oameni care înfieraseră, ca pe o profanare, bombardarea 
oraşului de către prusaci şi care acum cerşeau guvernului prusian 
să-i trimită cît mai grabnic pe soldaţii francezi luaţi prizonieri la 
Sedan şi Metz ca să le recucerească Parisul. Sosirea treptată a 
acestor trupe a dat versaillezilor, începînd din mai, o superioritate 
categorică. Acest lucru a devenit evident încă la 23 aprilie, cînd 
Thiers a întrerupt tratativele în legătură cu propunerea făcută de 
Comună de a elibera pe arhiepiscopul Parisului * şi numeroşi alţi 
preoţi ţinuţi ca ostatici la Paris, în schimbul unei singure per
soane, Blanqui, care fusese ales de două ori în Comună, dar era 
prizonier la Clairvaux. El a devenit şi mai evident în noul limbaj 
al lui Thiers ; de unde pînă atunci fusese evaziv şi echivoc, el 
a devenit dintr-o dată arogant, ameninţător, brutal. Pe frontul de 
sud, versaillezii au cucerit la 3 mai reduta de la Moulin-Saquet, la 
9 mai fortul Issy, complet distrus de bombardamente, la 14 mai 
tortul Vanves. Pe frontul de vest, cucerind numeroase clădiri şi 
sate c are se întindeau pînă la linia de centură, ei au înaintat trep
tat pînă la linia principală de fortificaţii ; la 2 1  mai ei au reuşit, 
datorită unei trădări şi a neglijenţei Gărzii naţionale postate aici, 
să pătrundă în oraş. Prusienii, c are ocupau forturile din partea de 
nord şi de est, au îngăduit versaillezilor să pătrundă, printr-o 
porţiune a cărei trecere le era interzisă prin armistiţiu, în nordul 
oraşului şi să poată astfel porni la ofensivă pe un front larg, pe 
care parizienii îl credeau acoperit, potrivit armistiţiului, şi care de 
aceea nu prea era apărat. In consecinţă, rezistenţa opusă în partea 
de vest a Parisului, în cartierele elegante, a fost slabă ; ea a deve
nit mai înverşunată şi mai dîrză pe măsură ce trupele invadatoare 
se apropiau de partea de est a Parisului, de cartierele muncito-

* Darboy. - Nota red. 
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reşti. Abia după 8 zile de luptă au fost înfrînţi pe colinele de la 
Belleville şi Menilmontant ultimii apărători ai Comunei, şi atunci 
masacrele - cărora în tot cursul săptămînii au căzut victimă în 
număr tot mai mare, bărbaţi, femei şi copii lipsiţi de apărare -
au atins apogeul. Cum puşca nu ucidea destul de repede, învinşii 
au fost seceraţi cu sutele cu mitralierele. „Zidul federaţilor" din 
cimitirul Pere Lachaise, unde a avut loc ultimul asasinat în masă, 
stă şi astăzi drept mărturie mută, dar cu atît mai elocventă, a furiei 
sălbatice de care este capabilă clasa dominantă atunci cînd prole
tariatul îndrăzneşte să-şi revendice drepturile. Şi, deoarece măce
lărirea tuturor era cu neputinţă, au urmat apoi arestări în masă, 
împuşcarea victimelor alese în mod arbitrar din rîndurile prizonie
rilor, internarea celorlalţi în lagăre mari, unde au fost deţinuţi pînă 
la traducerea lor în faţa curţilor marţiale. Trupele prusiene, care 
împresurau partea de nord-est a oraşului, aveau ordin să împiedice 
trecerea fugarilor ; şi totuşi ofiţerii mai închideau ochii cînd sol
daţii ascultau mai curînd de legile umanităţii decît de ordinele 
comandamentului suprem ; îndeosebi corpului de armată saxon îi 
face cinste umanitarismul de care a dat dovadă, lăsînd să treacă 
numeroase persoane a căror calitate de luptători ai Comunei era 
evidentă. 

Dacă astăzi, după 20 de ani, aruncăm o pnv1re retrospectivă 
asupra activităţii şi semnificaţiei istorice a Comunei din Paris din 
187 1 ,  vedem că relatarea făcută în „Războiul civil din Franţa" 
necesită unele completări. 

Membrii Comunei se împărţeau într-o majoritate, formată din 
blanquişti, care predominaseră şi în Comitetul central al Gărzii 
naţionale, şi o minoritate formată în special din membri ai Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor, adepţi ai şcolii socialiste 
proudhoniste. Pe atunci blanquiştii erau în cea mai mare parte 
socialişti numai din instinct proletar revoluţionar ; numai unii din
tre ei ajunseseră, datorită lui Vaillant, care cunoştea socialismul 
ştiinţific german, să înţeleagă mai bine tezele principiale. Aşa se 
explică de ce, în domeniul economic, Comuna a omis o serie de 
lucruri pe care, din punctul nostru de vedere de astăzi, ar fi tre
buit să le înfăptuiască. Cel mai inexplicabil este, fireşte, respectul 
cucernic care i-a făcut pe comunarzi să se oprească în faţa por
ţilor Băncii Franţei ca în faţa unui sanctuar. Aceasta a constituit 
şi o gravă greşeală politică. Banca în mîinile Comunei preţuia 
mai mult decît 10 OOO de ostatici. Aceasta ar fi determinat întreaga 
burghezie franceză să facă presiuni asupra guvernului de la Ver-
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sailles în favoarea păcii cu Comuna. Dar şi mai uimitoare sînt 
numeroasele măsuri juste care au fost totuşi înfăptuite de Comuna 
formată din blanquişti şi proudhonişti. Fireşte că răspunderea pen
tru decretele economice ale Comunei, pentru meritele şi lipsurile 
lor, cade în primul rînd asupra proudhoniştilor, după cum răspun
derea pentru acţiunile şi omisiunile ei pe plan politic cade asu
pra blanquiştilor. Şi în ambele cazuri ironia istoriei a vrut ca, aşa 
cum se întîmplă de obicei cind la putere ajung doctrinarii, şi unii 
şi alţii să facă tocmai contrarul celor preconizate de doctrina 
şcolii lor. 

Proudhon, socialistul micului ţăran şi al meseriaşului patron, 
ura de-a dreptul asociaţia. El susţinea că ea este mai curînd un 
rău decit un bine, că, prin însăşi natura ei, este sterilă, ba chiar 
dăunătoare, deoarece reprezintă o cătuşă pentru libertatea munci
torului ; că nu este decit o dogmă inutilă şi stînjenitoare, în con
tradicţie atît cu libertatea muncitorului cit şi cu economisirea 
muncii ; că dezavantajele ei cresc mai repede decit avantajele ; 
că, în opoziţie cu ea, concurenţa, diviziunea muncii, proprietatea 
privată ar reprezenta forţe economice utile. Numai în cazuri excep
ţionale, cum sînt, după Proudhon, marea industrie şi marile între
prinderi, de pildă căile ferate, asociaţia muncitorilor e indicată 
(„Idee generale de la revolution" ,  3. etude 198) . 

Dar în 1871 marea industrie încetase în aşa măsură de a mai 
fi o excepţie chiar şi la Paris, centrul artizanatului, incit decretul 
cel mai important al Comunei prevedea o organizare a marii indus
trii şi chiar a manufacturii la baza căreia să stea nu numai aso
ciaţiile muncitorilor din fiecare fabrică, ci şi unirea tuturor acestor 
asociaţii într-o mare uniune ; într-un cuvînt, o organizare care, 
după cum a arătat în mod just Marx în „Războiul civil" ,  avea să 
ducă, în cele din urmă, la comunism, adică exact la contrarul doc
trinei lui Proudhon. Tocmai de aceea Comuna a şi fost mormîntul 
şcolii socialiste proudhoniste. Această şcoală a dispărut astăzi din 
cercurile muncitoreşti franceze ; aici predomină acum în mod incon
testabil, în rîndurile „posibiliştilor" nu mai puţin decit în cele ale 
marxiştilor, teoria lui Marx. Proudhonişti mai există doar în rîn
durile burgheziei „radicale" .  

Nici blanquiştilor n u  le-a mers mai bine. Crescuţi l a  şcoala 
conspiraţiei, sudaţi prin disciplina severă pe care aceasta o reclama, 
ei erau de părere că un număr relativ mic de oameni hotărîţi şi 
bine organizaţi poate, într-un moment favorabil, nu numai să pună 
mina pe putere, ci s-o şi păstreze, desfăşurînd o mare şi neînfri
cată energie, pînă reuşeşte să antreneze masa poporului în revo
luţie şi s-o grupeze în jurul micii cete conducătoare. Aceasta pre-
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supunea, în primul rînd, cea mai strictă centralizare dictatorială 
a întregii puteri în mina noului guvern revoluţionar. Şi cum a pro
cedat Comuna, care în cea mai mare parte era formată tocmai 
din aceşti blanquişti ? In toate proclamaţiile ei către francezii din 
provincie, ea îi chema la unirea tuturor comunelor din Franţa, cu 
cea din Paris într-o federaţie liberă, o organizaţie naţională care, 
pentru prima oară, să fie creată cu adevărat de naţiunea însăşi. 
Tocmai forţa represivă a guvernului centralizat de pînă atunci -
armata, poliţia politică, birocraţia -, creată de Napoleon în 1798, 
preluată de atunci de fiecare nou guvern ca instrument binevenit 
şi folosită împotriva adversarilor lui, tocmai această forţă urma 
să fie desfiinţată peste tot, aşa cum fusese desfiinţată la Paris. 

Comuna a trebuit să recunoască din capul locului că clasa 
muncitoare, odată ajunsă la putere, nu putea continua să admi
nistreze cu vechea maşină de stat ; că, pentru a nu pierde din nou 
propria ei dominaţie abia cucerită, această clasă muncitoare tre
buia, pe de o parte, să înlăture vechea maşină de represiune folo
sită pînă atunci împotriva ei înseşi, iar pe de altă parte, să se asi
gure împotriva propriilor ei deputaţi şi funcţionari, declarîndu-i 
fără nici o excepţie revocabili în orice moment. In ce consta 
caracteristica statului de pînă acum ? Iniţial, societatea îşi crease, 
printr-o simplă diviziune a muncii, organe speciale care să se îngri
jească de interesele ei colective. Dar aceste organe, avînd în frunte 
puterea de stat, s-au transformat cu timpul, urmărind propriile lor 
interese speciale, din slujitori ai societăţii, în stăpîni ai ei, fenomen 
care poate avea loc, de pildă, nu numai în monarhia ereditară, 
dar şi în republica democratică. Nicăieri „politicienii " nu alcătu
iesc o fracţiune mai distinctă şi mai influentă a naţiunii decît toc
mai în America de Nord. Aici fiecare dintre cele două mari partide, 
care vin alternativ la putere, este condus, la rîndul său, de oameni 
care fac din politică o afacere, speculează mandate atît în adu
n<lrile legislative ale uniunii, cit şi în cele ale diverselor state, sau 
trăiesc de pe urma propagandei făcute pentru partidul lor şi sînt 
răsplătiţi cu slujbe după victoria acestuia. Se ştie că, deşi ame
ricanii încearcă de 30 de ani să scuture acest jug devenit insupor
tabil, ei se afundă totuşi, din ce în ce mai mult, în această mocirlă 
a corupţiei. Tocmai în America se poate urmări mai bine ca ori
unde această autonomizare a puterii de stat faţă de societate, căreia 
iniţial trebuia să-i servească ca simplu instrument. Acolo nu există 
nici dinastie, nici nobilime, nici armată permanentă - cu excepţia 
unui mic număr de soldaţi însărcinaţi cu supravegherea indieni
lor -, nici birocraţie inamovibilă sau cu drept la pensie. Totuşi 
există acolo două mari bande de speculanţi politici, care acapa-
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rează pe rînd puterea de stat şi o exploatează prin mijloacele cele 
mai mîrşave în scopurile {;ele mai mîrşave, iar naţiunea este nepu
tincioasă în faţa acestor două mari carteluri de politicieni care 
pretind că o slujesc, dar care, în realitate, o stăpînesc şi o spoliază. 

Impotriva acestei transformări - inevitabilă în toate statele 
care au existat pînă acum - a statului şi a organelor de stat din 
slujitori ai societăţii în stăpîni ai societăţii, Comuna a folosit două 
mijloace infailibile. In primul rînd, ea a încredinţat toate funcţiile 
administrative, judecătoreşti, didactice unor persoane care erau 
alese pe baza principiului eligibilităţii şi puteau fi revocate în 
orice moment de către cei care le-au ales. In al doilea rînd, orice 
funcţie - superioară sau inferioară - era retribuită cu acelaşi 
salariu pe care-l primeau şi ceilalţi muncitori. Salariul maxim pe 
care îl plătea în genere Comuna era de 6 OOO de franci. In felul 
acesta erau pe de-a-ntregul stăvilite carierismul şi arivismul, chiar 
făcînd abstracţie de mandatele imperative ale delegaţilor în cor
purile reprezentative, introduse, în plus, de către Comună. 

Această sfărîmare a puterii de stat de pînă acum şi înlocuirea 
ei printr-una nouă, cu adevărat democratică, sînt descrise în mod 
amănunţit în capitolul al treilea din „Războiul civil" . A fost totuşi 
nevoie să mai insistăm aici, pe scurt, asupra unor trăsături ale 
acestei întocmiri pentru că tocmai în Germania credinţa super
stiţioasă în stat a trecut din filozofie în conştiinţa generală a bur
gheziei şi chiar a multor muncitori. Potrivit reprezentării filozofice, 
statul este „realizarea ideii " ,  sau, tradusă în limba filozofilor, împă
răţia domnului pe pămînt, domeniul în care se realizează sau tre
buie să se realizeze adevărul etern şi dreptatea eternă. Aceasta 
dă naştere la o venerare superstiţioasă a statului şi a tot ce are 
vreo legătură cu statul, venerare care prinde cu atît mai uşor 
rădăcini, cu cit oamenii s-au deprins din copilărie să-şi închipuie 
că treburile şi interesele comune ale întregii societăţi nu ar putea 
fi rezolvate altfel decît au fost rezolvate pînă în prezent, adică de 
către stat şi funcţionarii lui bine plătiţi. Oamenii cred că, dacă 
s-au eliberat de credinţa în monarhia ereditară şi devin adepţi ai 
republicii democratice, au făcut un pas nespus de îndrăzneţ. In 
realitate însă, statul nu este altceva decît o maşină pentru repri
marea unei clase de către altă clasă, şi anume în republica demo
cratică nu mai puţin decît în monarhie, iar în cel mai bun caz 
el nu-i decît o racilă lăsată moştenire proletariatului care a învins 
în lupta pentru dominaţia de clasă, o racilă ale cărei laturi mai 
rele, proletariatul v.i!ctorios, la fel ca şi Comuna, va trebui să le 
reteze imediat, pînă ce o generaţie crescută în condiţii sociale noi, 
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libere, va fi în stare să se descotorosească de toată şandramaua 
statului. 

In ultimul timp, filistinul german este cuprins din nou de o 
spaimă salutară la cuvintele : dictatura proletariatului. Ei bine, 
domnii mei, vreţi să ştiţi cum arată această dictatură ? Priviţi Co
muna din Paris. Aceasta a fost dictatura proletariatului. 

Londra, 1 8  martie 1 89 1 ,  la a douăzecea aniversare a Comunei 
din Paris. 

Publicat în „Die Neue Zeit" ,  voi. 2, 
nr. 28, 1890-1891 , şi în cartea : K. Marie. 
„Der Bilrgerkrieg in Frankreich • , 

Berlin 1 891 

15 - Marx-Engels, Opec�. YOI 22 

F. EngeJ3 

Se tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 
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[Cu pnvue la ediţia spaniolă a lucrării 
lui Karl Marx „Mizeria filozofiei"] 

[Scrisoare către Jose Mesa] t99 

Londra, 24 martie 1 891' 
Dragă prietene Mesa, 

Cu multă plăcere am aflat din scrisoarea d-tale din 2 martie 
că lucrarea lui Marx „Mizeria filozofiei " ,  a cărei traducere în limba 
spaniolă ai făcut-o d-ta, urmează să apară în curînd. Se înţelege de 
la sine că sîntem întru totul de acord cu această publicare, care, 
fără îndoială, va influenţa în modul cel mai favorabil dezvoltarea 
socialismului în Spania. 

Teoria proudhonistă, spulberată din temelii de cartea lui Marx. 
nu mai este, desigur, la ordinea zilei de la căderea Comunei din 
Paris. Dar ea mai serveşte încă drept arsenal care furnizează radi
calilor burghezi şi pseudosocialiştilor din Europa occidentală fraze 
pentru amăgirea muncitorilor. Şi deoarece muncitorii din aceste 
ţări au moştenit de la predecesorii lor asemenea fraze proudho
niste, frazeologia radicalilor tot mai găseşte ecou la mulţi dintre eL 
Aşa se întîmplă în Franţa, unde singurii proudhonişti care au mai> 
rămas sînt radicalii burghezi sau republicanii care îşi spun socialişti. 
Şi, dacă nu mă-nşel, aveţi şi voi în cortesurile voastre şi în presa 
voastră asemenea republicani, care îşi spun socialişti numai pentru. 
că văd în ideile proudhoniste mijlocul cel mai indicat pentru a. 
opune adevăratului socialism - expresia raţională şi concisă a 
năzuinţelor proletariatului - un socialism burghez, denaturat. 

Publicat în traducere 
în limba spaniolă în cartea : 
Carlos Marx. „Miseria de la  
Filosofia•, Madrid, 1 891 

Salut frăţesc I 
F. Engels 

Se tipăreşte după textul cărţii, 
confruntat cu ciorna manuscri�ului 
în limba franceză 

Tradus din limba spaniolă 



[Către Comitetul de organizare 
a mitingului internaţional de la Milano 
pentru apărarea drepturilor muncii 200] 

Dragi cetăţeni, 

195 

Regret nespus că nu pot da curs cordialei voastre invitaţii, 
care îmi face atîta cinste, de a asista la mitingul vostru de la 12  
aprilie. Regretul meu este cu  atît mai mare, cu  cit mă simt deose
bit de legat de ţara voastră datorită faptului că acum 20 de ani am 
-ocupat în Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor funcţia de secretar pentru Italia 201• De atunci această Inter
naţională a încetat să existe în forma ei oficială, dar a continuat 
să trăiască în spiritul de solidaritate al clasei muncitoare din toate 
ţările. Astăzi ea este mai vie şi mai puternică decit oricînd, atît 
·de puternică, incit vechea ei formă oficială din anii 1864-1875 
n-ar mai putea cuprinde milioanele de muncitori din Europa şi 
America care s-au unit sub steagul roşu al proletariatului luptător. 
Împreună cu voi sper că mitingul vostru de la 12 aprilie va spori 
marea armată a proletariatului mondial cu noi coloane de luptători 
;Şi va contribui în mare măsură la întărirea solidarităţii dintre mun
citorii italieni şi fraţii lor de dincolo de Alpi - francezi, germani, 
slavi ; sper, în sfîrşit, că el va marca o nouă etapă în calea elibe
rării proletariatului italian. 

In ultimii 20 de ani am făcut progrese uriaşe ; dar au mai 
Tămas multe de făcut înainte de a putea conta pe o victorie ime
diată şi sigură. Dunque, avanti, sempre avanti I * 

Londra, 9 aprilie 1891 

.Publicat pentru prima oară 
"in limba rusă in 1936 în 
'K. Marx şi F. Engels, Opere, ed. I, 
voi. XVI, partea a II-a 

F. E. 

Se tipăreşte după fotocopia 
scrisorii 

Tradusă din limba franceză 

• - Aşadar, înainte, mereu înainte I - Nota trad. 

1.5* 



J 9ti 

Introducere 
[la lucrarea lui Karl Marx „Muncă salariată şi capital" 

(ediţia 1 89 1  202) ]  

Această lucrare a apărut în „Neue Rheinische Zeitung " ,  sub 
forma unei serii de articole de fond, începînd de la 5 aprilie 1 849. 
La baza ei stau prelegerile ţinute de Marx în 1 847 la Asociaţia 
muncitorilor germani de la Bruxelles �03• Lucrarea n-a fost publi
cată în întregime. Deşi la sfîrşitul articolului din nr. 269 al ziarului 
figurează menţiunea „Va urmau,  nici un alt articol din această 
serie n-a mai apărut, din pricina evenimentelor care s-au precipi
tat atunci : intrarea ruşilor în Ungaria, insurecţiile din Dresda, Iser
lohn, Elberfeld, Palatinat şi Baden 204, şi care au dus la suprimarea 
ziarului însuşi ( 19  mai 1 849) . Manuscrisul sfîrşitului acestei lucrări 
nu s-a găsit printre lucrările postume ale lui Marx m. 

Lucrarea „Muncă salariată şi capital" a apărut sub formă 
de bi oşură în mai multe ediţii, dintre care ultima a fost tipărită 
în 1 884, la Hottingen-Zi.irich, de asociaţia tipografică elveţiană. 
Toate ediţiile de pînă acum au reprodus fidel textul original. Intru
cît prezenta ediţie urmează să fie difuzată în nu mai puţin de 
1 0  OOO de exemplare, ca lucrare cu caracter propagandistic, m-am 
întrebat dacă în aceste condiţii Marx însuşi ar fi aprobat retipă
rirea fără nici o modificare a textului. 

ln deceniul al 5-lea Marx nu-şi terminase încă critica econo
miei politice. El a terminat-o abia spre sfirşitul deceniului al 6-lea. 
De aceea, scrierile sale apărute înaintea primei fascicule din „Con
tribuţii la critica economiei politice" (1 859) se deosebesc în unele 
puncte de lucrările scrise după 1 859 ; ele conţin expresii şi fraze 
întregi care, din punctul de vedere al lucrărilor de mai tîrziu, apar 
confuze şi chiar greşite. Se înţelege de la sine că în ediţiile obiş
nuite, destinate marelui public, trebuie să-şi găsească loc şi acest 
punct de vedere anterior, care reprezintă o treaptă în dezvoltarea 
spirituală a autorului, şi că atît autorul, cit şi publicul au dreptul 
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incontestabil la reeditarea întocmai a acestor lucrări mai vechi. 
Nici nu mi-ar fi trecut prin minte să schimb vreun cuvînt din ele. 

Altfel stau lucrurile acum, cînd noua ediţie este destinată 
aproape exclusiv propagandei printre muncitori. In acest caz Marx 
ar fi pus fără îndoială de acord vechea expunere, care datează din 
1849, cu noul său punct de vedere. Sînt convins că, dacă introduc 
in această ediţie unele modificări şi completări necesare pentru 
realizarea acestei concordanţe în toate punctele esenţiale, proce
dez în spiritul lui Marx. 11 avertizez, aşadar, pe cititor din capul lo
cului că aceasta nu este broşura aşa cum a scris-o Marx în 1849, ci 
aproximativ aşa cum ar fi scris-o în 189 1 .  De altfel, textul autentic 
este răspîndit într-un număr de exemplare care va fi suficient 
pînă cînd îl voi putea retipări fără modificări într-o viitoare ediţie 
completă a operelor lui Marx. 

Toate modificările introduse de mine se referă la un singur 
punct. Potrivit originalului, muncitorul vinde capitalistului, în 
schimbul salariului, munca sa ; potrivit textului de faţă, el îi vinde 
for/a sa de muncă. In legătură cu această modificare sînt dator să 
dau lămuriri. Lămuriri muncitorilor, ca ei să vadă că aici nu este 
vorba de o simplă despicare a firului în patru, ci, dimpotrivă, de 
unul din punctele cele mai importante ale întregii economii poli
tice. Lămuriri burghezilor, ca ei să se poată convinge că munci
torii inculţi, pe care uşor îi poţi face să înţeleagă cele mai difi
cile raţionamente economice, sînt superiori „intelectualilor" noştri 
înfumuraţi, pentru care asemenea probleme complicate rămîn nere
zolvate toată viaţa. 

Economia politică clasică a preluat din practica industrială 
concepţia curentă a fabricantului potrivit căreia el cumpără şi plă
teşte munca muncitorilor săi. ln practica comercială, în contabili
tate şi în calcularea preţurilor, această concepţie era arhisuficientă 
pentru fabricant. Transplantată însă cu naivitate în economia poli
tică, ea a dat naştere unor erori şi confuzii de-a dreptul uluitoare. 

Economia politică este pusă în faţa faptului că preţurile tutu
ror mărfurilor, printre care şi preţul mărfii pe care o numeşte 
„muncă" ,  variază în permanenţă ; că ele urcă şi scad în funcţie de 
diferite împrejurări, care adesea n-au nici o legătură cu produce
rea mărfii însăşi, astfel incit, de regulă, preţurile par a fi deter
minate de simpla întîmplare. Indată însă ce economia politică a 
apărut ca ştiinţă, una dintre primele ei sarcini a fost să descopere 
legea ce se ascunde îndărătul acestei dominaţii aparente a întîm
plării asupra preţurilor mărfurilor, dar care, în realitate, domină 
însăşi această întîmplare. ln cadrul necontenitelor oscilaţii şi fluc
tuaţii, cînd în sus, cînd în jos, ale preţurilor mărfurilor, ea a căutat 
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punctul central fix în jurul căruia au loc aceste oscilaţii şi fluc
tuaţii. Intr-un cuvînt, ea a pornit de la preţurile mărfurilor, pentru. 
a găsi, ca lege care le reglementează, valoarea mărfurilor, pe baza 
căreia pot fi explicate toate fluctuaţiile preţurilor, valoare la care 
ele s-ar reduce în ultimă instanţă. 

Economia clasică a găsit că valoarea unei mărfi este determi
nată de munca cuprinsă în ea, necesară pentru producerea ei. Ea. 
s-a declarat satisfăcută cu această explicaţie. Deocamdată şi noi 
ne putem opri aici. Dar, pentru a preîntîmpina interpretări greşite, 
ţin să amintesc că ·această explicaţie a devenit astăzi cu totul insu
ficientă. Marx a fost primul care a cercetat temeinic însuşirea 
muncii de a crea valoare, constatînd cu acest prilej că nu în toate 
împrejurările orice muncă, aparent sau chiar realmente necesară 
pentru producerea unei mărfi, adaugă acestei mărfi o valoare de· 
o mărime corespunzătoare cantităţii de muncă cheltuite. Dacă spu
nem deci astăzi pe scurt, împreună cu economişti ca Ricardo, că 
valoarea unei mărfi este determinată de munca necesară pentru 
producerea ei, subînţelegem întotdeauna rezervele făcute de Marx 
în această privinţă. Pentru moment ne rezumăm la atit ; restuh 
poate fi găsit la Marx în „Contribuţii la critica economiei politice" ,  
1859, ş i  în  primul volum al „Capitalului" 200• 

Dar de îndată ce economiştii au aplicat la marfa „muncă"' 
această determinare a valorii prin muncă, ei au căzut dintr-o con
tradicţie într-alta. Cum se determină valoarea „muncii" ? Prin. 
munca necesară cuprinsă în ea. Dar cită muncă este cuprinsă în. 
munca pc care o depune un muncitor în cursul unei zile, săptă
mîni, luni, unui an ? Munca depusă într-o zi, o săptămînă, o lună, 
un an. Dacă munca este măsura tuturor valorilor, atunci „valoare& 
muncii" trebuie exprimată şi ea tot prin muncă. Dar noi nu ştim 
absolut nimic despre valoarea unei ore de muncă dacă ştim numai 
că este egală cu o oră de muncă. In felul acesta, nu ne-am apro-· 
piat nici cu un pas de ţintă ; ne învîrtim într-un cerc vicios. 

Atunci economia politică clasică a căutat s-o întoarcă. Ea ai 
spus : valoarea unei mărfi este egală cu cheltuielile ei de produc
ţie. Dar care sînt cheltuielile de producţie a muncii ? Pentru a 
răspunde la această întrebare, economiştii trebuie să forţeze puţin. 
logica. In loc să cerceteze cheltuielile de producţie a muncii însăşi, 
care, din păcate, nu pot fi stabilite, ei cercetează acum ce sînt 
cheltuielile de producţie a muncitorului. Or, acestea se pot stabili. 
Ele variază după timp şi împrejurări, dar, pentru o stare dată a 
societăţii, pentru o localitate dată, pentru o ramură de producţie 
dată, sînt şi ele date, cel puţin înăuntrul unor limite destul de 
înguste, Trăim astăzi în condiţiile dominaţiei producţiei capitaliste. 



Introducere la lucr. „Muncă salariată şi capital• l!l9 

cînd o clasă numeroasă şi în permanentă creştere poate trăi numai 
-dacă munceşte, în schimbul unui salariu, pentru proprietarii mij
loacelor de producţie : uneltele, maşinile, materiile prime şi mijloa
-cele de subzistenţă. In condiţiile acestui mod de producţie, chel
tuielile de producţie ale muncitorului constau din suma mijloace
lor de subzistenţă - sau preţul lor în bani - necesară în medie 
pentru a-l face capabil de muncă, a-l menţine capabil de muncă şi 
a-l înlocui cu un nou muncitor atunci cînd, din pricina bătrîneţii, 
.a bolii sau a morţii, el nu mai poate lucra, aşadar pentru a per
petua clasa muncitoare în număr necesar. Să presupunem că 
preţul în bani al acestor mijloace de subzistenţă este, în medie, de 
3 mărci pe zi. 

Muncitorul nostru primeşte deci de la capitalistul la care lu
.crează un salariu de 3 mărci pe zi. Capitalistul îl pune să lucreze 
în schimb, să zicem, 12 ore pe zi şi îşi face următorul calcul : 

Să presupunem că muncitorul nostru - un lăcătuş-mecanic 
- trebuie să confecţioneze o piesă de maşină, pe care o termină 
într-o zi. Materia primă - fierul şi alama sub forma necesară 
-semifabricată - costă 20 de mărci. Cărbunii consumaţi de maşina 
cu abur, uzura acestei maşini, uzura strungului şi a celorlalte unelte 
cu care lucrează muncitorul nostru reprezintă - calculat pe o zi 
.şi pe un muncitor - o valoare de 1 marcă. Să presupunem că 
salariul pe o zi este de 3 mărci. Toate acestea însumează 24 de 
mărci pentru piesa respectivă. Capitalistul îşi face însă socoteala 
că, în medie, clientul său îi va plăti pentru ea preţul de 27 de 
mărci, deci 3 md.rci peste cheltuielile făcute de el. 

De unde provin aceste 3 mărci pe care le încasează capitalistul ? 
După cum susţine economia politică clasică, mărfurile se vînd in 
medie la valorile lor, adică la preţuri care corespund cantităţii de 
muncă necesară cuprinsă în aceste mărfuri. Preţul mediu al piesei 
noastre - 27 de mărci - ar fi deci egal cu valoarea ei, egal cu 
munca cuprinsă în ea. Dar din aceste 27 de mărci, 21 de mărci erau 
valori care existau încă înainte ca lăcătuşul nostru să fi început să 
lucreze. 20 de mărci însuma materia primă, 1 marcă însumau căr
bunii consumaţi în timpul lucrului sau maşinile şi uneltele folosite 
cu acest prilej şi a căror capacitate de producţie a scăzut cu va
loarea acestei sume. Rămîn 6 mărci, care au fost adăugate valorii 
materiei prime. Dar chiar potrivit presupunerii economiştilor noş · 
tri, aceste 6 mărci pot proveni numai din munca adăugată de mun
citor materiilor prime. Munca sa de 1 2  ore a creat, prin urmare, 
o valoare nouă de 6 mărci. Valoarea muncii sale de 12 ore ar fi, 
aşadar, egală cu 6 mărci. Şi cu aceasta s-ar părea că am descope
rit, în sfîrşit, ce este „valoarea muncii" .  
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„Stai I - strigă lăcătuşul nostru. - 6 mărci ? Dar eu n-am pri
mit decît 3 mărci ! Capitalistul meu jură pe toţi sfinţii că valoarea 
muncii mele de 12 ore este numai de 3 mărci şi, cînd îi cer 6 mărci, 
rîde de mine. Cum vine asta ? " .  

Dacă adineauri cînd a fost vorba de valoarea muncii ne-am 
pomenit într-un cerc vicios, acum ne-am înfundat de-a binelea 
mtr-o contradicţie de nerezolvat. Am căutat valoarea muncii şi am 
găsit mai mult decît ne trebuia. Pentru muncitor valoarea muncii 
de 12 ore este de 3 mărci ; pentru capitalist ea este de 6 mărci, din 
care plăteşte 3 muncitorului ca salariu, iar 3 le bagă în propriul 
său buzunar. Aşadar, munca ar avea nu o valoare, ci două, şi pe 
deasupra încă foarte diferite I 

Contradicţia devine şi mai absurdă de îndată ce reducem valo
rile exprimate în bani la timpul de muncă. In cele 12 ore de muncă 
se creează o valoare nouă de 6 mărci. Prin urmare, în 6 ore 3 mărci, 
adică suma pe care o primeşte muncitorul pentru 12 ore de muncă. 
Pentru 12 ore de muncă muncitorul primeşte, ca contravaloare 
egală, produsul a 6 ore de muncă. Aşadar, ori munca are două 
valori, dintre care una este de două ori mai mare decît cealaltă, 
ori doisprezece este egal cu şase I In ambele cazuri ajungem la 
o curată absurditate. 

Oricît ne-am suci şi ne-am învîrti, nu putem scăpa de această 
contradicţie atîta timp cit vorbim de cumpărarea şi vînzarea muncii 
şi de valoarea muncii. Şi acelaşi lucru li s-a întîmplat şi economiş
tilor. Ultimul vlăstar al economiei politice clasice, şcoala lui Ri
cardo, a dat faliment în mare parte din pricină că nu a putut 
rezolva această contradicţie. Economia politică clasică intrase în
tr-un impas. Cel care a găsit calea de ieşire din acest impas a 
fost Karl Marx. 

Ceea ce economiştii consideraseră cheltuieli de producţie a 
„muncii" erau cheltuielile de producţie nu a muncii, ci a însuşi mun
citorului viu. Iar ceea ce acest muncitor vindea capitalistului nu era 
munca sa. ,,In momentul în care munca lui începe în fapt - spune 
Marx -, ea a şi încetat de a-i aparţine şi deci nu mai poate fi 
vîndută de el" 207• Aşadar, el ar putea cel mult să-şi vîndă munca 
viitoare, adică să se angajeze să execute o muncă determinată, 
într-un timp determinat. Prin aceasta el nu vinde însă muncă (căci 
ea ar fi trebuit să fi fost mai întîi efectuată), ci pune la dispoziţia 
capitalistului, pentru un timp determinat (în cazul salariului cu 
ziua) , sau în scopul prestării unei munci determinate (în cazul 
salariului cu bucata) , forţa sa de muncă în schimbul unei plăţi de
terminate : el închiriază, respectiv vinde, for/a sa de muncă. Dar 
această forţă de muncă este strîns legată de persoana sa şi inse-
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parabilă de ea. De aceea, cheltuielile ei de producţie coincid cu 
cheltuielile de producţie a muncitorului însuşi ; ceea ce economiştii 
numeau cheltuielile de producţie a muncii sînt tocmai cheltuielile 
de producţie a muncitorului şi, prin urmare, a forţei de muncă. 
Şi astfel putem să trecem de la cheltuielile de producţie ale forţei 
de muncă la valoarea forţei de muncă şi să determinăm cantitatea 
de muncă socialmente necesară reclamată de producerea unei forţe 
de muncă de o calitate determinată, ceea ce a şi făcut Marx în sec
ţiunea care tratează despre cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă 
(„Capitalul" ,  vol. I, cap. IV, punctul 3) 2os. 

Ce se întîmplă îrisă după ce muncitorul a vîndut capitalistului 
forţa sa de muncă, adică după ce i-a pus-o la dispoziţie în schimbul 
unui salariu - cu ziua sau cu bucata - convenit dinainte ? Capi
talistul îl duce pe muncitor în atelierul său sau în fabrica sa, unde 
se găsesc toate obiectele necesare pentru muncă : materii prime, 
materiale auxiliare (cărbuni, coloranţi etc . ) ,  unelte, maşini. Aici 
muncitorul începe să robotească. Să prest.punem că salariul său 
pe o zi este, ca mai sus, de 3 mărci, indiferent dacă ele îi sînt 
plătite ca salariu cu ziua sau cu bucata. Presupunem şi aici că în 
1 2  ore muncitorul adaugă prin munca sa materiei prime consu
mate o valoare nouă de 6 mărci, pe care capitalistul o realizează 
atunci cînd vinde produsul gata fab1 icat. Din suma obţinută el îi 
plăteşte muncitorului ceie 3 mărci ale lui, iar celelalte 3 mărci 
le opreşte pentru sine. Dar dacă muncitorul creează în 12 ore o 
valoare de 6 mărci, atunci în 6 ore el creează o valoare de 3 
mărci. Prin urmare, dacă lucrează pentru capitalist 6 ore, munci
torul i-a restituit acestuia echivalentul celor 3 mărci primite ca 
salariu. După 6 ore de muncă cei doi sînt chit, nici unul nu da
torează vreun ban celuilalt. 

„Stai I - strigă acum capitalistul. Eu l-am tocmit pe muncitor 
pentru o zi întreagă, pentru 12 ore. 6 ore sînt doar o jumătate 
de zi. Aşadar, roboteşte mai departe pînă ce vor fi trecut şi cele
lalte 6 ore, abia atunci vom fi chit ! " .  Şi muncitorul trebuie, în
tr-adevăr, să se conformeze contractului său încheiat „de bună
voie" ,  potrivit căruia s-a obligat să lucreze 12 ore încheiate pentru 
un produs al muncii care costă 6 ore de muncă. 

In cazul salariului cu bucata, lucrurile se petrec la fel. Să 
presupunem că muncitorul nostru produce în 12 ore 12 bucăţi 
de marfă. Cota-parte de materie primă, uzura maşinilor pentru fie
care din ele, se ridică la 2 mărci, preţul de vînzare fiind de 21/! 
mărci bucata. Presupunînd aceleaşi condiţii ca mai sus, capitalistul 
va da deci muncitorului 25 de pfenigi de bucată, ceea ce face 
pentru 12 bucăţi 3 mărci, sumă pentru care muncitorul lucrează 
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1 2  ore. Capitalistul obţine pentru cele 1 2  bucăţi 30 de mărci ; scă
zînd pentru materia primă şi uzură 24 de mărci, rămîn 6 mărci, 
din care el plăteşte 3 mărci salariu şi 3 mărci bagă în buzunar. 
Intocmai ca mai sus. Şi aici muncitorul lucrează 6 ore pentru sine, 
adică pentru înlocuirea salariului său (cite o jumătate de oră în 
fiecare din cele 12 ore), şi 6 ore pentru capitalist. 

Dificultatea care a făcut să dea greş cei mai buni economişti 
atîta timp cit luau ca punct de plecare valoarea „muncii" dispare 
de îndată ce în loc de aceasta luăm ca punct de plecare valoarea 
„forţei de muncă" .  In societatea noastră capitalistă de azi, forţa 
de muncă este o marfă ca oricare alta, dar totuşi o marfă cu totul 
specială. Ea are însuşirea deosebită de a fi forţă creatoare de va
loare, izvor de valoare, şi anume de a fi, atunci cind e folosită 
în mod adecvat, izvorul unei valori mai mari decit posedă ea 
însăşi. In stadiul actual al producţiei, forţa de muncă omenească 
nu numai că produce într-o zi o valoare mai mare decit posedă 
şi costă ea însăşi, dar cu fiecare nouă descoperire ştiinţifică, cu 
fiecare nouă invenţie tehnică, creşte acest excedent al produsului 
ei zilnic faţă de cheltuielile ei zilnice, se scurtează, prin urmare, 
acea parte a zilei de muncă în care muncitorul lucrează pentru 
înlocuirea salariului său pe o zi şi, pe de altă parte, se prelungeşte 
acea parte a zilei de muncă în care el trebuie să dăruiască munca 
sa capitalistului fără a primi plată pentru ea. 

Aceasta este orînduirea economică a întregii noastre socie
tăţi de azi : clasa muncitoare este aceea care produce toate valo
rile. Căci valoarea este numai o altă expresie a muncii, expresie 
prin care, în societatea noastră capitalistă de azi, se înţelege can
titatea de muncă socialmente necesară cuprinsă într-o marfă de
terminată. Aceste valori produse de muncitori nu aparţin însă 
muncitorilor. Ele aparţin proprietarilor materiilor prime, maşinilor, 
uneltelor şi fondurilor avansate, care permit acestor proprietari să 
cumpere forţa de muncă a clasei muncitoare. Prin urmare, din în
treaga masă de produse pe care le produce, clasei muncitoare 
nu-i revine decit o parte. Şi, după cum am văzut mai sus, cealaltă 
parte, pe care clasa capitaliştilor şi-o opreşte pentru sine, împăr
ţind-o cel mult cu clasa proprietarilor funciari, creşte cu fiecare 
invenţie şi descoperire nouă, pe cind partea (socotită pe cap de 
om) care revine clasei muncitoare creşte sau foarte încet şi într-o 
măsură neînsemnată, sau nu creşte de loc, ba în anumite împre
jurări poate chiar să scadă. 

Dar aceste invenţii şi descoperiri care sînt înlăturate tot mai 
rapid unele de altele, această productivitate a muncii omeneşti, 
care creşte zi de zi într-o măsură nemaipomenită, dau naştere în 
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cele din urmă unui conflict care trebuie să ducă la pieire economia 
capitalistă de azi. De o parte, bogăţii incalculabile şi un belşug 
de produse pe care cumpărătorii nu sînt în stare să şi le însu
şească. De cealaltă parte, marea masă a societăţii, proletarizată, 
transformată în muncitori salariaţi, şi care tocmai de aceea a de
venit incapabilă să-şi însuşească acest belşug de produse. Scin
darea societăţii într-o clasă puţin numeroasă, excesiv de bogată, 
şi o clasă de muncitori salariaţi, al cărei număr este imens şi care 
nu posedă nimic, face ca această societate să se sufoce în propriul 
ei belşug, în timp ce marea majoritate a membrilor ei abia de 
este ferită - sau chiar nu este de loc ferită - de cea mai neagră 
mizerie. Această stare de lucruri devine din zi în zi mai absurdă 
şi mai inutilă. Ea trebuie înlăturată şi poate fi înlăturată. O nouă 
orînduire socială este posibilă, o orînduire în care actualele deo
sebiri de clasă vor fi dispărut şi în care - poate după o scurtă 
perioadă de trecere implicînd oarecare privaţiuni, dar în orice 
caz foarte utilă din punct de vedere moral -, datorită folosirii şi 
dezvoltării planificate a uriaşelor forţe de producţie existente ale 
tuturor membrilor societăţii, în condiţiile obligativităţii, egale 
pentru toţi, a muncii, vor sta la dispoziţia tuturor în mod egal şi 
într-o măsură crescîndă şi mijloacele de subzistenţă, de înfrumu
seţare a vieţii, de dezvoltare şi de manifestare a tuturor aptitudi
nilor fizice şi spirituale. Că muncitorii sînt din ce în ce mai ho
tărîţi să-şi cucerească această nouă orînduire socială o dovedeşte, 
de ambele părţi ale oceanului, ziua de mîine, 1 Mai, şi ziua de 
duminică, 3 mai 209• 

Londra, 30 aprilie 1891 

Publicat în suplimentul Ia 
„Vorwărts" nr. 109 din 13 mai 1 891 

şi  în broşura : Karl Marx. „Lohnarbeit 
und Kapital" ,  Berlin, 1891 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
broşurii 

Tradus din limba germană 
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Prefaţă la ediţia a patra germană ( 1 89 1 )  
[a lucrării „Dezvoltarea socialismului 

de la utopie la ştiinţă" 210] 

Presupunerea mea că această lucrare nu va ţrezenta prin con
ţinutul ei mari dificultăţi pentru muncitorii noştri germani s-a con
firmat. Cel puţin din martie 1 883, dată cînd a apărut prima ediţie. 
s-au epuizat trei ediţii cu un tiraj total de 10 OOO de exemplare, şi 
asta sub regimul legii, de tristă amintire, împotriva socialiştilor. 
Aceasta constituie totodată o nouă dovadă cit (!� neputincioase 
sînt restricţiile poliţieneşti faţă de o mişcare ca cea a proletaria
tului modem. 

De la apariţia primei ediţii s-au tipărit diferite traduceri în 
limbi străine : traducerea în limba italiană a lui Pasquale Martig
netti : „11 Socialismo utopico e il Socialismo scientifico" ,  Bene
vento, 1 883 ; traducerea în limba rusă : „Razvitie naucinovo so
ţializma",  Geneva 1884 ; traducerea în limba daneză : „Socialis
mens Udvikling fra Utopi til Videnskab " ,  în „Socialistisk Bibliotek" ,  
I .  Bind, K0benhavn, 1 885 ; traducerea în  limba spaniolă : „Socialismo 
ut6pico y Socialismo cientifico",  Madrid, 1 886 ; traducerea în limba 
olandeză : „De Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot 
Wetenschap " ,  Haga, 1 886 21 1 • 

ln ediţia de faţă s-au făcut unele mici modificări ; adaosuri 
mai importante s-au introdus numai în două locuri : în primul ca
pitol despre Saint-Simon, căruia în comparaţie cu Fourier şi Owen 
i se acordase puţin loc, şi la sfîrşitul capitolului al Iii-lea, în le
gătură cu noua formă. de producţie a „trusturilor" ,  a cărei impor
tanţă a crescut între timp 212• 

Londra, 1 2  mai 1 89 1  

Publicat î n  cartea : Friedrich Enge!s. 
„Die Entwicklung des Sozia!ismus von 
der Utopie zur Wissenschaft" ,  
Berlin, 1 891 

Friedrich Engcls 

Se tipăreşte dupu textul cărţii 

Tradus din limba germană 
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Ediţiile anterioare ale acestei cărţi, apărute în tiraje mari, 
s-au epuizat de aproape şase luni şi editorul * mi-a cerut mai de 
mult să pregătesc o nouă ediţie. Lucrări mai urgente m-au împie
dicat pînă acum s-o fac. De la apariţia primei ediţii au trecut 
�apte ani şi, în acest timp, cunoaşterea formelor primitive ale fa
miliei a făcut mari progrese. De aceea se impuneau diferite recti
ficări şi completări, cu atît mai mult, cu cît plănuita stereotipare 
a textului de faţă va face cu neputinţă pentru cîtva timp intro
ducerea altor modificări **. 

Am revăzut, prin urmare, cu multă atenţie tot textul, am făcut 
o serie de completări şi în felul acesta sper că am ţinut seama 
în măsura cuvenită de stadiul actual al ştiinţei. ln plus, în această 
prefaţă voi trece pe scurt în revistă elementele noi cu care s-a 
îmbogăţit cercetarea istoriei familiei de la Bachofen pînă la Mor
gan ; o fac mai ales pentru că şcoala engleză a preistoriei, cu iz 
�ovin, continuă să treacă, pe cît posibil, sub tăcere revoluţionarea 
de către descoperirile lui Morgan a concepţiei despre preistorie, 
fără a se sfii totuşi cî tuşi de puţin să-şi însuşească rezultatele ob
ţinute de el. Exemplul englezilor este urmat cu zel şi în alte ţări. 

Lucrarea mea a fost tradusă în diferite limbi. ln primul rînd 
în limba italiană : „L'origine della famiglia, della proprietâ privata 
e dello stato" ,  Versione reveduta dall' autore, di Pasquale Martig
netti" ,  Benevento, 1885. Apoi în limba română : „Originea familiei, 
a proprietăţii private şi a statului " ,  traducere de Ioan Nădejde, 
în revista „Contemporanul" din Iaşi, septembrie 1885 - mai 1886. 

* J. H. W. Dietz. - Nota red. 
** In textul apărut în „Neue Zeit",  ultima parte 11 frazei sună după cum ur

mează : „deoarece noua ediţie va apărea într-un tiraj mare, aşa cum se obiş
nuieşte în literatura socialistă germană, spre deosebire de alte domenii ale literaturii 
germane•. - Nota red. 
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După aceea în limba daneză : „Familjens, Privatejendommens og 
Statens Oprindelse" , Dansk af Forfatteren gennemgaaet Udgave, 
besorget af Gerson Trier. K0benhavn, 1888. O traducere franceză, 
făcută de Henri Rave după ediţia germană de faţă, se află sub 
tipar 214• 

Pînă la începutul deceniului al 7-lea nu poate fi vorba de o 
istorie a familiei. In acest domeniu ştiinţa istoriei mai era în în
tregime sub influenţa celor cinci cărţi ale lui Moise. Forma pa
triarhală a familiei, descrisă în aceste cărţi mai amănunţit decît 
oriunde, a fost considerată nu numai ca fiind indiscutabil cea mai 
veche, dar, lăsîndu-se la o parte poligamia, a fost chiar identifi
cată cu familia burgheză de astăzi, ca şi cînd familia n-ar fi trecut 
prin nici un fel de dezvoltare istorică ; cel mult se admitea că 
în timpurile primitive ar fi putut exista o perioadă în care rapor
turile sexuale nu erau reglementate. - E drept că, în afară de 
căsătoria monogamă, mai erau cunoscute şi poligamia orientală, şi 
poliandria indo-tibetană ; dar aceste trei forme nu puteau fi rîn
duite într-o succesiune istorică şi figurau una lingă alta, fără nici 
o legătură între ele. Faptul că la unele popoare din antichitate, 
ca şi la unii sălbatici care mai există şi astăzi, descendenţa se 
socotea nu după tată, ci după mamă, linia feminină fiind, aşadar, 
privită ca singura valabilă ; faptul că, pînă azi încă, la multe po
poare căsătoria este interzisă inăuntrul anumitor grupe mai 
mari, pe atunci încă necercetate mai de aproape, şi că. acest 
obicei se întîlneşte în toate părţile lumii, - toate acestea 
erau, ce-i drept, cunoscute, iar exemplele de acest fel erau tot 
mai des întîlnite. Nimeni nu ştia însă ce să facă cu ele, şi chiar 
în lucrarea lui E. B. Tylor „Researches into the Early History of 
Mankind etc. etc ."  (1 865) 215 ele figurează numai ca nişte „obiceiuri 
ciudate" ,  alături de interdicţia, în vigoare la unii sălbatici, de a 
atinge lemnul aprins cu o unealtă de fier şi alte asemenea baza
conii religioase. 

Cercetarea istoriei familiei începe din 1861 ,  o dată cu apariţia 
cărţii lui Bachofen „Matriarhatul" 216• In această carte, autorul ex
pune următoarele teze : 1) la început, oamenii au avut raporturi 
sexuale neîngrădite, ceea ce el denumeşte impropriu „heterism" ; 
2) asemenea raporturi excluzînd orice posibilitate de a stabili cu 
certitudine paternitatea, descendenţa putea fi urmărită numai în 
linie feminină, potrivit matriarhatului, cum s-a şi întîmplat iniţial 
la toate popoarele din antichitate ; 3) în consecinţă, femeile - în
trucît dintre cei doi părinţi ai tinerei generaţii numai asupra mamei 
nu exista vreun dubiu - se bucurau în cel mai înalt grad de 
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respect şi consideraţie, ajungîndu-se, după părerea lui Bachofen, 
la dominaţia totală a femeilor (ginecocraţie) ; 4) trecerea la căsă
toria monogamă, în care femeia aparţinea exclusiv unui singur 
bărbat, implica o încălcare a unui străvechi precept religios (adică, 
în fapt, o încălcare a dreptului tradiţional al celorlalţi bărbaţi 
asupra aceleiaşi femei) , încălcare pe care femeia trebuia s-o ispă
şească sau s-o răscumpere, dindu-se pentru un anumit timp altor 
bărbaţi. 

In sprijinul acestor teze, Bachofen găseşte dovezi în nenu
mărate pasaje, adunate cu multă sîrguinţă din literatura clasică 
veche. Evoluţia de la „heterism" la monogamie şi de la matriarhat 
la patriarhat are loc, după părerea lui, mai ales la greci, ca ur
mare a dezvoltării concepţiilor religioase şi a introducerii unor 
zeităţi noi, reprezentînd concepţii noi, în grupul zeilor tradiţionali, 
care reprezintă concepţiile vechi, astfel că acestea din urmă sînt 
tot mai mult împinse pe planul al doilea de către primele. Aşadar, 
după Bachofen, nu dezvoltarea condiţiilor reale de viaţă ale oame
nilor, ci reflectarea religioasă a acestor condiţii de viaţă în min
ţile lor a determinat schimbările istorice în ceea ce priveşte po
ziţia bărbatului şi a femeii în societate. Astfel, Bachofen prezintă 
„Orestia" lui Eschil ca o descriere dramatică a luptei dintre ma
triarhatul pe cale de dispariţie şi patriarhatul care apare şi se im
pune în epoca eroică. Clitemnestra a ucis, de dragul iubitului ei 
Egist, pe soţul ei Agamemnon, care se întorsese din războiul 
troian ; dar Oreste, fiul ei şi al lui Agamemnon, răzbună uciderea 
tatălui său, ucigîndu-şi mama. Pentru această faptă, el e urmărit 
de Erinii, demonicele apărătoare ale matriarhatului, potrivit căruia 
matricidul este crima cea mai gravă, de neiertat. Dar Apolo, care, 
pl'in oracolul său, 1-<a îndemnat pe Oreste la această faptă, şi 
Atena, chemată ca judecătoare - amîndouă zeităţile reprezentînd 
aici noua orînduire a patriarhatului -, îl iau sub protecţia lor ; 
Atena ascultă amîndouă părţile. Intregul litigiu este rezumat în 
discuţia care are loc între Oreste şi Erinii. Oreste invocă faptul 
cil. Clitemnestra a comis o îndoită nelegiuire : a ucis pe soţul ei 
şi totodată pe tatăl lui. De ce, aşadar, Eriniile îl urmăresc pe el şi 
nu pe ea, care e mult mai vinovată ? Răspunsul este peremptoriu : 

„Ea nu era rudă de sînge cu bărbatul pe care l-a ucis" !!1 

Uciderea de către o femeie a unui bărbat cu care nu e rudă 
de sînge, chiar dacă este vorba de soţul ucigaşei, poate fi ispăşită 
şi nu priveşte pe Erinii ; misiunea lor este de a urmări numai 
uciderea unor rude de sînge, şi în acest caz, potrivit matriarhatu
lui, crima cea mai gravă, de neiertat este matricidul. Dar Apolo 
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intervine ca apd.rător al lui Oreste ; Atena cere membrilor areopa· 
gului - judecătorii din Atena - să pună cazul la vot ; voturile 
se împart în mod egal : pentru achitare şi pentru condamnare ; 
atunci Atena, ca preşedintă, votează pentru Oreste şi îl achită. 
Patriarhatul a învins matriarhatul, Eriniile sînt învinse de către 
„zeii generaţiei mai tinere " ,  cum îi numesc chiar ele, şi în cele 
din urmă se lasă convinse să primească o funcţie nouă în slujba 
noilor rînduieli. 

Această interpretare nouă, dar absolut justă a „Orestiei" con
stituie unul dintre pasajele cele mai frumoase şi mai bune din 
cartea lui Bachofen ; ea dovedeşte însă totodată că Bachofen crede 
în Erinii, în Apolo şi în Atena cel puţin tot atît cit Eschil la 
vremea lui, şi anume, el crede că ei au săvîrşit, în epoca eroică 
a grecilor, minunea de a fi răsturnat matriarhatul, înlocuindu-l 
prin patriarhat. Este limpede că o asemenea concepţie, potrivit 
căreia religia este considerată pîrghia hotărîtoare a istoriei ome· 
nirii, este sortită să ajungă, în cele din urmă, pur şi simplu la 
misticism. De aceea, studierea voluminoasei lucrări a lui Bachofen 
este o muncă grea şi uneori destul de ingrată. Dar toate acestea 
nu-i micşorează meritele de cercetător deschizător de drumuri ; 
el a fost primul care a infirmat ipoteza despre o stare primitivă 
necunoscută, cu relaţii sexuale nereglementate, făcînd dovada că 
în literatura clasică veche se găsesc numeroase indicii potrivit 
cd.rara, înainte de monogamie, la greci şi la asiatici, a existat în
tr-adevăr o stare în care nu numai bărbatul avea relaţii sexuale 
cu mai multe femei, ci şi femeia cu mai mulţi b ărbaţi, fără ca 
aceasta să constituie o încălcare a tradiţiei ; că această tradiţie 
nu a dispărut fără a lăsa urme, pe care le găsim în obligaţia fe· 
meilor de a se da pentru un anumit timp altor bărbaţi pentru a-şi 
răscumpăra dreptul la monogamie ; că, de aceea, la început des
cendenţa nu putea fi urmărită decît în linie feminină de la mamă 
la mamă ; că valabilitatea exclusivă a liniei feminine s-a men
ţinut încă multă vreme şi în epoca monogamiei, cînd paternitatea 
era stabilită sau în orice caz deja recunoscută, şi că această situa
ţie iniţială a mamelor, ca singur părinte cert al copiilor lor, le-a 
asigurat lor, şi prin aceasta femeilor în general, o poziţie socială 
mai înaltă, cum n-au mai avut niciodată de atunci încoace. Ce-i 
drept, Bachofen nu şi-a formulat atît de clar tezele sale, fiind îm
piedicat de concepţia lui mistică. Dar el le-a demonstrat, şi, în 
1861 , aceasta a însemnat o adevărată revoluţie. 

Voluminoasa lucrare a lui Bachofen a fost scrisă în germană, 
adică în limba naţiunii care pe atunci se interesa cel mai puţin 
de preistoria familiei contemporane. De aceea cartea a rămas ne-
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cunoscută. Primul său continuator în acest domeniu şi-a făcut 
apariţia în 1865, fără să fi auzit vreodată de Bachofen. 

Acest continuator, J. F. McLennan, era tocmai opusul înainta
şului său. ln locul misticului genial avem de-a face cu un jurist 
rigid ; în locul unei exuberante fantezii poetice ni se oferă com
binaţiile plauzibile ale unei pledoarii avocăţeşti. McLennan găseşte 
la multe popoare sălbatice, barbare şi chiar la cele civilizate, din 
antichitate şi din epoca modernă, o formă de contractare a căsă
toriei în care mirele, singur sau împreună cu prietenii lui, trebuie 
să răpească, în aparenţă cu forţa, mireasa de la rudele ei. Obiceiul 
acesta trebuie să fie rămăşiţa unui obicei mai vechi, cînd bărbaţii 
dintr-un trib răpeau într-adevăr cu forţa femeile din afară, din alte 
triburi. Dar cum a apărut această „căsătorie prin răpire " ? Atîta 
timp cit bărbaţii puteau găsi destule femei în propriul lor trib, nu 
aveau nici un motiv să recurgă la acest mijloc. Tot atît de des 
însă întîlnim la popoare neevoluate anumite grupe (care pe la 
î865 mai erau încă adeseori identificate cu triburile înseşi) în 
cadrul cărora căsătoria este interzisă, aşa că bărbaUi sînt nevoiţi 
.să-şi ia femeile şi femeile bărbaţii din afara grupei, în timp ce, la 
alte popoare, există obiceiul ca bărbaţii dintr-o grupă să-şi ia fe
meile numai din propria lor grupă. McLennan numeşte primele 
grupe exogame şi pe celelalte endogame şi construieşte, fără să 
-ezite, o opoziţie rigidă între „triburile" exogame şi cele endogame. 
Şi, deşi din propriile sale cercetări cu privire la exogamie, rezultă 
cum nu se poate mai evident că în multe cazuri, dacă nu în ma
joritatea sau chiar în toate cazurile, această opoziţie nu există 
decît în închipuirea lui, totuşi el o pune la baza întregii sale teorii. 
Potrivit acestei teorii, triburile exogame îşi pot lua femeile numai 
din alte triburi, şi, dat fiind că în perioada sălbăticiei triburile se 
războiau în permanenţă între ele, ei erau nevoiţi să-şi răpească 
femeile. 

McLennan se întreabă apoi : de unde provine acest obicei al 
-exogamiei ? Noţiunea de înrudire prin sînge şi incest nu poate 
.avea nici o legătură cu el, căci ele s-au dezvoltat abia mult mai 
tîrziu ; în schimb, el poate fi pus pe seama obiceiului, foarte răs
pîndit printre sălbatici, de a ucide, îndată după naştere, copiii de 
sex feminin. ln felul acesta, în fiecare trib se creează un surplus 
de bărbaţi, ceea ce are drept consecinţă inevitabilă imediată 
faptul că mai mulţi bărbaţi posedă în comun o singură femeie : 
poliandria. De aici decurge o altă consecinţă, şi anume : se ştia 
cine este mama, dar nu se ştia cine este tatăl unui copil, şi, de 

16 
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aceea, legătura de rudenie se stabilea numai în linie feminină şi 
nu în linie masculină - matriarhatul. O a doua consecinţă a lipsei 
de femei în cadrul tribului - lipsă atenuată, dar nu înlăturată 
prin poliandrie - a fost tocmai răpirea cu forţa, în mod siste
matic, a femeilor din triburi străine. 

„Deoarece exogamia şi poliandria se datoresc uneia şi aceleiaşi cauze -
inegalitatea numerică dintre cele două sexe - este de presupus că iniJial toate
rasele exogame practicau poliandria.„ Şi de aceea pare incontestabil că, la rasele 
exogame, cel dintii sistem de înrudire a fost acela care cunoştea legăturile de 
singe numai dinspre mamă" (McLennan. „Studies in Ancient History•,  1886. „Pri
mitive Marriage•, p. 124) m. 

Meritul lui McLennan este de a fi atras atenţia asupra răs
pîndirii generale şi a marii însemnătăţi a ceea ce numeşte el exo
gamie. Dar nu el a descoperit existenţa grupelor exogame şi cu. 
atît mai puţin le-a înţeles. Abstracţie făcînd de unele însemnări 
anterioare, făcute de diferiţi cercetători, care au şi servit lui 
McLennan drept izvoare - şi Latham a descris (în „Etnologia 
descriptivă" , 1 859) exact şi veridic această instituţie la maggarii 
din India 219, arătînd că ea este general răspîndită şi poate fi în-· 
tîlnită pretutindeni în lume. Pasajul respectiv a fost citat de însuşi 
McLennan. Şi Morgan al nostru a semnalat încă din 1 847, în scri
sorile sale despre irochezi (publicate în „American Review" ) ,  şi 
în 1 85 1 ,  în „The League of the Iroquois" 226, existenţa unei ase
menea instituţii la acest trib şi a descris-o veridic, în timp ce 
mintea avocăţească a lui McLennan a creat aici, după cum vom 
vedea, o încurcătură mult mai mare decit cea pe care fantezia. 
mistică a lui Bachofen a creat-o în domeniul matriarhatului. Un 
alt merit al lui McLennan este de a fi văzut că, la început, stabi
lirea descendenţei se făcea potrivit matriarhatului, deşi, după cum 
recunoaşte chiar el mai tîrziu, şi aici Bachofen i-a luat-o înainte. 
Dar şi în această privinţă el încurcă lucrurile ; el vorbeşte mereu 
de „înrudirea numai în linie feminină" (kinship through females 
only) şi foloseşte mereu această expresie justă pentru o treaptă 
anterioară de dezvoltare, pentru trepte ulterioare de dezvoltare, 
cînd descendenţa şi dreptul de succesiune mai sînt, ce-i drept, 
stabilite exdusiv în linie feminină, dar dnd înrudirea este recu
noscută şi exprimată şi în linie masculină. Aceasta se datoreşte 
mărginirii juristului, care îşi creează un termen juridic rigid şi 
continuă să-l aiplice invariabil unor stări care intre timp l-au făcu� 
inaplicabil. 
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Dar, deşi teoria lui McLennan părea foarte plauzibilă, însuşi 
autorul ei considera, probabil, că nu prea este întemeiată. ln orice 
caz, chiar el observă : 

„trebuie reţinut faptul că forma de răpire" (aparentă) „a femeilor este mai pro· 
nunţată şi mai caracteristică tocmai la popoarele la care domneşte înrudirea 
-dinspre bărbat• (adică descendenţa în linie masculină) (p. 140) .  

Şi tot aşa : 

„Este ciudat că, după cite ştim, pruncuciderea nu este practicată în mod 
sistematic nicăieri unde exogamia existd. alături de cea mai veche formă de înru· 
<lire• (p. 146) . 

Iată două fapte care sînt în flagrantă contradicţie cu modul 
lui de a eX!plica lucrurile, şi cărora el nu le poate opune decît alte 
ipoteze, şi mai încurcate. 

Cu toate acestea, teoria lui s-a bucurat de mult succes şi a 
avut un mare răsunet în Anglia, unde toată lumea vedea în 
McLennan întemeietorul istoriei familiei şi prima autoritate în 
acest domeniu. Deşi s-au constatat unele excepţii şi variante, opo
ziţia existentă, după părerea lui, între „triburile" exogame şi en
dogame a rămas totuşi temeiul unanim recunoscut al concepţiei 
curente, constituind ochelarii de cal care împiedicau orice părere 
nepreconcepută în ceea ce priveşte domeniul cercetat şi, implicit, 
o rice progres hotărîtor. Pentru a contracara supraaprecierea lui 
McLennan, devenită un fenomen obişnuit în Anglia, şi, după pilda 
acesteia, chiar în alte ţări, trebuie să subliniem că prejudiciile pe 
care le-a adus, opunînd, dintr-o pură neînţelegere, „triburilor" 
exogame pe cele endogame, sînt mai mari decît foloasele cerce
tărilor sale. 

Curînd însă au ieşit la iveală tot mai multe fapte care nu se 
potriveau cu cadrul delicat al teoriei sale. McLennan nu cunoştea 
decît trei forme de căsătorie : poligamia, poliandria şi monogamia. 
Dar de îndată ce atenţia a fost îndreptată asupra acestui punct 
s-au găsit tot mai multe dovezi că la popoare neevoluate existau 
forme de căsătorie în care mai mulţi bărbaţi aveau în comun mai 
multe femei, iar Lubbock („The Origin of Civilisation" ,  1870) 221 a 
recunoscut această căsătorie pe grupe (Communal marriage) ca 
fapt istoric. 

Scurt timp după aceea, în 187 1 ,  Morgan a publicat un material 
nou şi, în multe privinţe, hotărîtor. El se convinsese că sistemul 
speoific de înrudire, care exista la irochezi, este comun tuturor 
băştinaşilor din Statele Unite, fiind, prin urmare, răspîndit pe un 
conHnent întreg, deşi contrazice direct gradele de rudenie care 
rezultă în fapt din sistemul de căsătorie existent acolo. El a con-
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vins guvernul federal american să culeagă, pe baza unor chestio
nare şi tabele alcătuite de el, informaţii asupra sistemelor de în
rudire la celelalte popoare. Din răspunsurile primite a constatat : 
1) că sistemul de înrudire al indienilor americani există şi la nu
meroase triburi din Asia şi, într-o formă întrucî'tva modificată, la 
cele din Africa şi din Australia ; 2) că acest sistem poate fi pe 
de-a-ntregul explicat prin forma de căsătorie pe grupe din Hawai 
şi din alte insule australiene, formă care acum este pe cale de 
dispariţie, şi 3) că, alături de această formă de căsătorie, pe 
insulele menţionate este insă de asemenea în vigoare un sistem 
de înrudire care nu poate fi explicat decît printr-o formă încă mai 
veche de căsătorie pe grupe, acum dispărută. Datele culese, îm
preună cu concluziile trase, le-a publicat în lucrarea sa „Systems 
of Consanguinity and Affinity" ,  1871  m, plasînd astfel discuţia pe 
un tărîm infinit mai vast. Pornind de la sistemele de înrudire 
pentru a reconstitui formele de familie ce le corespundeau, el a 
deschis o nouă cale de cercetare şi a făcut posibilă o retrospec
ţiune mai îndepărtată în preistoria omenirii. Dacă această metodă 
ar fi triumfat, praful s-ar fi ales din frumoasa construcţie a lui 
McLennan. 

McLennan şi-a apărat teoria în noua ediţie a lucrării sale 
„Căsătoria primitivă" („Studies in Ancient History" ,  1875) . In timp
ce el însuşi întocmeşte o istorie a familiei într-un mod cit se 
poate de artificial, pe baza unor simple ipoteze, lui Lubbock şi 
Morgan nu numai că le cere dovezi pentru fiecare afirmaţie, dar 
pretinde ca dovezile lor să fie tot atît de incontestabile ca cele 
admise de un tribunal scoţian. Şi aceasta o face acelaşi om care, 
din legătura strînsă dintre fratele mamei şi fiul surorii la germani 
(Tacit. „Germania" ,  cap. 20) , din relatarea lui Cezar că la briţi 
zece-doisprezece bărbaţi aveau femei în comun, precum şi din 
toate celelalte lucrări ale scriitorilor din antichitate din care re
iese că barbarii aveau femeile în comun, trage fără să ezite con
cluzia că la toate aceste popoare a domnit poliandria ! Ai im
presia că asculţi un procuror care îşi poale îngădui orice libertate 
în formularea acuzaţiilor, în schimb apărătorului îi pretinde ca, 
în sprijinul fiecărui cuvînt, să aducă dovada cea mai formală, va
labilă din punct de vedere j uridic. 

Căsătoria pe grupe este o pură născocire, susţine el, rămînînd 
astfel cu mult în urma lui Bachofen. După părerea lui, sistemele 
de înrudire stabilite de Morgan sînt simple reguli de politeţe în 
relaţiile dintre oameni, lucru dovedit prin aceea că indienii spun 
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chiar şi unui străin, unui alb, frate sau tată. E ca şi cînd ai sus
ţine că denumirile de tată, mamă, frate, soră ar fi simple apelative 
lipsite de sens, pentru că şi clericilor catolici şi stareţelor li se 
spune părinte şi maică, iar călugării şi călugăriţele, ba chiar şi 
francmasonii şi membrii asociaţiilor profesionale engleze, în şe
dinţele solemne, îşi spun unul altuia frate şi soră. Intr-un cuvînt, 
apărarea lui McLennan a fost lamentabilă. 

Dar mai rămînea un punct care părea invulnerabil. Opoziţia 
dintre „triburile" exogame şi cele endogame, pe care era clădit 
întregul său sistem, nu numai că nu a fost zdruncinată, dar era 
unanim recunoscută ca pivot al întregii istorii a familiei. Se ad
mitea că explicaţia pe care McLennan a încercat s-o dea acestei 
opoziţii este insuficientă şi în contradicţie cu faptele invocate 
chiar de el. Dar opoziţia însăşi - existenţa a două categorii de 
triburi de sine stătătoare şi independente, care se exclud reciproc 
şi dintre care o categorie îşi lua femeile din cadrul tribului, în 
timp ce celeilalte categorii lucrul acesta îi era cu desăvîrşire in
terzis - era considerată literă de evanghelie. Comparaţi, de pildă, 
„Origines de la famille " ( 1874) a lui Giraud-Teulon şi chiar „Origin 
of Civilisation" (ediţia a 4-a, 1882) a lui Lubbock 223• 

Acest punct este atacat de opera c apitală a lui Morgan, „So
cietatea antică" (1 877) 224, operă care stă la baza lucrării de faţă. 
Ceea ce în 1871 Morgan bănuia doar vag este dezvoltat aici în 
deplină cunoştinţă de cauză. Endogamia şi exogamia nu constituie 
nic idecum o opoziţie ; existenţa „triburilor " exogame n-a fost do
vedită nicăieri pînă acum. Dar pe vremea căsătoriei pe grupe -
şi, după toate probabilităţile, ea a existat cîndva pretutindeni -
tribul se împărţea într-un număr de grupe înrudite după mamă, în 
ginţi, în cadrul cărora căsătoria era strict interzisă, aşa că băr
baţii dintr-o gintă puteau, e drept, să-şi ia femeile din cadrul tri
bului, şi de regulă aşa şi făceau, totuşi trebuiau să le ia din afara 
ginţii lor. Dacă ginta era, aşadar, strict exogamă, tribul, care cu
prindea totalitatea ginţilor, era în aceeaşi măsură endogam. In 
felul acesta a fost definitiv nimicită ultima rămăşiţă a construcţiei 
artificiale a lui McLennan. 

Dar Morgan nu s-a mulţumit numai cu atît. Ginta indienilor 
din America l-a ajutat să facă un al doilea pas hotărîtor în do
meniul cercetat de el. In această gintă, matriarhală, el a desco
perit forma primitivă din care s-a dezvoltat ginta de mai tîrziu, 
patriarhală, aşa cum o găsim la popoarele civilizate din antichi
tate. Ginta greacă şi romană, care pină acum a constituit o enigmă 
pentru toţi istoricii, a fost explicată pe baza gintei indiene şi astfel 
a fost găsită o nouă bază pentru întreaga preistorie. 
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Această nouă descoperire a ginţii primitive matriarhale ca 
treaptă premergătoare ginţii patriarhale a popoarelor civilizate 
are pentru preistorie aceeaşi însemnătate pe care teoria evoluţio
nistă a lui Darwin o are pentru biologie şi teoria plusvalorii a 
lui Marx pentru economia politică. Ea i-a dat lui Morgan posibi
litatea să facă pentru prima oară o schiţă a istoriei familiei, în 
care, atît cit îngăduie materialul cunoscut pînă în prezent, sînt 
stabilite, în mod provizoriu şi în linii generale, cel puţin treptele 
clasice ale dezvoltării acestei istorii. Este limpede pentru oricine 
că prin aceasta se deschide o nouă epocă în tratarea preistoriei. 
Ginta matriarhală a devenit pivotul acestei ştiinţe ; de cind a fost 
descoperită, se ştie în ce direcţie trebuie îndreptate cercetările, 
ce anume trebuie studiat şi cum trebuie grupate rezultatele obţi
nute. Şi, ca urmare, în acest domeniu se fac acum progrese mult 
mai rapide decit înainte de apariţia cărţii lui Morgan. 

Şi în Anglia descoperirile lui Morgan sînt acum recunoscute 
sau, mai exact, însuşite de toţi cercetătorii preistoriei. Dar aproape 
nici unul dintre ei nu recunoaşte pe faţă că această revoluţie în 
concepţii i-o datorăm lui Morgan. In Anglia, în jurul cărţii lui s-a 
urzit, pe cit posibil, un complot al tăcerii, lui însuşi aducindu-i-se 
cel mult laude condescendente pentru activitatea anterioară ; sint 
întoarse pe toate feţele amănunte ale expunerii lui, în timp ce 
descoperirile lui cu adevărat mari sînt trecute cu încăpăţinare sub 
tăcere. Prima ediţie a cărţii „Societatea antică• este epuizată. ln 
America, asemenea lucrări nu sînt cerute ; în Anglia, cartea a 
fost, pare-se, sistematic ostracizată ; singura ediţie a acestei opere 
epocale, care se mai găseşte prin librării este traducerea în limba 
germană. 

Cum se explică această rezervă, în care cu greu am putea 
vedea altceva decit un complot al tăcerii, mai ales dacă ne gîndim 
la numeroasele citate date pur şi simplu din politeţe şi la alte 
dovezi de colegialitate care abundă în scrierile somităţilor noastre 
în materie de preistorie ? Să fie oare din cauză că Morgan este 
american, iar cercetătorilor englezi ai preistoriei le este foarte 
neplăcut faptul că, în pofida zelului, demn de toată lauda, depus 
de ei la adunarea materialului, sînt nevoiţi să ia punctele de ve
dere generale, necesare pentru sistematizarea şi gruparea acestui 
material - într-un cuvînt ideile - de la doi străini geniali, B a
chofen şi Morgan ? Germanul mai putea fi tolerat, dar nu ameri
canul I Cînd este vorba de americani, orice englez devine patriot ; 
în privinţa aceasta am văzut în Statele Unite exemple amuzante 225• 
La aceasta se mai adaugă şi faptul că McLennan era, ca să zicem 
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.aşa, recunoscut în mod oficial ca întemeietor şi conducător al 
.şcolii engleze a preistoriei ; că, în materie de preistorie, era oare
cum de bonton să se vorbească cu cel mai adînc respect despre 
.artificiala lui construcţie istorică, care, pornind de la pruncucidere 
şi trecînd prin poliandrie şi căsătoria prin răpire, ajungea la fa
milia matriarhală ; că cea mai mică îndoială în ceea ce priveşte 
-existenţa unor „triburi " exogame şi endogame, care se exclud în 
mod absolut unul pe altul, era considerată drept erezie condam
nabilă ; că, prin urmare, Morgan, spulberînd toate aceste dogme 
.consacrate, a comis un fel de sacrilegiu. Şi, pe deasupra, el le-a 
spulberat cu argumente a căror simplă enunţare era suficientă ca 
-ele să devină evidente pentru toată lumea, incit nu se putea ca 
admiratorii lui McLennan, care pînă acum bîjbîiseră nedumeriţi 
între exogamie şi endogamie, să nu se lovească peste frunte şi 
să exclame : cum am putut fi atît de proşti să nu ne gîndim de 
mult la aceste lucruri I 

Şi, ca şi cum aceste crime n-ar fi fost suficiente pentru ca 
şcoala oficială să-i întoarcă spatele cu răceală, Morgan a umplut 
paharul nu numai supunînd civilizaţia, societatea întemeiată pe 
producţia de mărfuri, forma fundamentală a societăţii noastre mo
derne, unei critici care ni-l aminteşte pe Fourier, ci şi vorbind 
despre o viitoare transformare a acestei societăţi în termenii în 
care s-ar fi exprimat Karl Marx. Pe bună dreptate deci McLennan 
îi reproşează indignat că „metoda istorică îi este cu totul antipa
tică" 226 şi d-l profesor Giraud-Teulon din Geneva o confirmă şi 
în 1884. Căci în 1874 (în „Origines de la famille") acelaşi domn 
Giraud-Teulon mai orbecăia încă prin labirintul exogamiei lui 
McLennan, din care a fost scos abia de Morgan. 

Nu este nevoie să mă opresc aici asupra celorlalte succese 
pe care preistoria le datorează lui Morgan ; tot ce este necesar în 
această privinţă se găseşte în lucrarea mea. Cei 1 4  ani care s-au 
scurs de la apariţia operei sale capitale au îmbogăţit mult mate
rialul nostru referitor la istoria societăţii primitive ; antropologi
lor, exploratorilor şi preistoricilor de profesie li s-au alăturat ju
riştii specialişti în drept comparat, care în parte au adus materia] 
nou, în parte noi puncte de vedere. Unele ipoteze izolate ale lui 
Morgan au fost astfel zdruncinate sau chiar răsturnate. Dar nicăieri 
materialul nou adunat n-a dus la infirmarea punctelor sale funda
mentale de vedere. In linii generale, sistematizarea introdusă de 
el în preistorie mai este şi astăzi valabilă. Putem chiar spune că 
în aceeaşi măsură în care ea se bucură de o recunoaştere tot 



2 1 6  Prefată l a  ed. a IV-a germ. a lucr. „Originea familiei . . .  • 

mai generală, calitatea lui  de autor al acestui mare progres este 
tăinuită *. 

Londra, 1 6  iunie 1 891 

Publicat în „Die Neue Zeit" ,  voi. 2 ,  
nr. 41 din 1890-1891 ,  ş1  în cartea : 
Friedrich Engels. „Der Ursprung 
der Familie. 
des Privateirrenthums 
und des Slaats", ed. a 4-a, 
Stuttgdrt, 1891 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
cărţii, confruntat cu textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germilnă 

* La întoarcerea mea din New York în septembrie 1 888, am întîlnit un fost 
deputat în Congresul american, ales de circumscripţia electorală Rochester, care 
l-a cunoscut pe Lewis Morgan. Din păcate, n-a ştiut să-mi spună prea multe des
pre el. Morgan a trăit la Rochester ca simplu particular, ocupîndu-se numai de 
munca sa ştiinţifică. Fratele lui, care era colonel, lucra la Ministerul de Război 
de la Washington ; prin intermediul acestui frate, el a reuşit să trezească intere· 
sul guvernului pentru cercetările sale ŞI să publice cîteva dintre lucrările sale 
pe cheltuiala statului ; inte1 locutorul meu a mtervenit şi în timpul cit a fost 
deputat, de cîteva ori în acest sens. 
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Londra, 26 iunie 1891 

Stimaţi tovarăşi, 

Permiteţi-mi să vă exprim cele mai sincere mulţumiri pentru 
amabila invitaţie de a asista la Congresul al II-iea al Partidului 
social-democrat din Austria, precum şi regretul de a nu putea 
participa la el ; vă trimit cele mai bune urări pentru desfăşurarea 
cu succes a lucrărilor congresului. 

In perioada de după Congresul de la Hainfeld 228, la care 
Partidul muncitoresc austriac s-a redresat din nou, aţi făcut pro
grese uriaşe. Aceasta este cea mai bună chezăşie că actualul con· 
gres al partidului vostru va constitui punctul de plecare pentru 
noi triumfuri, şi mai importante. 

Invincibila forţă lăuntrică a partidului nostru se vădeşte nu 
numai în izbînzile lui, care se succed rapid, nu numai în faptul că 
anul trecut în Germania 229, ca şi anul acesta în Austria, partidul 
a impus ridicarea stării excepţionale. Această forţă a partidului 
se vădeşte şi mai mult în faptul că în toate ţările el biruie piedici 
şi se poate mîndri cu realizări în faţa cărora se opresc neputin
cioase celelalte partide, recrutate din rîndul claselor avute. In 
timp ce clasele avute din Franţa şi Germania se războiesc între 
ele, împinse de o ură de neîmpăcat, proletarii francezi şi germani 
acţionează mină în mină. Şi în timp ce la voi, în Austria, orbite 
de vrajbă naţională, clasele avute din diferite ţinuturi îşi pierd 
ultimele rămăşiţe ale capacităţii de a cîrmui, al II-iea Congres al 
partidului vostru le va arăta imaginea acelei Austrii care nu va 
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mai cunoaşte nici un fel de disensiuni naţionale - Austria mun
citorilor. 

Publicat în „Arbeiter-Zeitung• 
nr. 2'1 din 3 iulie 1 891 şi în 
broşura „Verhandlungen des zweiten 
oslerreichischen Parteitags, 
abgehalten zu Wien am 28, 29 
und 30 Juni 1891 " , Viena, 1891 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „Arbeiter-Zeitung• , 
confruntat cu textul broşurii 

Tradus din limba germană 



Observaţii critice 
pe ma rginea proiectului de progra m 

social-democrat din 1 89 1230 

Scris intre 18 şi 29 iunie 1891 

Publicat pentru prima oară (făr11 
anexe) in „Die Neue Zeit", voi. 1 ,  
nr. 1 ,  1901-1902, ş i  integral 
în limba rusă in : Karl Marx 
şi Friedrich Engels, Opere, ediţia I, 
voi. XVI, partea a II-a, 1936 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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In comparaţie cu vechiul program 231, actualul proiect !a! este 
cu mult mai bun. Numeroasele rămăşiţe ale unei tradiţii perimate 

specific lassalleene, cit şi vulgar-socialiste - sint, în esenţă, 
eliminate ; din punct de vedere teoretic, proiectul se bazează în 
întregime pe ştiinţa contemporană, ceea ce permite discutarea lui 
pe această bază. 

Proiectul se împarte în trei capitole : I. Partea introductivă. 
II. Revendicări politice. III. Revendicări referitoare la apărarea 
drepturilor muncitorilor. 

I. Partea introductivă în zece paragrafe 

In genere ea prezintă neajunsul că încearcă să îmbine două 
lucruri incompatibile : să fie program şi în acelaşi timp comentariu 
la program. De teamă că o formulare concisă şi convingătoare nu 
ar fi destul de clară se recurge la explicaţii care fac expunerea 
prolixă şi greoaie. După părerea mea, programul trebuie să fie cit 
mai scurt şi mai precis. Nu-i nici o nenorocire dacă pe ici, pe 
colo se strecoară cite un neologism sau cite o frază a cărei în
treagă semnificaţie nu poate fi sesizată de la prima vedere. Ex
punerile verbale în adunări sau cele din presă vor aduce lămuri
rile necesare, iar fraza scurtă şi pregnantă, odată înţeleasă, se 
fixează în memorie, devine lozincă, ceea ce nu se întîmplă nici
odată cu explicaţiile mai ample. Nu trebuie aduse sacrificii prea 
mari din considerente de popularitate şi nu trebuie subapreciată 
capacitatea intelectuală şi nivelul de cultură al muncitorilor noştri. 
Ei au înţeles lucruri mult mai grele decît cele pe care le oferă 
cel mai scurt şi mai concis program ; şi chiar dacă perioada legii 
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excepţionale împotriva socialiştilor a îngreuiat, iar pe alocuri a 
împiedicat educarea multilaterală a maselor care s-au alăturat de 
curînd mişcării, acum, cînd literatura noastră de propagandă poate 
fi din nou păstrată şi citită nestingherit, acest lucru va fi repede 
recuperat sub conducerea cadrelor vechi. 

Voi încerca să formulez mai concis tot acest capitol şi, dacă 
voi reuşi, voi anexa sau îl voi trimite ulterior, iar acum mă voi 
<>cupa de fiecare paragraf în parte de la 1 la 10. 

Alin. 1.  „Separare• etc., termenul „mină" este exprimat prin 
trei cuvinte („Bergwerke, Gruben, Minen" )  ; la două ar trebui să 
se renunţe. Eu aş păstra cuvîntul Bergwerke, care este folosit la 
noi chiar şi pentru minele aflate în plin şes, denumindu-le pe toate 
cu acest termen uzual. ln schimb aş adăuga : „căi ferate şi alte mij
loace de comunicaţie" .  

Alin. 2 .  Aici aş formula : „Mijloacele de muncă sociale sînt în 
mîinile apropriatorilor lor (sau ale proprietarilor lor)•,  iar mai de
p arte „dependenţa„. de proprietarii (sau apropriatorii) mijloacelor 
de muncă" etc. 

Faptul că aceşti domni îşi însuşesc toate aceste mijloace ca 
„proprietate individuală• s-a spus încă la punctul 1 şi poate f i  re
petat aici numai dacă se insistă să fie introdus cuvîntul „monopo
lişti" .  Nici primele două cuvinte, nici ultimul nu schimbă cu nimic 
sensul. Iar ceea ce într-un program e de prisos îl diluează. 

„Mijloacele de muncă necesare pentru existenta societăţii" 

sînt tocmai cele de care ea dispune în momentul dat. lnaintea ma
şinii ou abur lumea s-a descurcat şi fără ea, acum aşa ceva n•ar 
mai fi posibil. Deoarece în prezent toate mijloacele de muncă sînt 
direct sau indirect - fie prin construcţia lor, fie datorită diviziunii 
sociale a muncii - mijloace de muncă sociale, aceste cuvinte ex
primă în suficientă măsură în mod just şi neechivoc totalitatea mij
loacelor de muncă existente în orice moment. 

Dacă sfîrşitul acestui punct este împrumutat din preambulul la 
Statutul Internaţionalei, aş fi preferat să se fi luat textul integral : 
„mizeriei sociale" faceasta este nr. 1 ) ,  „a degradării intelectuale şi 
a dependenţei politice" 233• Decăderea fizică este cuprinsă în noţiu
nea de mizerie socială, iar dependenţa politică este un fapt, în timp 
ce lipsa de drepturi politice nu-i decîit o frază declamatorie de o 
valabilitate relativă, care nu-şi are locul într-un program. 

Alin. 3. După părerea mea, prima frază trebuie modificată. 

„Sub domina/ia proprietarilor individuali". 



Prima pagină a manuscrisului lucrării lui Engels : 

Observaţii critice pe marginea proiectului de program 

" 
social-democrat din 189 1 "  
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In primul rînd, ceea ce urmează este un fapt economic, care 
trebuie explicat din punct de vedere economic. Expresia „dominaţia 
proprietarilor individuali• creează însă impresia falsă că ea a fost 
provocată de dominaţia politică a acestei bande de tîlhari. In al 
doilea rînd, din aceşti proprietari individuali fac parte nu numai 
"capitaliştii şi marii proprietari funciari" (ce rost are ca după ei să 
fie menţionaţi şi "burghezii"  ? constituie ei oare o a treia clasă de 
proprietari individuali ? sînt şi marii proprietari funciari „bur
ghezi" ? urmează oare ca atunci cînd este vorba de marii proprie
tari funciari să fie ignorate puternicele rămăşiţe ale feudalismului, 
care în Germania imprimă întregului nostru marasm politic un ca
racter specific reacţionar ?) . Şi ţăranul, şi mic-burghezul sînt 11pro
prietari individuali", cel puţin astăzi încă ; dar ei nu figurează de 
loc în program, de aceea trebuie să se specifice în program că în 
genere ei nu fac parte din categoria proprietarilor individuali des
pre care este vorba aici. 

„Acumularea mijloacelor de muncă şi a avutiei create de exploataW .  

"Avuţia"  se  compune din : 1 )  mijloace de muncă şi  2 )  mijloace 
de subzistenţă. De aceea este greşit din punct de vedere gramatical 
şi nelogic să vorbeşti întîi de o parte .a avuţiei şi apoi nu de cea
laltă parte, ci de întreaga avuţie, şi să le legi pe amîndouă prin 
conjuncţia şi. 

, „  . . sporeşte.„ în mina capitaliştilor cu o rapiditate crescindd. • .  

Unde rămîn atunci 11marii proprietari funciari " ş i  11burghezii" 
despre care s-a vorbit mai sus ? Dacă aici ne mulţumim să-i men
ţionăm doar pe capitalişti, de ce nu am făcut-o şi mai sus ? Dacă 
se intră însă în amănunte, cu atît mai mult nu ajunge să-i menţio
năm numai pe ei. 

„Tot mai mare este numărul şi mizeria proletarilor'. 

Spus într-o formă atît de absolută, acest lucru nu este just. 
Organizarea muncitorilor, rezistenţa lor în continuă creştere va ză· 
găzui, probabil, într-o anumită măsură creşterea mizeriei. Dar ceea 
ce creşte în mod cert este nesiguranţa existenţei. Aceasta aş mai 
adăuga. 

Alin. 4. 
Fraza : „Lipsa de plan care rezidă în însăşi esenta productiei capitaliste 

private• 

17 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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necesită o îmbunătăţire serioasă. Cunosc o producţie capitalistă ca 
formă socială, ca fază economică ; o producţie capitalistă privată 
ca fenomen existent într-o formă sau alta în cadrul acestei faze. 
Dar ce înseamnă producţie capitalistă privată ? Producţi1a în folosul 
întreprinzătorului individual ; ea devine însă tot mai mult o excep
ţie. Producţia capitalistă în folosul societăţilor pe acţiuni nu mai 
este producţie privată, iei producţie în folosul mai multor persoane 
asociate. Iar dacă trecem de la societăţile pe acţiuni la trusturi, 
care îşi subordonează ramuri întregi ale industriei şi le monopoli
zează, atunci încetează nu numai producţia privată, .ci şi lipsa de 
planificare. Tăiaţi cuvîntul „privată" şi, la rigoare, fraza poate fi 
acceptată. 

„Ruinarea unor pături largi ale populaţiei". 

In locul acestei fraze declamatoare, din care ar reieşi că de
plîngem ruinarea burghezilor şi a mic-burghezilor, eu aş vorbi des
pre simplul fapt : „care prin ruinarea păturilor de mijloc de la oraşe 
şi sate, a mic-burghezilor şi a micilor ţărani lărgesc (sau adîncesc) 
prăpastia dintre avuţi şi neavuţi" .  

Ambele fraze d e  încheiere repetă acelaşi lucru. In anexa l a  
capitolul I propun o modificare *. 

Alin. 5. In locul cuvîntului „cauzelor" trebuie scris „cauzelor 
sale• ,  preciza:re probabil omisă. 

Alin. 6. „Bergwerke, Minen, Gruben" , vezi observaţia la para
graful 1 .  „Producţia privată", vezi obs. de mai sus. Eu aş spune : 
„Transformarea actualei producţii capitaliste în folosul unor indi
vizi sau al unor societăţi pe acţiuni în producţie socialistă în folo
sul întregii societăţi şi după un plan dinainte stabilit, o transfor
mare etc. „.creează condiţiile„. indispensabile pentru a realiza elibe
rarea clasei muncitoare şi, implicit, eliberarea tuturor membrilor 
societăţii fără excepţie".  

Alin. 7. L..,aş formula ca în anexa la capitolul I * *. 
Alin. 8. In loc de „avînd conştiinţă de clasă" ,  deşi în cercurile 

noastre este o abreviere pe înţelesul tuturor, eu aş spune, pentru o 
mai bună înţelegere şi înlesnire a traducerii în limbi străine :. „cu 
muncitorii care au ajuns la conştiinţa poziţiei lor de clasă" sau 
ceva asemănător. 

Alin. 9. Fraza de încheiere : „„ .  pune şi wieşte astfel într-o sin
gură mină forţa exploatării economice şi a oprimării politice" .  

* Vezi volumul d e  faţă, p .  233. - Nola red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 233-234. - Nota red. 
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Alin. 1 0. După cuvintele : „dominaţie de clasău lipseşte : „şi a 
daselor înseşi" .  Desfiinţarea claselor este principala noastră reven
dicare ; fără ea desfiinţarea dominaţiei de clasă este, din punct de 
vedere economic, o aberaţie. In loc de : „pentru dreptul egal al tu
turorM propun : „pentru drepturi egale şi obligaţii egale pentru toţi" 
.etc. Obligaţiile egale reprezintă pentru noi o completare deosebit 
<le importantă a drepturilor burghezo-democratice egale, deoarece 
-ele îşi pierd astfel sensul lor specific burghez. 

Fraza de încheiere : „In lupta sa„. sînt de natură" aş prefera să 
fie scoasă. Prin lipsa ei de precizie : „care sînt de natură să îmbu
nătăţească situaţia poporului în general" (pe cine are în vedere ?) , 
ea se poate referi la orice : tarifele vamale şi protecţioniste şi liber
tatea comerţului, breslele şi libertatea meseriilor, creditul funciar, 
băncile de schimb, obligativitatea vaccinării şi interzicerea vacci
nării, alcoolismul şi interzicerea băuturilor spirtoase etc. etc. Ceea 
ce vrea să spună această frază a mai fost exprimat în fraza anteri
o ară, şi atunci cînd ai în vedere întregul nu mai este nevoie să 
subliniezi în mod special fiecare parte a sa : după părerea mea, 
aceasta nu face decît să atenueze impresia. Dar, dacă prin această 
frază urmează să se facă trecerea la diferitele revendicări, ea ar 
putea fi formulată astfel : „social-democraţia luptă pentru toate 
revendicările care o apropie de acest ţel" (de scos „măsuri şi direc� 
tiveM care se repetă) . Sau, şi mai bine, să se spună direct despre . ce 
este vorba, şi anume că trebuie recuperat tot ce burghezia a omis 
să facă ; în acest sens am introdus o frază de încheiere în anexa 
la capitolul I *. Consider această frază importantă în legătură cu 
observaţiile mele din capitolul următor şi pentru argumentarea 
propunerilor pe care le fac acolo. 

II. Revendicări politice 

Revendicările politice formulate în proiect păcătuiesc printr-o 
ma.re lipsă. Ele nu cuprind ceea ce de fapt trebuia spus. Dacă toate 
cele 10 revendicări ar fi satisfăcute, am avea, ce-i drept, mai multe 
mijloace pentru atingerea principalului nostru ţel politic, dar ţelul 
însuşi n-ar fi atins. Din punctul de vedere al drepturilor acordate 
poporului şi reprezentanţei lui, constituţia Imperiului german este 
o simplă copie a constituţiei prusiene din 1850, constituţie ale că
rei articole sînt expresia reacţiunii extreme şi potrivit căreia gu
vernul deţine întreaga putere, Camerele neavînd nici măcar drep-

* Vezi volumul de fată, p. 233--234. - Nota red. 

17* 
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tul de a respinge impozitele, constituţie cu care, după cum a arătat 
perioada conflictului constituţional, guvernul putea face ce voia 234• 
Drepturile Reichstagului sînt identice cu cele ale Camerelor din 
Prusia şi de aceea Liebknecht numea acest Reichstag frunza de 
viţă a absolutismului. Să vrei să înfăptuieşti „trecerea tuturor mij
loacelor de muncă în proprietate comună" pe baza acestei consti
tuţii şi a împărţirii în stătuleţe, consfinţită de ea, pe baza „alian
ţei" dintre Prusia şi Reuss-Greiz-Schleiz-Lobenstein 235, cînd unul 
dintre aliaţi are tot atîtea mile pătrate cîţi ţoli pătraţi are celă
lalt, este, evident, absurd. 

Dar a te atinge de această temă este periculos. Totuşi, într-un 
fel sau altul, ea trebuie abordată. Cit de necesar este acest lucru 
o dovedeşte tocmai acum oportunismul propagat de o mare parte 
a presei social-democrate. De teama unei reeditări a legii împo
triva socialiştilor sau amintindu-şi de declaraţiile pripite făcute 
în timpul cit a fost în vigoare această lege, se pretinde că, pe  
baza actualei ordini legale din Germania, partidul îşi poate în
făptui pe eale paşnică toate revendicările sale. Se merge pe linia 
autoconvingerii şi a convingerii partidului că „actuala societate 
se integrează în socialism " ,  fără ca cineva să se întrebe dacă în 
felul- acesta societatea nu depăşeşte în mod tot atît de necesar 
vechea ei orînduire socială ; dacă nu trebuie să spargă acest în
veliş vechi cu aceeaşi violenţă cu oare racul leapădă carapacea ; 
dacă în Germania în afară de aceasta n-ar mai fi de sfărîmat şi 
cătuşele rînduielilor politice încă semiabsolutiste şi ,  în plus, ne
spus de încîlcite. Se poate concepe că în ţările în care repre
:zentanţa poporului concentrează în mina ei întreaga putere, în 
care constituţia permite să faci ce vrei de îndată ce ai sprijinul 
majorităţii poporului - în republici democratice ca Franţa şi Ame
rica, în monarhii ca Anglia, în care în presă se discută zilnic despre 
iminenta răscumpărare de la dinastie şi în care această dinastie este 
neputincioasă în faţa voinţei poporului - vechea societate se poate 
integra paşnic în cea nouă. Dar în Germania, unde guvernul este 
aproape atotputernic, iar Reichstagul şi celelalte corpuri reprezen
tative sînt lipsite de orice putere reală, a proclama în Germania 
aşa ceva şi încă fără a fi nevoie înseamnă să iei absolutismului 
frunza de viţă şi să-i acoperi goliciunea cu propriul tău corp. 

O asemenea politică nu poate decît să ducă în cele din urmă 
partidul pe un drum greşit. Probleme politice abstracte generale 
sînt împinse pe primul plan, ascunzîndu-se astfel problemele con
crete, imediate, care, la primele evenimente mari, la prima criză 
politică, se pun de la sine la ordinea zilei. Rezultatul este că în 
momentul hotărîtor partidul se va pomeni dezorientat, că în ceea 
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ce priveşte problemele-cheie domnesc confuzia şi divergenţele 
pentru că aceste probleme n-au fost niciodată luate în discuţie. 
Să asistăm oare la o repetare a celor petrecute la timpul său cu 
taxele vamale protecţioniste, considerate pe atunci o problemă care 
privea exclusiv burghezia şi nicidecum pe muncitori, astfel incit 
fiecare era liber să voteze cum voia, în timp ce acum mulţi cad 
în cealaltă extremă şi, din opoziţie faţă de burghezii deveniţi adepţi 
ai taxelor vamale protecţioniste, reeditează sofismele economice 
ale lui Cobden şi Bright, propovăduind drept socialismul cel mai 
pur manchesterianismul cel mai pur ? 235 Această neglijare a obiec
tivelor principale de dragul intereselor imediate ale zilei, această 
goană după succese efemere fără a ţine seama de consecinţe, 
această sacrificare a viitorului mişcării de dragul prezentului miş
cării pornesc, poate, dintr-o „bună-credinţă" ,  dar ele sint şi rămîn 
oportunism, iar oportunismul „de bună-credinţă" este, poate, cel 
mai periculos. 

Ei bine, care sînt aceste probleme spinoase, dar esenţiale ? 
Jn primul rînd. Un lucru este sigur, şi anume : partidul nostru 

şi clasa muncitoare îşi pot instaura dominaţia numai sub forma re
publicii democrate. Aceasta este chiar forma specifică a dictaturii 
proletariatului, aşa cum a arătat marea revoluţie franceză. Este de 
neconceput ca cei mai buni oameni ai noştri să devină miniştri, ase
menea lui Miquel, sub un împărat. Ce-i drept, din punct de vedere 
legal nu este indicat să fie de-a dreptul inttodusă în program re
vendicarea republicii, deşi în Franţa acest lucru a fost posibil chiar 
sub Ludovic-Filip, iar în Italia este posibil şi astăzi. Dar faptul că 
în Germania partidul nu-şi poate îngădui nici măcar să formuleze 
un program făţiş republican dovedeşte cit de neîntemeiată este 
iluzia că acolo ar putea fi instaurată pe cale paşnică idilica repu
blică, şi nu numai republica, ci chiar societatea comunistă. 

Totuşi, la rigoare, problema republicii poate să lipsească din 
program. Dar ceea ce, după părerea mea, trebuie şi poate să figu
reze acolo este revendicarea concentrării întregii puteri politice în 
mina reprezentanţei poporului. Şi dacă nu se poate merge mai de
parte, aceasta ar ajunge pentru moment. 

Jn al doilea rînd. Reconstituirea Germaniei. Pe de o parte este 
necesar să se pună capăt împărţirii în stătuleţe ; cum să revoluţio
nezi societatea atîta timp cît Bavaria şi Wiirttembergul au drepturi 
rezervate ::17, iar harta Turingiei de astăzi, de pildă, are un aspect 
atît de lamentabil ! Pe de altă parte, Prusia trebuie să înceteze de 
a mai exista ; ea trebuie să se transforme în provincii autoadminis
trate, pentru ca asupra Germaniei să nu mai apese prusacismul spe
cific. Impărţirea în stătuleţe şi prusacismul specific sînt cei doi poli 
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ai opoziţiei, a cărei prizonieră este acum Germania şi în -condiţiile 
căreia unul din poli trebuie întotdeauna să servească drept scuză. 
şi justificare pentru existenţa celuilalt. 

Care trebuie să fie viitoarea formă a Germaniei ? După păre
rea mea, cea mai potrivită formă pentru proletariat este forma re
publicii unice şi indivizibile. Pe teritoriul imens al Statelor Unite, 
republica federativă este şi astăzi o necesitate, deşi în răsărit ea 
a şi devenit o piedică. Ea ar însemna un pas înainte în Anglia, unde 
pe cele două insule trăiesc patru naţiuni şi unde, în pofida faptului 
că există un singur parlament, sînt de pe acum în vigoare trei. 
sisteme legislative paralele. Pentru mica Elveţie ea a devenit 
de mult o piedică, tolerată numai pentru că Elveţia se mulţu
meşte să fie un membru pur pasiv al sistemului statelor europene. 
Forma federalistă elveţiană ar fi pentru Germania un enorm regres .. 
In două privinţe se deosebeşte statul unional de statul unic, ş i  
anume că fiecare stat care face parte din uniune, fiecare canton 
are propria sa legislaţie civilă şi penală, propria sa organizare ju
decătorească, iar apoi că alături de Camera reprezentanţilor po
porului există o Cameră a reprezentanţilor diferitelor state, în 
care fiecare canton, mic sau mare, votează în această calitate. 
Prima formă am depăşit-o, din fericire, şi nu vom fi atît de naivi 
s-o introducem din nou ; pe a doua o avem în Bundesrat, de care 
ne-am putea foarte bine lipsi, căci în general „statul • nostru „unio
nal • reprezintă trecerea la statul unic. Şi nu ne punem problema de 
a hotărî de sus anularea revoluţiilor din 1866 şi 1870, ci, de a le· 
aduce, printr-o mişcare de j os, oompletările şi îmbunătăţirile ne
cesare. 

Aşadar, o republică unică. Dar nu în sensul republicii fran
ceze de astăzi care nu-i nimic altceva decît imperiul înfiinţat în 
1798, dar fără împărat 238, Intre 1792 şi 1798, fiecare departament 
francez, fiecare comună erau organizate pe baza deplinei auto
administrări după model american, şi asta o vrem şi noi. Cum 
trebuie organizată autoadministrarea şi cum te poţi dispensa de 
birocraţie, ne-au demonstrat-o America şi prima republică franceză, 
şi ne-o demonstrează astăzi încă Australia, Canada şi celelalte co
lonii engleze. O asemenea autoadministrare provincială şi comu
nală este insă mult mai largă decît, de pildă, federalismul elveţian, 
unde cantonul este independent nu numai faţă de confederaţie, 
dar şi faţă de district şi comună. Administraţiile cantonale nu
mesc autorităţile districtuale şi prefecţii, ceea ce nu se obişnuieşte 
în ţările de limbă engleză şi, nu vom admite nici noi în viitor, 
după cum nu-i vom admite nici pe landraţii şi regierungsraţiE 
din Prusia. 
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Despre toate acestea nu este cazul să se vorbească prea mult 
în program. De altfel, le menţionez în special pentru a caracteriza 
.1rînduielile din Germania, unde despre asemenea lucruri nu se poate 
vorbi deschis şi totodată pentru a sublinia autoînşelarea acelora 
care vor să transforme pe cale legală asemenea rînduială în socie
tate comunistă. In continuare vreau să amintesc conducerii parti
dului că există şi alte probleme politice importante în afară de 
participarea directă a poporului la legislaţie şi de justiţia gratuită, 
Jără de care tot o vom scoate la capăt în cele din urmă. ln condi
ţiile actualei nesiguranţe generale, aceste probleme pot deveni 
:Stringente de la o zi la alta, şi ce se va întîmpla d acă ele nu vor fi 
fost clezbătute şi nu vom fi căzut în prealabil de acord în pri
vinţa lor ? 

Dar ceea ce poate fi trecut în program şi cel puţin indirect 
poate servi ca aluzie la ceea ce nu se spune direct este reven
dicarea : 

„Deplină autoadministrare în provincii, districte şi comune prin 
funcţionari aleşi prin vot universal. lnlăturarea tuturor autorităţilor 
locale şi provinciale numite de stat" .  

Dacă în legătură cu punctele analizate mai sus ar  mai putea fi 
formulate şi alte revendicări programatice, voi acolo puteţi aprecia 
mai bine decît o pot face eu de aici. Este însă de dorit ca aceste 
probleme să fie dezbătute în cadrul partidului înainte de a fi 
prea tîrziu. 

1 .  Deosebirea dintre „dreptul de a alege şi dreptul de vot" ,  
respectiv „alegeri şi votareu ,  nu îmi este clară. Dacă e să facem o 
deosebire, ea trebuie în orice caz exprimată mai limpede sau expli
.cată într-un comentariu care să însoţească proiectul. 

2. „Dreptul poporului de a propune şi de a respingeu ce ? Ar 
trebui adăugat : toate legile sau hotărîrile reprezentanţei poporului. 

5. Separarea completă a bisericii de stat. Statul să considere 
toate comunităţile religioase fără excepţie ca fiind asociaţii parti
culare. Ele să nu mai fie subvenţionate din fonduri publice şi să nu 
exercite nici o influenţă asupra şcolilor publice. („Doar nu li se 
poate interzice să înfiinţeze cu mijloace proprii şcoli proprii unde 
să-şi debiteze neroziile.) 

6. „Laicizarea şcolii u cade în acest caz, pentru că intră în p a
ragraful anterior. 

8 şi 9. Aici aş vrea să atrag atenţia asupra următoarelor : aceste 
puncte reclamă etatizarea 1) birourilor de avocatură, 2) a cabine
telor medicale, 3) a farmaciilor, cabinetelor dentare, a asistentei sa
Jlilare etc. etc., iar mai jos se revendică etatizarea totală a asigură-
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rilor sociale. Pot fi lăsate toate acestea în seama d-lui von Caprivi ? 
Şi sînt oare toate acestea în concordanţă cu respingerea oricărui 
socialism de stat, proclamată mai sus ? 

1 0. Aici aş spune : „Impozite„. progresive pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor statului, districtului şi comunei, în măsura în 
care este nevoie de impozite pentru aceasta. Desfiinţarea tuturor 
impozitelor indirecte de stat şi locale, a taxelor vamale etc. " .  Res
tul nu este decît un comentariu - respectiv o argumentare de 
prisos şi care nu face decît să atenueze. 

III. Revendicări economice 

La punctul 2. In Germania, mai mult decît oriunde, dreptul de 
asociere trebuie să .fie apărat şi impotriva statului. 

Fraza de încheiere : „pentru reglementare" etc. ar trebui com
pletată, într-o formă corespunzătoare, ca punctul 4. In legătură cu 
aceasta trebuie menţionat că ne-am păcăli cu Camere de muncă 
formate pe jumătate din muncitori şi pe jumătate din patroni. Ar 
fi de ajuns ca printre muncitori să existe o oaie rîioasă pentru ca 
timp de mulţi ani majoritatea să fie mereu de partea patronilor. 
Dacă nu se va stipula ca în cazurile litigioase ambele părţi să-şi 
spună separat cuvîntul, ar fi preferabil să existe o Cameră a patro
nilor şi paralel o Cameră independentă a muncitorilor, 

V-aş ruga ca în ceasul al doisprezecelea să comparaţi încă o 
dată proiectul cu programul francez 239, care tocmai pentru capito
lul III conţine soluţii mai bune. Programul spaniol 240, pe care, din 
păcate, nu mai am timp să-l caut, este şi el în multe privinţe:.:o 
foarte bun. 
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Anexa la capitolul l 

1 .  De scos „Gruben, Minen" ,  de introdus „Căi ferate şi alt� 
mijloace de comunicaţie" .  

2 .  ln  miinile apropriatorilor lor (sau proprietarilor) . mijloacele 
de muncă sociale au devenit mijloace de exploatare. Aservirea 
economică, determinată de aceasta, a muncitorului de către apro"' 
priatorii mijloacelor de muncă, adică ai izvoarelor vieţii, stă la baza 
sclaviei sub toate formele ei : mizeria socială, degradarea intelec
tuală, dependenţa politică. 

3. Sub dominaţia acestei exploatări creşte vertiginos în mina 
exploatatorilor - capitaliştii şi marii proprietari funciari - acu
mularea avuţiei creată de către cei exploataţi, devine tot mai ine
chitabilă repartiţia produsului muncii între exploatatori şi exploa-· 
lctţi, creşte numărul proletarilor şi nesiguranţa existenţei lot. 

4. (Producţia) „privată• de scos„. agravează, prin ruinarea ptv 
turilor de mijloc de la  oraşe şi sate, a mic-burghezilor şi a micilof 
ţărani, lărgesc (sau adîncesc) prăpastia dintre avuţi şi neavuţi, fac 
din nesiguranţa generală o stare normală a societăţii şi reprezintă 
o dovadă că clasa apropriatorilor mijloacelor de muncă sociale şi-a 
pierdut menirea şi capacitatea de conducere economică şi politică. 

5. Cauzelor „sale" .  
6 .  „.şi transformarea producţiei capitaliste în folosul unor in

divizi sau al unor societăţi pe acţiuni, în producţie socialistă în fo
losul întregii societăţi şi după un plan dinainte stabilit, o transfor
mare pentru care societatea capitalistă însăşi creează condiţiile 
materiale şi spirituale, indispensabile pentru a realiza eliberarea 
clasei muncitoare şi, implicit, eliberarea tuturor membrilor socie
tăţii fără excepţie. 

7. Eliberarea clasei muncitoare nu poate fi decît opera clasei 
muncitoare înseşi. Se înţelege de la sine că ea nu poate încredinţa 
eliberarea ei nici capitalistilor şi marilor proprietari funciari, duş-
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manii şi exploatatorii ei, nici mic-burghezilor şi micilor ţărani, care, 
zdrobiţi de concurenţa marilor exploatatori, n-au altă alegere decît 
să se alăture acestora sau să îngroaşe rîndurile muncitorilor *. 

8. „.cu muncitorii care au ajuns la conştiinţa poziţiei lor de 
clasă etc. 

9. „.pune şi uneşte astfel într-o singură mină forţa exploatării 
economice şi oprimării politice. 

1 0. „.dominaţiei de clasă şi claselor înseşi * *  şi pentru drep
turi egale şi obligaţii egale pentru toţi fără deosebire etc„. origine 
(de scos sfîrşitul) . ln lupta sa pentru.„ omenire, el este frînat de 
rinduielile politice retrograde din Germania. El trebuie mai întîi să 
cucerească cîmp liber de acţiune, să înlăture numeroasele rămăşiţe 
ale feudalismului şi absolutismului, pe scurt să înfăptuiască ceea ce 
partidele burgheze germane au fost şi mai sînt încă prea laşe să 
facă. Prin urmare, cel puţin astăzi, el trebuie să includă în progra
mul său şi revendicările pe care burghezia din alte ţări civilizate 
le-a realizat ea însăşi. 

* Sfirşitul acestei fraze, Engels l-a scris cu creionul în locul cuvintelor 
scoase : „să se cramponeze de acestea sau să decadă devenind ei înşişi proletari, 
prin urmare · să ajungă sau adversarul, sau apendiceie clasei muncitoare•. 
Nota red. 

•• Cuvintele „şi a claselor înseşi'' sint scrise cu C:reionul. _;_ Nota red. 



[Despre Congresul de la Bruxelles 
şi situaţia din Europa] 

[Dintr-o scrisoare adresată lui Paul Lafargue 241) 

235. 

Londra, 2 septembrie 189t 

Congresul de la Bruxelles 

Avem toate motivele să fim mulţumiţi de Congresul de la 
Bruxelles. 

E bine că s-a votat excluderea anarhiştilor : în felul acesta 
vechea Internaţională a încetat să mai existe şi începe cea nouă. 
Este confirmarea simplă şi clară, după 1 9  ani, a hotărîrilor Congre
sului de la Haga 242• 

Nu mai puţin important este faptul că trade-unionurilor engleze 
le-au fost larg deschise porţile. Această măsură dovedeşte cit de 
just a fost apreciată situaţia. Iar votul care a legat trade-unionurile 
de „lupta de clasă şi de desfiinţarea muncii salariate" dovedeşte că 
de partea noastră nu s-au făcut nici un fel de concesii. 

Incidentul Domela Nieuwenhuis a arătat că muncitorii din Eu
ropa au depăşit definitiv perioada frazelor sunătoar� şi că sînt con
ştienţi de răspunderea care le incumbă : ei sînt o clasă organizată 
într-un partid de „luptă" ,  partid care ţine seama de „fapte" .  IaI' 
faptele se îndreaptă tot mai mult spre o cotitură revoluţionară. 

Situaţia din Europa 

ln Rusia domneşte de pe acum foametea ; în Germania ea se 
va abate peste cîteva luni ; celelalte ţări o vor simţi mai puţin şi 
iată de ce : deficitul recoltei din 1891 este evaluat la 1 1  500 OOO de 
hectolitri de griu şi 87 OOO OOO sau 100 OOO OOO de hectolitri de se
cară, ultimul deficit afectind în special cele două ţări consumatoare ·
de secară : Rusia şi Germania. 
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Aceasta ne asigură pacea pînă în primăvara anului 1892. Pînă 
atunci Rusia nu se va agita : prin urmare, dacă la Paris sau la Ber
lin nu se vor face nişte boroboaţe straşnice, nu vom avea război. 

Va supravieţui oare ţarismul acestei crize ? Mă îndoiesc. In 
oraşele mari, şi în special la Petersburg, există prea multe ele
mente rebele ca aceste împrejurări favorabile să nu fie folosite 
pentru a-l răsturna pe alcoolicul Alexandru al III-iea sau, cel puţin, 
pentru a-l pune sub tutela unei adunări naţionale : nu este exclus 
ca el însuşi să fie nevoit să ia iniţiativa convocării ei. Rusia, adică 
guvernul şi tînăra burghezie, a depus eforturi susţinute pentru 
crearea unei mari industrii naţionale (vezi articolul lui Plehanov 243 
din „Neue Zeit " ) .  Dezvoltarea acestei industrii va fi brusc între
ruptă, deoarece foametea o va lipsi de singura ei piaţă de desfa
cere - piaţa internă. Ţarul va vedea care sînt consecinţele faptu
lui de a fi făcut din Rusia o ţară autarhică, independentă de stră
inătate : el se va pomeni în faţa unei crize agrare agravate de o 
criză industrială. 

ln Germania, ca de obicei, guvernul se va hotărî prea tîrziu să 
abroge sau să suspende temporar taxele vamale la cereale. Aceasta 
va fărîmiţa majoritatea protecţionistă din Reichstag. Marii proprie
tari funciari, „Ies ruraux" *, nu vor mai fi de acord să susţină ta
xele vamale la produsele industriale, ei vor căuta să le cumpere 
cit  mai ieftin. Astfel se va repeta, probabil, ceea ce s-a întîmplat 
la votarea legii împotriva socialiştilor : o majoritate protecţionistă, 
scindată ea însăşi ca urmare a intereselor opuse apărute în noile 
condiţii şi care nu este în stare să cadă de acord în ceea ce priveşte 
unele amănunte ale sistemului protecţionist. Orice propunere nu 
va obţine decît o minoritate de voturi : se va reveni la sistemul 
liberului schimb, ceea ce practic e imposibil, sau Reichstagul v;a 
fi dizolvat, ceea ce va însemna că vechile partide şi vechea majo
ritate îşi vor pierde poziţiile şi că se va forma o nouă majoritate 
liber-schimbistă, care va face opoziţie actualului guvern. Aceasta 
va însemna adevăratul şi definitivul sfîrşit al perioadei bismarc
kiene şi al stagnării politice interne - nu mă refer aici la partidul 
nostru, ci la partidele guvernamentale posibile : va începe o luptă 
între nobilimea funciară şi burghezie, precum şi între burghezia 
industrială protecţionistă şi comercianţi şi acea parte a burgheziei 
industriale adeptă a libertăţii comerţului : stabilitatea guvernului şi 
a politicii interne va înceta, vom avea, în sfîrşit, mişcare, luptă, 
viaţă şi partidul nostru va culege roadele tuturor acestora : dacă 

• Poreclă ironică dată majorităţii din Adunarea naţională reacţionară din 
1 671 din Franţa, pe care Engels o foloseşte pentru iuncherii germani. - Nota ted. 
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evenimentele vor evolua în acest sens, cam prin 1898 partidul nos
tru va putea ajunge la putere. 

Aceasta este situaţia I Nu vorbesc de celelalte ţări pentru că 
ele nu sînt atinse în asemenea măsură de criza agrară. Şi dacă în 
Anglia această criză agrară va provoca criza industrială pe care o 
aşteptăm de 25 de ani. . .  atunci I 

Publicat in „Le Socialiste• nr. 51 

din 12 septembrie 1 891 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 



Socialismul 

Partea principală a fost scnsa 
în octombrie 1 891,  introduceren 
şi partea finală ale traduceri i 
germane - în ianuarie 1892 

Publicat în „Almanach du Parli 
Ouvrier pour 1892", Lille, 1892 
(fără introducere şi partea finală) . 
şi în „Die Neue Zeit" , 
voi. 1 ,  nr. 19, 1891-1892 

Semnat : F r. E n g e 1 s 

" lll Germania244 

Se !Jpăreşle : partea principală 
după textul apărut in 
„Almanach du Parti Ouvrier 
pour 1892 " ,  confruntat 
cu traducerea german() 
apărută în „Die Neue Zeit" 
introducerea şi partea finală -
după textul din „Die Neue Zeit• 

Tradus din limbile franceză 
şi germană 



Ul 

Lucrarea care urmează reprezintă traducerea articolului pe 
care, la rugămintea prietenilor noştri parizieni, l-am scris în limba 
franceză pentru „Almanach du Parti Ouvrier pour 1 892" .  Mă simt 
obligat atît faţă de socialiştii francezi, cit şi faţă de cei germani să 
public articolul şi în limba germană. Faţă de socialiştii francezi 
pentru că în Germania trebuie să se ştie cit de deschis se poate 
discuta cu ei problema participării necondiţionate a socialiştilor 
germani la un război, inclusiv împotriva Franţei, şi cit de străini 
sînt aceşti francezi de şovinismul şi de setea de revanşă, afişate cu 
atîta emfază de toate partidele burgheze, de la monarhişti pînă la 
radicali. Faţă de cei germani pentru că ei au dreptul să afle chiar 
din gura mea ce le-am spus francezilor despre ei. 

Se înţelege de la sine - şi o repet în mod expres - că în 
acest articol vorbesc numai în numele meu şi nicidecum în numele 
partidului german. Acest drept îl au numai organele alese ale aces
tui partid, reprezentanţii şi persoanele lui de încredere. In plus, lo
cul pe care îl ocup în mişcarea internaţională după 50 de ani de 
activitate nu-mi permite să mă erijez în reprezentant al cutărui sau 
cutărui partid socialist naţional împotriva altor partide, dar el nu 
mă împiedică să-mi amintesc că sînt german şi să fiu mîndru de 
poziţia pe care muncitorii noştri germani şi-au cucerit-o înaintea 
tuturor celorlalţi. 

18 
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Socialismul german a apărut mult înainte de 1848. La început, 
în cadrul lui au existat două curente independente. Pe de o parte, 
o mişcare pur muncitorească, mlădiţă a comunismului muncitoresc 
francez ; această mişcare a generat, ca una din treptele ei de dez
voltare, comunismul utopic al lui Weitling. Pe de altă parte, o 
mişcare teoretică, care a luat naştere ca urmare a destrămării filo
zofiei hegeliene ; de la bun început acest curent a fost dominat de 
numele lui Marx. „Manifestul Comunist" din ianuarie 1848 mar
chează contopirea celor două curente, contopire desăvîrşită şi pe
cetluită în focul revoluţiei, cînd cu toţii, muncitori şi ex-filozofi, 
şi-au riscat deopotrivă viaţa *. 

După înfrîngerea revoluţiei din 1849 în Europa, socialismul din 
Germania a trebuit să se limiteze la o existenţă ilegală. Abia în 
1862 Lassalle, un discipol al lui Marx, a arborat din nou steagul 
socialist. Dar acesta nu mai era socialismul neînfricat al „Manifes
tului • ; ceea ce cerea Lassalle în interesul clasei muncitoare se re
ducea la înfiinţarea unor asociaţii cooperatiste de producţie cu 
ajutorul creditului acordat de stat - o reeditare a programului 
muncitorilor parizieni care înainte de 1848 se grupaseră în jurul 
lui „National" al lui Marrast **, adică în jurul programului opus de 
republicanii puri „Organizării muncii " a lui Louis Blanc 245• Socialis
mul lui Lassalle era, după cum se vede, foarte moderat. Cu toate 
acestea, apariţia lui pe scenă marchează punctul de plecare pentru 
cea de-a doua etapă a dezvoltării socialismului în Germania, căci 
prin talentul, ardoarea, energia sa de nestăvilit Lassalle a reuşit 
să iniţieze o mişcare muncitorească de care se leagă, în sens pozitiv 

• tn textul traducerii germane din „Die Neue Zeit" , în locul cuvintelor „şi-au 
riscat deopotrivă viaţa•, a apărut : „n-au dat înapoi". - Nota lrad. 

** In textul german a apărut : „pur republicanului «Nationai»" . - Nota trad. 
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sau negativ, prietenesc sau ostil, tot ce a frămîntat proletariatul 
german în decurs de zece ani *. 

Intr-adevăr, putea oare lassalleanismul pur ca atare să satis
facă aspiraţiile socialiste ale naţiunii care dăduse „Manifestul" ? 
Era imposibil. Şi de aceea, datorită în special eforturilor lui Lieb
knecht şi Bebel, a luat fiinţă curînd un partid muncitoresc care pro
clama făţiş principiile „Manifestului" din 1848 246, Apoi, în 1867, la 
trei ani după moartea lui Lassalle, a apărut „Capitalul" lui Marx. 
Din acel moment a început declinul lassalleanismului specific. Con
cepţiile expuse în „Capitalul" au devenit din ce în ce mai mult un 
bun comun al socialiştilor germani, atît al lassalleenilor, cit şi al 
celorlalţi. Nu o dată grupe întregi de lassalleeni au trecut cu arme 
şi bagaje în noul partid al lui Bebel şi Liebknecht **, numit parti
dul eisenachienilor. Cum acest partid creştea neîncetat din punct 
de vedere numeric, ostilitatea dintre lassalleeni şi adversarii lor a 
devenit curînd făţişă ; lupta dintre ei s-a înteţit transformîndu-se 
într-o adevărată ciomăgeală tocmai în momentul cînd între belige
ranţi n-a mai existat nici un punct realmente litigios, cînd princi
piile, argumentele, ba chiar şi mijloacele de luptă ale ambelor părţi 
coincideau în toate punctele esenţiale. 

Era tocmai momentul cînd prezenţa în Reichstag a deputaţilor 
celor două fracţiuni socialiste a făcut ca necesitatea unei acţiuni 
co�une să fie cu atît mai imperioasă. Nu se putea ca deputaţilor 
burghezi * ** această ostilitate reciprocă să nu le apară ridicolă. 
Situaţia devenise de-a dreptul insuportabilă. Atunci, în 1875, a avut. 
loc fuziunea 247• Din acel moment, fraţii învrăjbiţi n-au încetat să 
formeze o familie strî.ns unită. Şi chiar dacă s-ar fi ivit vreun motiv 
de sciziune, însuşi Bismarck a avut grij ă să-l înlăture prin faimoasa 
sa lege excepţională din 1878, care a scos socialismul german în 
afara legii. Asemenea loviturilor unui ciocan, persecuţiile la care au 
fost supuşi atît unii, cit şi ceilalţi i-au sudat pe lassalleeni şi eisena
chieni, făcînd din ei o masă omogenă. Totuşi,  astăzi, pe de o parte, 
partidul social-democrat publică o ediţie oficială a operelor lui Las
salle 248, iar pe de altă parte scoate din programul său, cu ajutorul 
vechilor lassalleeni, ultimele rămăşiţe ale lassalleanismului specific. 

Mai e oare nevoie să redau în amănunt peripeţiile, luptele, în
frîngerile şi victoriile care au marcat drumul partidului german ? 

* ln textul german, in locul cuvintelor „tot ce a frămîntat proletariatul 
german in decurs de zece ani", a apărut : „tot ce a făcut in mod independent 
proletariatul german în decurs de zece ani''. - Nota red. 

** ln textul german, cuvintele „al lui Bebe! şi Liebknecht" lipsesc. -

Nota trad. 
" *** ln textul german, ln locul cuvintelor „deputaţilor burghezi" ,  a apă

rut : „partidului ordinii".  - Nota trad. 

18* 
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Jn 1 866, cînd votul universal i-a deschis porţile Reichstagului, el 
era reprezentat de doi deputaţi * şi de o sută de mii de alegători ; 
acum el are 35 de deputaţi şi numără un milion şi jumătate de ale
gători, cifră pe care nici un alt partid n-a atins-o la alegerile din 
1890. Unsprezece ani de existenţă în afara legii şi de stare de ase
diu au făcut să crească de patru ori numărul membrilor lui, au 
făcut din el cel mai puternic partid din Germania. Jn 1867 deputaţii 
burghezi ** îi mai puteau privi pe colegii lor socialişti ca pe nişte 
fiinţe exotice, venite de pe altă planetă ; acum, de voie, de nevoie. 
ei sînt nevoiţi să vadă în ei avangarda puterii căreia îi aparţine 
viitorul. Partidul social-democrat care l-a răsturnat pe Bismarck, 
partidul care după unsprezece ani de luptă a zădărnicit legea îm
potriva socialiştilor, partidul care, asemenea fluxului năvalnic, se 
revarsă peste toate digurile şi inundă oraşe şi sate, chiar şi Ven
dee-le ***  cele mai reacţionare, acest partid a atins astăzi punctul 
în care poate stabili cu o precizie aproape matematică momentul 
venirii lui la putere. 

Numărul voturilor date socialiştilor a fost : 
In 1 871  1 0 1  927 tn 1 884 

„ 1 874 . . . .  351 670 „ 1 887 . .  
„ 1 877 . . . .  493 447 " 1 890 . .  

549 990 
763 1 28 

1 427 298 
Ei bine, de la ultimele alegeri guvernul a făcut tot ce i-a stat 

în putinţă pentru ca masele populare să se îndrepte spre socialism : 
el a luat măsuri represive împotriva asociaţiilor şi grevelor, a men
ţinut, chiar şi în condiţiile scumpetei actuale, taxele vamale care 
au scumpit carnea şi pîinea săracului în folosul marilor proprietari 
funciari. La alegerile din 1895 putem deci conta pe cel puţin 
2 500 OOO de voturi, număr care în jurul anului 1900 se va ridica la 
3 500 000-4 OOO OOO de voturi din 10  OOO OOO de alegători inscrişi pe 
liste ****. Ce „sfîrşit de veac" plăcut .pentru burghezii noştri I 

In faţa acestei mase compacte şi mereu crescînde a social-de
mocraţilor nu vedem decît partide burgheze scindate. In 1890 con
servatorii (ambele fracţiuni la un loc) au avut 1 377 417  voturi ; 
naţional-liberalii 1 177 807 ; progresiştii (radicalii) ***** -

* Bebe! şi Liebknecht. - Nota red. 
* * In textul german, în locul cuvintelor „deputaţii burghezi• ,  a apărut : 

„deputa\ii partidului ordinii" ,  - Nota trad. 
*** In textul german, în locul cuvîntului „Vendee-Ie" ,  a apărut : „distric· 

tele rurale".  - Nota trad. 
**** In textul german, cuvintele „din 10 milioane de alegători înscrişi pe 

liste• lipsesc. - Nota trad. 
***** In textul german, în locul cuvintelor „progresiştii (radicalii) • ,  a apă

rut : „partidul liberal (Deutschfreisinnige)" ,  - Nola trad. 
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1 1 5!) 9 1 5  ; catolicii • - 1 342 1 13. Iată o situaţie în care un partid 
puternic, care dispune de peste 2 500 OOO de voturi, poate face să 
capituleze orice guvern. 

Dar principala forţă a socialismului german nu constă nici pe 
.departe în numărul de alegători. La noi devii alegător abia la 25 
<le ani, pe cind la 20 de ani eşti soldat. Şi cum tocmai din rîndu
i-ile tinerei generaţii partidul îşi recrutează cea mai mare parte din 
.membri, rezultă că armata germană este tot mai mult contaminată 
de socialism. Astăzi fiecare al cincilea soldat este de partea noas
tră, peste ciţiva ani vom avea fiecare al treilea soldat, iar în jurul 
anului 1900 armata, care pe vremuri în Germania reprezenta ele
mentul prusac prin excelenţă, va fi în cea mai mare parte socia
listă. Aceasta se va întîmpla implacabil, ca o fatalitate. Nu numai 
noi, ci şi guvernul de la Berlin vede ce-l aşteaptă, dar el este ne
putincios. Armata îi scapă din mină. 

De cite ori nu ne-au cerut burghezii să renunţăm pentru tot
deauna la folosirea mijloacelor revoluţionare şi să ne menţinem în 
-cadrul legalităţii, acum cind legea excepţională a fost abrogată şi 
.dreptul comun a fost restabilit pentru toţi, inclusiv pentru socia
lişti I Din păcate, nu sîntem în situaţia de a le face pe plac domni
lor burghezi, deşi în momentul de faţă nu noi sîntem cei pe care 
„legalitatea îi  omoară" 240• Dimpotrivă, ea lucrează atît de bine în 
favoarea noastră, incit am fi nebuni dacă am încălca-o atîta timp 
cit situaţia nu se schimbă. Mai degrabă se naşte întrebarea dacă 
această legalitate nu va fi încălcată de burghezie şi de guvernul ei 
pentru a ne zdrobi prin forţă. Vom trăi şi vom vedea. „Trageţi 
primii, domnilor" burghezi ! 250 

Fără îndoială, ei vor trage primii. Intr-o bună zi burghezii ger
mani şi guvernul lor se vor sătura să contemple cu braţele încru
cişate avalanşa socialismului şi vor recurge la ilegalitate, la vio
lenţă. Ce folos ? Prin violenţă poate fi distrusă o mică sectă care 
acţionează pe un teritoriu restrîns ; dar nu există forţă în stare să 
distrugă un partid de două milioane •• de oameni răspîndiţi pe tot 
cuprinsul unui mare imperiu. Contrarevoluţia violentă ••• poate 
să amine cu ciţiva ani victoria socialismului, dar atunci această 
victorie va fi cu atît mai deplină şi mai trainică. 

'* In textul german, in locul cuvintului „catolicii " ,  a apărut : „centrul" .  
- Nota trad. 

'*'* In textul german, In locul cuvintelor „două milioane" ,  a apărut : „două
trei milioane" .  - Nota lrad. 

'*'*'* In textul german, in locul cuvintelor „contrarevoluţia violentă " ,  a apă
rut : „superioritatea temporară a forţelor contrarevoluţionare" .  - Nota trad. 
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II 

Cele ce precedă sînt valabile numai în cazul cînd Germania va 
avea parte de pace pentru a-şi continua dezvoltarea economică şi 
politică. Un război ar schimba totul, şi el poate izbucni dintr-un 
moment într-altul. 

Ce înseamnă un război în ziua de astăzi ştie oricine. El în
seamnă : Franţa şi Rusia de o parte, Germania, Austria şi eventual:. 
Italia de cealaltă parte. Socialiştii din toate ţările, înrolaţi împo
triva voinţei lor în armată, s-ar vedea siliţi să lupte unii împotriva 
altora ; ce-ar face şi ce-ar deveni în acest caz Partidul social-de
mocrat din Germania ? 

Imperiul german este o monarhie cu rînduieli semifeudale, în 
care însă, în ultimă instanţă, domină interesele economice ale bur
gheziei. Datorită lui Bismarck, acest imperiu a comis greşeli 
enorme. Politica sa internă poliţienească meschină, şicanatoare, ne
demnă de guvernul unei mari naţiuni, a atras dispreţul tuturor ţări
lor burgheze liberale ; politica sa externă a provocat neîncrederea, 
ba chiar ura popoarelor vecine. Prin anexarea cu forţa a Alsaciei şi 
Lorenei, guvernul german a făcut imposibilă pentru multă vreme 
reconcilierea cu Franţa şi, fără vreun avantaj real, a permis Rusiei 
să devină arbitrul Europei. Acest lucru a fost atît de evident, incit 
a doua zi după Sedan 251 Consiliul General al Internaţionalei a putut 
să prevadă actuala situaţie din Europa. In adresa sa din 9 septem
brie 1 870 se spune : „Cred oare cu adevărat patrioţii teutoni că 
libertatea şi pacea Germaniei vor fi asigurate dacă silesc Franţa să 
se arunce în braţele Rusiei ? Dacă şansa în război, beţia succesului 
şi intrigile dinastice vor împinge Germania pe calea răpirii :unor 
teritorii franceze, nu-i vor rămîne deschise decît două căi : ori va 
trebui să devină - oricare ar fi urmările - unealta făţişă a poli
ticii expansioniste ruseşti, ori va trebui să se pregătească, după. 
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iun scurt răgaz, pentru un nou război «de apărare» ,  dar nu pentru 
un· război «localizat» de invenţie recentă, ci pentru un război rasial 
împotriva raselor slave şi latine coalizateu 252• 

Fără îndoială, în comparaţie cu acest Imperiu german, chiar şi 
.Republica Franceză de astăzi reprezintă revoluţia, ce-i drept numai 
revoluţia burgheză, totuşi revoluţia. Dar de îndată ce această re
publică va da ascultare ordinelor ţarismului rus, lucrurile se vor 
schimba. Ţarismul rus este duşmanul tuturor popoarelor din Occi
·dent, chiar şi al burgheziei acestor popoare. Invadînd Germania, 
hoardele ţariste ar aduce sclavie şi nu libertate, distrugere şi nu 
·dezvoltare, abrutizare şi nu progres. Franţa, la braţ cu ţarul, nu 
poate aduce Germaniei nici o idee eliberatoare ; generalul francez 
·Care ar vorbi de o republică germană ar fi luat în rîs de întreaga 
Europă şi Americă. Franţa ar trebui să renunţe la rolul ei revolu
ţionar * şi să permită Imperiului bismarckian să pozeze în exponent 
.al progresului occidental împotriva barbariei orientale. 

Dar îndărătul Germaniei oficiale există Germania socialistă, 
partidul căruia îi aparţine viitorul, viitorul apropiat al ţării. De în
.dată ce va ajunge la putere, acest partid nu va putea nici s-o exer
c ite, nici s-o menţină fără să repare inechităţile comise de ]Jredece
'Sorii lui faţă de alte naţiuni. El va trebui să pregătească restauru
rea Poloniei, trădată astăzi atît de ruşinos de burghezia franceză ; 
�l va trebui să dea Schleswigului de nord, Alsaciei şi Lorenei posi
bilitatea de a hotărî ele însele viitorul lor politic. Toate aceste 
probleme se vor rezolva, aşadar, lesne şi într-un viitor apropiat 
dacă Germaniei i se va lăsa mină liberă. Intre o Franţă socialistă 
şi  o Germanie socialistă nu poate exista o prob:emă Alsacia-Lo
rena ; ea ar fi aplanată cit ai clipi din ochi. Trebuie să lăsăm să 

mai treacă vreo zece ani. In Franţa, Anglia, Germania, întregul 
proletariat este încă în aşteptarea eliberării sale ; oare patrioţii din 
Alsacia şi Lorena nu pot şi ei să mai aştepte ? Din cauza nerăbdării 
lor să fie oare un continent întreg devastat şi în cele din urmă 
supus cnutului ţarist ? Hiza este prea mare. 

Dacă se va ajunge la un război, în primul rînd Germania şi 
.apoi Franţa vor deveni principalul teatru de război ; mai ales aceste 
<!ouă ţări vor avea de suportat cheltuielile de război şi vor fi ex
puse devastărilor. Mai mult. Din capul locului, acest război va fi 
caracterizat printr-o serie de trădări reciproce între aliaţi, aşa cum 
nu au fost consemnate nici în analele celei mai inveterate trădă-

* In textul german, în locul cuvintelor „la rolul ei revoluţionar•, a apă
rrut : „la rolul ei istoric revoluţionar", - Nota red. 
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toare - diplomaţia ; şi principalele victime ale acestor trădări vor 
fi iarăşi Franţa sau Germania sau amindouă împreună. Este, prin 
urmare, aproape sigur că nici una din aceste două ţări, avind în 
vedere riscurile la care s-ar expune, nu va provoca lupta deschisă. 
Rusia, în schimb, apărată prin poziţia ei geografică şi situaţia ei 
economică împotriva urmărilor celor mai funeste ale unui şir de 
infringeri, numai Rusia oficială are tot interesul să se ajungă la un 
război atit de îngrozitor ; ea manevrează în acest sens. In orice· 
caz, dată fiind actuala situaţie politică, se poate paria zece contra. 
unu că, la prima bubuitură de tun pe Vistula, armatele franceze se· 
vor îndrepta spre Rin. 

Iar atunci Germania va lupta pentru însăşi existenţa ei. Chiar 
de va fi victorioasă, nu va avea nimic de anexat ; la apus şi la 
răsărit ea se mărgineşte numai cu provincii de limbă străină ; dirn 
acestea ea are şi aşa prea multe. Dacă va fi învinsă, zdrobită între 
ciocanul francez şi nicovala rusă, ea va trebui să cedeze Rusiei ve
chea Prusie şi provinciile poloneze, Danemarcii întregul Schleswig, 
iar Franţei întregul mal sting al Rinului. Chiar dacă Franţa ar re
fuza această cucerire, Rusia i-ar impune-o. Căci Rusia are nevoie 
înainte de toate de o cauză permanentă de discordie între Fran/a 
şi Germania *.  Impăcaţi aceste două mari ţări şi supremaţia Rusiei 
în Europa încetează. Astfel, dezmembrată, Germania ar fi incapa
bilă să-şi dea aportul la misiunea civilizatoare a Europei **. Re
dusă la rolul pe care i l-a impus Napoleon după Tilsit, ea n-ar putea. 
exista decit pregătind un nou război de restabilire a fiinţei sale. 
Dar pînă atunci ea rămîne unealta docilă a ţarului, care s-ar grăbi 
s-o folosească împotriva Franţei. 

Ce s-ar intimpla în asemenea împrejurări cu Partidul social
democrat german ? Nu încape îndoială că nici  ţarul, nici republi
canii burghezi francezi şi nici însuşi guvernul german nu vor lăsa 
să le scape un prilej atît de nimerit pentru a zdrobi singurul partid 
care reprezintă pentru ei toţi inamicul. Aşa cum am văzut că Thiers 
şi Bismarck şi-au dat mina pe ruinele Parisului Comunei, îi vom 
vedea atunci pe ţar, Constans şi Caprivi (sau succesorii lor) im
brăţişindu-se deasupra cadavrului socialismului german. 

• In textul german este adăugat : „In permanenţă de un măr al discor
diei". - Nota trad. 

„„ In textul german, sfirşitul acestei fraze după cuvintele „ar fi incapa
bilă• a apărut după cum urmează : „să-şi indepline;w;că ralul care-i revine i11 
dezvoltarea istorică a Europei". - Nota lrad. 
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Dar, datorită eforturilor * şi sacrificiilor făcute fără întreru
pere timp de treizeci de ani, Partidul social-democrat german a 
cucerit o poziţie cum nu are nici un partid socialist din lume şi 
care îi asigură trecerea în mina lui, într-un timp scurt, a puterii 
politice. Germania socialistă ocupă în mişcarea muncitorească in
ternaţională postul cel mai avansat, mai glorios şi cel mai de răs
pundere ; ea are datoria să apere ** acest post împotriva orică
rui atac. 

Dar dacă victoria ruşilor asupra Germaniei înseamnă zdrobirea_ 
socialismului german, care va fi în această eventualitate sarcina 
socialiştilor germani ? Să se supună în mod pasiv evenimentelor· 
care ameninţă să-i lichideze, să abandoneze fără a opune rezistenţă. 
postul cucerit, de care răspunde în faţa proletariatului dtn în
treaga lume ? 

Fireşte că nu. In interesul revoluţiei europene ei sînt datori să, 
apere toate poziţiile cucerite şi să nu capituleze nici în faţa duş
manului din afară, nici a celui dinăuntru. Şi această datorie ei mu 
şi-o pot împlini decît ducînd o luptă neîmpăcată împotriva Rusiei• 
şi tuturor aliaţilor ei, oricare ar fi aceştia. Dacă Republica Franceză. 
s-ar pune în slujba maiestăţii-sale ţarul, autocratul tuturor ruşilor, 
socialiştii germani ar .lupta, deşi cu regretul în suflet, împotriva ei„ 
Faţă de Imperiul german, Republica Franceză reprezintă, poate, 
revoluţia burgheză. Dar faţă de republica unui Constans, Rouvier· 
şi chiar a unui Clemenceau, şi mai ales faţă de republica pusă în.a 
slujba ţarului rus, socialismul german reprezintă incontestabil re-
voluţia proletară. 

Un război în care ruşii şi francezii ar cotropi Germania ar fi 
pentru aceasta o luptă pe viaţă şi pe moarte, o luptă în care, pentrlll 
a-şi asigura existenţa naţională, ea trebuie să :recurgă la mijloa
cele cele mai revoluţionare. Actualul guvern, fireşte, nu va dez
lănţui revoluţia, afară doar dacă nu va fi nevoit s-o facă. Dar noi 
avem un partid puternic care îl poate sili să facă acest lucru sau, 
la nevoie, să-l înlocuiască : Partidul social-democrat. 

Noi n-am uitat exemplul minunat pe c are ni 1-a dat Franţa iru 
1793 253• Centenarul lui 1793 se apropie. Dacă setea de cuceriri a 
ţarului şi nerăbdarea 1;mvină a burgheziei franceze vor opri mersul 
victorios, dar paşnic al socialiştilor germani, aceştia, fiţi siguri, 
vor fi gata să dovedească lumii întregi că proletarii germani de· 
astăzi sînt demni de sans-culottes francezi de acum 100 de ani şi 
că 1893 nu va fi mai prejos de 1 793. Şi atunci cînd soldaţii lui Con-

" ln textul german, ln locul cuvîntului „eforturilor„, a apărut : „lupte
lor". - Nola Irod. 

"" ln textul german este intercalat : „pinii la ultim'llll! l!lm." . - Nota lrad-
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stans vor pune piciorul pe pămîntul german, ei vor fi întimpinaţi 
cu cuvintele „Marsiliezei"  : 

Quoi, ces cohortes etrangeres 
Feraient la Io! dans nos foyers I 
Cum aceste armate străine 
Să facă ce vor în a noastre cămine I 

Pe scurt. Pacea asigură victoria Partidului social-democrat ger
man peste vreo zece ani. Războiul îi oferă posibilitatea unei victo· 
rii în doi-trei ani sau ruina completă timp de cel puţin cincispre
zece-douăzeci de ani. In această situaţie, socialiştii germani ar tre
bui să fie nebuni să joace totul pe o carte, preferînd războiul, în 
loc să aştepte victoria sigură pe care le-o permite pacea. Mai mult, 
nici un socialist, indiferent de ce naţionalitate, nu poate dori : nici 
victoria în război a actualului guvern german, nici victoria repu
blicii burgheze franceze şi cu atît mai puţin victoria ţarului, care 
ar echivala cu înrobirea Europei. Iată de ce socialiştii sînt pretu
tindeni pentru menţinerea păcii. Dar dacă totuşi războiul va iz
bucni, un lucru e sigur : acest război, în care 15--20 de milioane 
de oameni înarmaţi s-ar ucide unii pe alţii şi ar devasta Europa 
aşa cum ea niciodată nu a fost încă devastată, acest război fie că 
va duce la victoria imediată a socialismului, fie că va răsturna în 
.aşa măsură vechile rînduieli şi va lăsa în urma lui asemenea mor· 
mane de ruine, incit vechea societate capitalistă se va putea men
ţine mai puţin ca oricînd, şi revoluţia socială, deşi amînată cu 
1 0-15 ani, va obţine o victorie cu atît mai temeinică şi mai rapidă. 

Aici se încheie articolul din calendarul muncitoresc francez. El 
.a fost scris la sfîrşitul verii, cînd capetele burghezilor francezi m 
mai erau încă înfierbîntate de şampania care a curs la Kronstadt şi 
marile manevre între Sena şi Marna pe cîmpul bătăliilor din 1814 
biciuiau entuziasmul patriotic. Pe atunci Franţa - acea Franţă care 
îşi găseşte expresia în marea presă şi în majoritatea din parlament 
- era într-adevăr gata să facă prostii aproape de neiertat în slujba 
Rusiei, iar posibilitatea unui război devenise iminentă. Şi pentru a 
preveni, în cazul că el s-ar produce, o neînţelegere în ultimul mo
ment între socialiştii francezi şi cei germani, am considerat nece
sar să explic primilor care ar trebui să fie, după părerea mea, pozi
ţia acestora din urmă faţă de un asemenea război. 

Dar de atunci instigaţiile la război ale Rusiei s-au potolit sim
ţitor. Mai întîi s-a aflat că în Rusia recolta a fost proastă, astfel 
încît era de aşteptat o perioadă de foamete. A urmat apoi eşecul 
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împrumutului de la Paris m, care a însemnat falimentul definitiv 
al creditului statului rus. Suma subscrisă a depăşit, după cum se 
spunea, de cîteva ori suma de 400 OOO OOO de mărci pentru care a 
fost lansat împrumutul, dar, cînd bancherii din Paris au căutat să 
vîre pe gît publicului obligaţiunile împrumutului, încercările lor au 
dat greş ; domnii care subscriseseră la împrumut s-au văzut nevoiţi 
să vîndă la preţuri scăzute o asemenea cantitate de hîrtii de va
loare bune pentru a le putea plăti pe acestea proaste, incit şi la 
celelalte burse mari din Europa cursurile au scăzut ca urmare a 
acestor vînzări masive ; noile titluri „ruseşti" au scăzut cu cîteva 
puncte sub valoarea lor nominală ; pe scurt, s-a produs o criză care 
a silit guvernul rus să retragă o parte din obligaţiuni în sumă de 
160 OOO OOO, aşa că cifra împrumutului s-a redus de la 400 OOO OOO 
la 240 OOO OOO. Aceasta a făcut să eşueze în mod lamentabil şi a 
doua încercare a Rusiei de a lansa un împrumut, de astă dată de 
nu mai puţin de 800 OOO OOO de mărci, lansare anunţată lumii cu 
surle şi trîmbiţe. Cu acest prilej a ieşit la iveală lipsa totală de 
„patriotism" a capitalului francez, totodată însă - în pofida tira
delor acestuia în presă - şi salutara sa frică de război. 

· Recolta proastă a avut într-adevăr ca urmare o foamete, şi încă 
o foamete de asemenea proporţii ·cum nu s-a mai întîlnit de mult în 
Europa occidentală, cum nici măcar India, ţara tipică a unor aseme
nea calamităţi, nu cunoaşte decît rareori şi cum n-a atins nici sfînta 
Rusie pe vremuri cînd nu avea încă drumuri de fier. Cărui fapt se 
datoreşte ea ? Care este explicaţia ? 

Foarte simplu. Foametea din Rusia nu este pur şi simplu rezulta
lul unei recolle proaste ; ea face parte din uriaşa revoluţie socială 
prin care trece Rusia de la războiul Crimeii încoace ; ea nu este decît 
transformarea, provocată de recolta proastă, a suferinţelor cronice 
legate de această revoluţie în suferinţe acute. 

In ziua în care ţarul Nicolaie, pierzîndu-şi încrederea în sine şi 
în vechea Rusie, s-a otrăvit, vechea Rusie a fost irevocabil înmor
mîntată. Pe ruinele ei se ridică Rusia burgheză. 

Inceputurile unei burghezii existau încă de pe atunci. Aceştia 
erau în parte bancheri şi importatori, mai ales germani sau germani 
rusificaţi sau urmaşii lor, în parte ruşi îmbogăţiţi din comerţul intern, 
în special concesionari de băuturi spirtoase şi furnizori ai armatei 
care făcuseră avere pe seama statului şi a poporului, şi în afară de 
aceştia cîţiva fabricanţi. Din acel moment, acestei burghezii, în spe
cial celei industriale, i s-au creat condiţii optime prin acordarea unor 
masive ajutoare de stat, subvenţii, prime şi taxe protecţioniste, ma
jorate treptat pînă la maximum. Imensul Imperiu rus urma să devină! 
o ţară autarhică, care să renunţe cu totul sau aproape cu totul la im-
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port. Şi pentru ca numai piaţa internă să crească continuu, dar şi 
pentru ca produse din ţinuturi mai calde să fie produse în însuşi inte
riorul ţării, Rusia a tins în permanenţă la cuceriri în Peninsula Bal
>0anică şi în Asia, cu ţinta finală Constantinopolul aici şi Indiile bri
tanice dincolo. Acesta e secretul, aceasta este baza economică a ten
dinţei de expansiune atît de răspîndită în rîndurile burgheziei ruse 
:şi a cărei orientare spre sud-vest este numită panslavism. 

Insă cu asemenea planuri industriale iobăgia era absolut incom
patibilă. Ea a fost desfiinţată în 1 861 .  Dar cum l S-a luat ca model 
desfiinţarea dependenţei feudale şi a servituţilor aplicate treptat în 
.Prusia din 18 10  pînă în 1851 256, urmînd ca în Rusia totul să se ter
mine în cîţiva ani. In consecinţă, pentru a frînge împotrivirea lati
fundiarilor şi a proprietarilor de „suflete " ,  a trebuit să li se facă con
cesii mult mai mari decît cele acordate la timpul său de statul pru
sian şi de funcţionarii lui corupţi domnilor moşieri. Iar în ceea ce 
priveşte corupţia, birocratul prusian nu era decît un copilaş nevi
novat în comparaţie cu cinovnicul rus. Aşa se face că la împărţirea 
pămînturilor nobilimea a primit partea leului şi, de regulă, pămîntu
rile fertilizate de munca multor generaţii de ţărani, pe cînd ţăranilor 
ili s-au repartizat loturi minimale şi de cele mai multe ori pămînturi 
părăginite de proastă calitate. Pădurea comunală şi izlazul comunal 
au revenit moşierului ; dacă ţăranul voia să le folosească - şi de ele 
nu se putea dispensa -, trebuia să-i plătească pentru aceasta mo
:şierului. 

Insă pentru ca atît aristocraţia funciară, cît şi ţăranii să se rui
neze cît mai repede, nobilimea a primit dintr-o dată din partea gu
vernului suma de răscumpărare capitalizată în obligaţiuni de stat, pe 
dnd ţăranii trebuiau să plătească timp îndelungat rate anuale. După 
cum era de aşteptat, nobilimea şi-a risipit de îndată cea mai mare 
parte a banilor primiţi, în timp ce ţăranul, prin faptul că în situaţia 
in care se afla, avea de plătit sume ce depăşeau cu mult posibilită
ţile lui, s-a văzut dintr-o dată azvîrlit din economia naturală în eco
nomia bazată pe relaţii marfă-bani. 

Ţăranul rus, care mai înainte, în afară de unele impozite relativ 
reduse, nu avea de plătit aproape nimic altceva, trebuie acum nu 
numai să-şi întreţină în timpul iernii vitele de muncă, să-şi amelio
reze ogorul şi să trăiască de pe urma lotului de pămînt care i-a fost 
repartizat, mai mic şi de calitate mai proastă, nemaiavînd nici lemne 
ogratuite, nici păşune gratuită de cînd nu mai are acces la pămîntu
rile comunale, ci trebuie să-şi plătească, şi încă în bani peşin, impo
zitele mai mari şi anuităţile de răscumpărare. Astfel el a fost· adus 
într-o situaţie în care nu poate nici să trăiască, nici să moară. La 
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aceasta se mai adaugă concurenţa marii industrii apărute recent, care· 
i-a răpit piaţa pentru industria sa casnică - principala sursă de ve
nit pentru nenumăraţi ţărani ruşi - sau, acolo unde nu se ajunsese
atît de departe, această industrie casnică era la cheremul negustoru
lui, adică al intermediarului, al Verleger-ului saxon sau al sweater
ului englez, făcînd, aşadar, din ţăranul care practica industria cas
nică sclavul direct al capitalului. Pe scurt, cine vrea să ştie ce a avut 
de îndurat ţăranul rus în ultimii treizeci de ani să citească volumul 
I al „Capitalului" lui Marx, capitolul despre „Crearea pieţei in
terne"257 (cap. 24, secţiunea 5) . 

Ruinarea ţăranilor provocată de trecerea de la economia natu
rală la economia bănească, mijlocul principal de creare a pieţei in
terne pentru capitalul industrial, este prezentată într-un mod clasic 
de către Boisguillebert şi Vauban, luînd oa exemplu Franţa sub Lu
dovic al XIV-lea2:xi. Dar cele ce s-au întîmplat atunci sînt un joc de
r.opii în comparaţie cu cele ce se petrec azi în Rusia. In primul rind, 
proporţiile sînt de trei-patru ori mai mari şi, în al doilea rînd, trans
tormarea condiţiilor de producţie, pentru promovarea cărora le-a, 
fost impusă ţăranilor această trecere, este infinit mai adîncă. Ţă
ranul francez a fost atras treptat în sfera manufacturii ; ţăranul ru& 
s-a pomenit deodată în vîltoarea marii industrii. Dacă manufactura 
dobora ţăranii cu puşca cu cremene, marea industrie îi doboară cu 
puşca cu repetiţie. 

Aceasta era situaţia cînd recolta proastă din 1891 a dezvăluit 
dintr-o dată întreaga transformare care se petrecea pe tăcute de ani 
de zile, dar care împreună cu toate consecinţele ei rămînea neobser
vată de filistinul european. Situaţia era de aşa natură, incit prima 
recoltă proastă trebuia să ducă la o criză naţională. Criza a izbucnit 
şi vor trece mulţi ani pînă să poată fi biruită. In faţa unei asemenea 
foamete, orice guvern este neputincios, mai ales guvernul rus, care
cultivă cu tot dinadinsul la slujbaşii lui spiritul delapidării. Din 1861 
vechile obiceiuri şi rînduieli comuniste ale ţăranilor ruşi au fost în 
parte subminate de dezvoltarea economică, în parte distruse în mod' 
sistematic de guvern. Vechea comunitate comunistă s-a destrămat 
sau. cel puţin, e pe cale de destrămare, dar în clipa în care ţăranul 
individual ajunge să stea pe propriile sale picioare i se smulge pă
mîntul de sub picioare. Mai e de mirare că toamna trecută s-au făcut 
semănături numai în cîteva districte ? Şi, acolo unde au fost făcute,. 
vremea proastă le-a distrus în cea mai mare parte. Mai e de mirare
că principala unealtă a ţăranului, vitele de muncă, care la început 
nu avuseseră ce minca, au servit ele însele din acest motiv incon
tenstabil ca hrană ţăranului ? Mai e de mirare că ţăranul îşi pără-
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seşte gospodăria şi pleacă la oraş, unde caută zadarnic de lucru, răs
pîndind în schimb flagelul foametei ? 

Intr-un cuvînt, nu ne aflăm în faţa unei foamete obişnuite, ci în 
faţa unei crize adînci, pregătită de o revoluţie economică de ani de 
zile care se desfăşoară pe tăcute şi devenită acută în urma unei re
colte proaste. Această criză acută devine, la rîndul ei, cronică şi 
ameninţă să dureze ani de zile. Din punct de vedere economic, ea 
accelerează descompunerea vechii comunităţi ţărăneşti comuniste, 
îmbogăţirea cămătarilor de la sate (culacii) şi transformarea lor în 
mari proprietari funciari şi în genere trecerea proprietăţii funciare a 
nobililor şi ţăranilor în mîinile noii burghezii. 

Pentru Europa, ea înseamnă deocamdată pace. Aţîţările la război 
ale Rusiei sînt paralizate pentru mulţi ani. In loc ca milioane de sol
daţi să cadă pe cîmpul de luptă, milioane de ţărani ruşi sînt seceraţi 
de foamete. Ce va aduce însă aceasta despotismului rus rămîne de 
văzut. 
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[Către redacţia ziarului „Volksfreund" 259] 

Londra, 13 noiembrie 1891 

Dragi tovarăşi I 

Primiţi mulţumirile mele cele mai sincere pentru prieteneasca 
voastră invitaţie la j ubileul de zece ani al ziarului 11Volksfreund" .  
Regret că nu pot participa personal, fiind reţinut d e  pregătirea volu
mului al III-lea al „Capitalului • lui Marx, care trebuie, în sfîrşit, să 
apară. Aşa încît aceste rînduri trebuie să mă înlocuiască. 

Ţin totuşi să vă felicit din toată inima cu prilejul jubileului vos
tru. Ştiu ce înseamnă să ţii în viaţă, timp de zece ani, în condiţiile 
legilor austriece cu privire la presă şi ale ordonanţelor poliţieneşti , 
un organ de luptă social-democrat cum este 1 1Volksfreund" şi mai 
cunosc, cel puţin în linii mari, sacrificiile pe care le-a implicat 
aceasta. Faptul că, totuşi, aţi reuşit să-l menţineţi vă face cu atît mai 
mult cinste, cu cit legile austriece cu privire la presă, conştiente că, 
în linii mari, organele de presă ale claselor avute sînt inofensive, 
vizează, pare-se, ziarele muncitoreşti în vederea ruinării sau supu
nerii lor, exercitînd o presiune asupra mijloacelor lor băneşti, Şi 
dacă muncitorii din Briinn au reuşit totuşi, în pofida acestei presiuni 
financiare, să-şi menţină cotidianul timp de zece ani şi încă fără a-şi 
renega cit de cit drapelul, aceasta este o nouă dovadă de perseve
renţă şi spirit de sacrificiu, cum pot fi găsite astăzi numai printre 
muncitori. 

Nu pot să închei aceste rînduri fără a-mi exprima încă o dată 
marea mea bucurie că, în timp ce burghezia tînăr-cehă260 şi cea 
vechi-germană se răfuiesc pretutindeni, muncitorii cehi şi germani 
luptă umăr la umăr pentru eliberarea întregului proletariat. 

Primiţi încă o dată mulţumiri şi felicitări de la bătrînul vostru 

Publicat în „Volksfreund" 
nr. 22 din 25 noiembrie 1891 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apdrut în ziar, 
confruntat cu manuscrisul 

. Tradus din limba germană 
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[Scrisoare de însoţire a unei declaraţii 
înaintate redactorului ziarului „Daily Chronicle"] 

Stimate domn, 

Pentru restabilirea adevărului istoric, vă rog să publicaţi ală
:turatul răspuns * la una din cele mai mîrşave calomnii ticluite vreo-
1dată 281• 

Regret că „Daily Chronicle " ,  care a adus servicii atît de mari 
oclasei muncitoare din Anglia, permite corespondenţilor lui din străi
nătate să răspîndească ştiri calomnioase despre mişcarea muncito
rească de pe continent şi despre conducătorii ei. 

Scris la 17  noiembrie 1891 

" Vezi volumul de faţă, p. 257. - Nota red. 

Cu deosebit respect. 

Se tipăreşte dup<i ciorna 
scrisorii 

Tradus din limba engleză 
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Defuncta d-nă Marx 
Către redactorul ziarului „Daily Chronicle" 

Stimate domn, 

In ediţia dv. de azi-dimineaţă, corespondentul dv. la Paris 
afirmă, printre alte inexactităţi, despre familia defunctului meu 
prieten Karl Marx, că, după căderea Comunei, ministrul de justiţie 
francez a dispus arestarea d-lui Paul Lafargue, ales de curînd depu
tat la  Lille. El mai spune că 

„d-na Marx ar fi dezvăluit atunci autorităţilor locul unde era ascuns un depozit 
de arme, cu condiţia ca ginerele ei să nu mai fie urmărit ! După aceasta, d-l La
far!JUe a trecut gramţa spaniolă " .  

Intrucît d-na Aveling, fiica  d-nei Marx, nu se află în momentul 
de faţă la Londra, îmi revine sarcina de a da o ripostă la acuzaţia 
calomnioasă de mai sus, adusă mamei ei. Iată cum s-au petrecut 
lucrurile : In timp ce d-l Lafargue, împreună cu soţia * şi cu cele 
două cumnate **,  se afla la Bagneres-de-Luchon, un funcţionar al 
poliţiei republicane, animat de sentimente prieteneşti, l-a avertizat 
că îl ameninţă arestarea. In aceeaşi zi, Lafargue s-a refugiat în Spa
nia, trecînd Pirineii 262 călare. D-na Marx se afla pe atunci la Londra, 
aşa incit, chiar dacă ar fi avut intenţia să intervină în favoarea lui 
Lafargue divulgînd guvernului francez indiferent ce, n·ar fi putut s-o 
facă. întreaga poveste cu pretinsul depozit de arme nu este decît o 
născooire, cu scopul de a ponegri memoria unei femei, al cărei ca
racter nobil şi spirit de sacrificiu o făceau incapabilă de vreo acţiune 
josnică. 

122 Regent's Park Road, N.W. , 
1 7  noiembrie 

Publ irilt în 
„Daily Chronicl e "  nr. 9 269 
dm 26 noiembrie 1 89 1  

* Laura Lafargue. - Nota red. 
• * Jenny şi Eleanor Marx. - Nota red. 

19 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 

Rămîn al dv., 
Friedrich Engels 

<;e tipăreste după textul 
u pd rut în Zldf, 
con fi uniat �u ciorna scnsoni 

Tradus din limba engleza 
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Către cercul coral al Asociaţiei culturale 
a muncitorilor comunişti, Tottenham Street 263 

Stimaţi tovarăşi I 

122, Regent's Park Road, N. W„ 
28 noiembrie 1891 

D-na Kautsky îmi comunică chiar acum că prietenul meu Lessner 
i-a făcut cunoscută intenţia dv. de a-mi aduce astă-seară un omagiu 
muzical cu prilejul aniversării a 71 de ani. Cum însă dinainte m-am 
înţeles cu un prieten să petrec seara la el, şi cum acolo vor veni şi 
alte persoane, îmi este absolut imposibil să mai revoc acum invi
taţia ; aşadar, cu toată părerea mea de rău, nu voi fi diseară acasă. 

De aceea, stimaţi tovarăşi, sînt nevoit să-mi exprim în scris cele 
mai sincere mulţumiri pentru intenţia dv. atît de amabilă, care 
mă onorează atît de mult şi totodată regretul meu de a nu fi avut 
mai demult cunoştinţă de proiectul dv. Atît Marx, cit şi eu am fost 
întotdeauna împotriva oricăror manifestări publice, consacrate cută
rei sau culd.rei persoane, afdră doar de cazul cînd, prin aceasta, s-ar 
atinge un scop important ; cu atît mai mult am fost împotriva unor 
asemenea manifestări care ne-ar fi consacrate încă în timpul vieţii. 
Dacă aş fi bănuit cit de cit că mi se pregăteşte o asemenea cinstire, 
m-aş fi grăbit să vă rog cu toată deferenţa, dar insistent, ca tova
răşii din cercul coral să renunţe la această intenţie. Spre regretul 
meu, ea mi-a fost adusă la cunoştinţă abia astăzi, şi dacă, împotriva 
voinţei mele, sînt pus în situaţia de a contracara intenţia dv. 
atît de amabilă şi care mă onorează atît de mult, sper să repar, pe 
cit posibil, acest lucru, asigurîndu-vă că puţinii ani pe care mai pot 
conta, la rigoare, şi toate forţele de care mai dispun, le voi consacra, 
ca şi pînă acum, fără precupeţire, măreţei cauze căreia îi slujesc 
de aproape cincizeci de ani, cauzei proletariatului internaţional. 

Al dv. sincer, 
Friedrich Engels 

Tipărit după manuscris 

Tradus din limba germană 



Prefaţă 
[la ediţia engleză ( 1 892) a lucrării 

„Situaţia clasei muncitoare din Anglia"] 284 

259 

Cartea a cărei traducere engleză se reeditează acum a fost pu
blioată pentru prima dată în Germania în 1845. Pe atunci autorul 
ei era tînăr, avea 24 de ani, şi lucrarea poartă pecetea tinereţii atît 
în ceea ce priveşte părţile ei bune, cit şi cele rele, dar nici de unele, 
nici de celelalte nu are de ce să se ruşineze. Lucrarea a fost tradusă 
în limba engleză în 1886 de către o americană, d-na F. Kelley
Wischnewetzky, şi publicată în anul următor la New York. Intrucît 
ediţia americană este aproape epuizată şi nici n-a cunoscut vreodată 
o largă răspîndire de această parte a Atlanticului, prezenta ediţie 
engleză autorizată apare cu consimţămîntul unanim al tuturor păr
ţilor interesate. 

Pentru ediţia americană autorul a scris o nouă prefaţă, precum şi 
o anexă 285, ambele în limba engleză. Prefaţa se referă doar în mică 
măsură la cartea propriu-zisă ; în ea se vorbeşte despre actuala miş
care muncitorească americană, şi de aceea nu este inclusă aici,  ne
avînd o legătură nemijlocită cu tema tratată ; anexa, scrisă iniţial 
ca prefaţă, este în bună parte redată în prezentele observaţii intro
ductive. 

Starea de lucruri descrisă în această carte aparţine astăzi - în 
ceea ce priveşte Anglia - în mare măsură trecutului. Deşi nu e for
mulată clar în manualele noastre oficiale, există totuşi o lege a eco
nomiei politice moderne, potrivit căreia, pe măsură ce producţia ca
pitalistă se dezvoltă, ea nu poate stărui în practicarea metodelor 
mărunte de înşelăciune şi escrocherie care caracterizează stadiile ei 
anterioare. Tertipurile meschine ale evreului polonez, reprezentantul 
comerţului european în stadiul lui incipient, acele chichiţe care-i 
servesc atît de bine în patria sa unde sînt folosite în mod curent, 
se dovedesc depăşite şi deplasate de indată ce el soseşte la Hamburg 
sau la Berlin ; la fel şi comisionarul, evreu sau creştin, care vine 
pentru cîteva luni de la Berlin sau Hamburg la bursa din Manches-

19* 
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ter, 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 j alnice, care în 
patria sa sînt considerate drept culme a isteţ!imii în afaceri. Intr-a
devăr, aceste tertipuri nu mai rentează pe o piaţă mare, unde timpul 
înseamnă bani şi unde se dezvoltă în mod inevitabil un anumit nivel 
de onestitate comercială, pur şi simplu pentru a face economie de 
timp şi de osteneală. Şi la fel stau lucrurile şi în relaţiile dintre fa
bricant şi muncitorii săi. 

Înviorarea afacerilor care a urmat după criza din 1847 a mar
cat începutul unei noi epoci industriale. Abrogarea legilor cereale
lor 268 şi reformele financiare determinate de ea au oferit industriei 
şi comerţului Angliei cîmpul de acţiune de care avea nevoie. Ime
diat după aceea a urmat descoperirea terenurilor aurifere din Cali
fornia şi din Australia. Pieţele coloniale şi-au dezvoltat într-o mă
sură din ce în ce mai mare capacitatea de absorbţie pentru produ
sele industriale engleze. Războiul mecanic de ţesut din Lancashire 
a înlăturat definitiv milioane de ţesători manuali indieni. China a 
devenit tot mai accesibilă. In special Statele Unite - pe atunci, 
din punct de vedere comercial, o simplă piaţă colonială, ce-i drept, 
cea mai mare dintre toate - s-au dezvoltat într-un ritm uimitor 
chiar şi pentru această ţară a progresului uriaş. La toate acestea 
se adaugă faptul că noile mijloace de transport introduse la sfîrşi
tul perioadei precedente - căile ferate şi transatlanticele - erau 
acum realizate pe scară internaţională, creînd astfel în fapt ceea ce 
pînă atunci exista numai potenţial : piaţa mondială. La început 
această piaţă mondială era formată dintr-un număr de ţări, cu pre
cădere sau eminamente agrare, grupate în jurul unui centru indus
trial, Anglia. Anglia consuma cea mai mare parte a surplusului lor 
de materii prime şi le furniza în schimb cea mai mare parte din 
produsele industriale de care aveau nevoie. Nu e deci de mirare 
că Anglia a înregistrat un uriaş şi nemaipomenit progres industrial, 
astfel încît situaţia din 1 844 ni se pare, în comparaţie cu cea de 
astăzi, primitivă şi neînsemnată. 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. Am
ploarea afacerilor depăşise aceste mijloace meschine de a cîştiga 
bani : pentru milionarul fabricant asemenea găinării nu mai rentau. 
Aşa ceva se potrivea cel mult cu micii negustoraşi în mare pană 
de bani, care, pentru a nu fi zdrobiţi de concurenţă, trebuiau să 
alerge după fiecare gologan. Astfel a fost lichidat sistemul de plată 
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a muncii în mărfuri (truck-system) ; au fost adoptate legea cu pri
vire la ziua de muncă de zece ore 267 şi o serie întreagă de alte 
reforme secundare, de loc în spiritul liberului-schimb şi al concu
renţei nelimitate, 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, numărul de muncitori care lucrau în ea, cu atit 
mai multe pagube şi dificultăţi producea orice conflict între fabri
canţi şi muncitori. ln felul acesta, printre fabricanţi, mai ales prin
tre cei mari, a început să domnească un spirit nou. Ei au învăţat să 
evite certurile inutile, să recunoască tacit existenţa şi puterea 
trade-unionurilor şi, în cele din urmă, chiar să vadă în greve, dacă 
aveau loc la momentul potrivit, un mijloc eficace pentru realizarea 
propriilor lor scopuri. Cei mai mari fabricanţi, c are 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, decit mijloace pentru a grăbi concentrarea capitalului în 
mîinile cîtorva, pentru care micile extorcări din trecut îşi pierdu
seră orice importanţă şi deveniseră o adevărată piedică ; mijloace 
de a zdrobi cit mai repede şi mai sigur pe concurenţii lor mărunţi 
care nu puteau s-o scoată la capăt fără asemenea venituri supli
mentare. Aşadar, însăşi dezvoltarea p1 oducţiei capitaliste, cel puţin 
în ceea ce priveşte principalele ramuri ale industriei - căci în cele 
mai puţin importante lucrurile nu s-au petrecut c ituşi de puţin 
aşa , a fost suficientă pentru a înlătura toate dificultăţile mă
runte care făceau atit de grea soarta muncitorilor în primele etape 
ale acestei dezvoltări. Astfel devine tot mai evident faptul de im
portanţă capitală că nu în aceste inconveniente mărunte trebuie 
căutată cauza mizeriei clasei muncitoare, ci în însuşi sistemul capi
talist. Muncitorul salariat vinde capitalistului forţa sa de muncă în 
schimbul unei anumite sume zilnice. ln decurs de citeva ore de 
muncă, el reproduce valoarea acestei sume. lnsă, 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 rotschilzi 
şi vanderbilţi, 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 
Japtul că acest rezultat nu se datorează cutărui sau cutărui neajuns 
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de ordin secundar, ci sistemului însuşi, îl scoate la iveală în modul 
cel mai limpede dezvoltarea capitalismului în Anglia, începînd 
din 1 847. 

Mai departe. Repetatele epidemii de holeră, tifos, variolă şi 
alte boli epidemice i-au arătat burghezului britanic necesitatea im
perioasă 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 sau a 
fost îmbunătăţită canalizarea, 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" 268• Dar ce importanţă are aceasta ? Cartiere întregi 
pe care în 1844 le mai puteam descrie ca aproape idilice, acum, o 
dată cu creşterea oraşelor, au ajuns în aceeaşi stare de dărăpănare, 
de insalubritate şi de mizerie. E drept că nu mai sînt toleraţi porcii 
şi mormanele de gunoi. Burghezia a făcut noi progrese în arta de 
a ascunde mizeria clasei muncitoare. Dar faptul că, în ceea ce pri
veşte locuinţele muncitorilor, nu s-a făcut nici o îmbunătăţire sub
stanţială este arătat pe larg în raportul comisiei regale pe 1885 „cu 
privire la condiţiile de locuit ale săracilor" 269• Şi la fel în toate 
celelalte privinţe. Ordonanţele poliţiei sînt tot atît de numeroase 
ca şi ciupercile după ploaie, dar ele nu pot înlătura mizeria mun
citorilor ; o pot, 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 ahia 
acum. Franţa, Germania şi mai ales America sînt rivalii primejdioşi 
care, aşa cum am prevăzut în 1844, subminează din ce în ce mai 
mult monopolul industrial al Angliei. Industria lor este tinără în 
comparaţie cu cea engleză, dar ea creşte într-un ritm mult mai ra
pid decît aceasta şi - curios - a atins în momentul de faţă aproape 
treapta de dezvoltare pe care se afla industria engleză în 1844. 1n 
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 eco · 

nomice, iar rezultatele, chiar dacă nu sînt în toate privinţele iden
tice, trebuie să fie totuşi de acelaşi ordin. Iată de ce găsim în Ame
rioa aceeaşi luptă pentru o zi de muncă mai scurtă, pentru limi
tarea prin lege a timpului de muncă în fabrici, mai ales pentru 
femei şi copii ; găsim truck-systemul în plină floare şi sistemul cot
tage în localităţile ruiiale 270, folosite de „bonzi u ca mijloc de domi
nare a muncitorilor. Cînd, în 1886, am primit ziarele americane care 
relatau despre marea grevă a celor 12 OOO de mineri din districtul 
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Connellsville (Pennsylvania) , mi s-a părut că citesc propria mea 
descriere a răscoalei din 1844 a minerilor din nordul Angliei 271• 
Aceeaşi înşelare a muncitorilor prin greutăţi şi măsuri false, acelaşi 
lruck-system ; aceeaşi încercare de a frînge împotrivirea minerilor 
prin ultimul mijloc, zdrobitor, al capitaliştilor : evacuarea muncito
rilor din locuinţele care aparţin companiei miniere. 

In această traducere nu am încercat să adaptez cartea la situa
Ua de astăzi, adică să enumăr în amănunţime toate schimbările 
survenite după 1844. Şi aceasta din două motive : în primul rînd, 
pentru a face acest lucru cum trebuie ar fi însemnat să dublez 
aproape dimensiunile cărţii. In al doilea rînd, în primul volum al 
„Capitalului" lui Marx, a cărui traducere în limba engleză 272 există, 
se face o expunere amănunţită a situaţiei clasei muncitoare brita
nice în jurul anului 1865, adică în perioada în care prosperitatea 
industrială a Angliei atinsese punctul culminant. Ar fi însemnat, 
deci,· 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. In 1844 nu exista încă socialismul internaţional modern, 
care de atunci a fost dezvoltat ca ştiinţă mai ales şi aproape exclu
siv datorită eforturilor 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 strămoşului 
nostru, peştele, la fel şi această carte trădează la tot pasul urmele 
unuia din predecesorii socialismului modem : filozofia germană. 
Astfel, în carte se acordă o mare importanţă tezei potrivit căreia 
comunismul nu este o simplă doctrină de partid a clasei munci
toare, ci o teorie, al cărei scop final este eliberarea întregii socie
tăţi, inclusiv a clasei capitaliştilor, din limitele sufocante ale rela
Uilor actuale. Această afirmaţie este justă din punct de vedere 
abstract ; în practică însă este absolut inutilă şi de cele mai multe 
ori chiar mai rău decît atît. 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 1789 au procla
mat eliberarea burgheziei drept eliberare a întregii omeniri ; nobili
mea 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 frazeolo
gie pur sentimentală, care a dispărut complet în focul luptei revo
luţionare. Şi astăzi există destui oameni care predică muncitorilor, 
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de la înălţimea punctului lor de vedere „nepărtinitor" ,  un socialism 
situat deasupra tuturor contradicţiilor şi luptelor de clasă şi c are 
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 dint1 e 1 825 
şi 1 842. Dar istoria industriei înlre anii 1 842 şi 1 868 a dovedit că 
în realitate această perioadă este de zece ani, că zguduirile inter
mediare aveau un caracter secundar şi că ele au început să dispară 
din ce în ce. Din 1 868 situaţia s-a schimbat din nou, dar despre 
aceasta vom vorbi mai tîrziu. 

1n mod deliberat nu am scos din textul lucrării numeroasele 
profeţii, printre care cele referitoare la izbucnirea revoluţiei sociale 
în Anglia într-un viitor foarte apropiat şi care se datorau înflăcă
rării mele tinereşti din vremea aceea. Uimitor nu e faptul că multe 
din aceste profeţii au dat greş, ci că atît de multe dintre ele s-au 
împlinit şi că situaţia critică a industriei engleze, ca urmare a con
curenţei continentale, dar mai ales a celei americane, pe care am 
prevăzut-o, ce-i drept, într-un vi�tor mult prea apropiat, a devenit 
acum o realitate. ln 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 „Com
monweal" 2i3 din 1 martie 1 885, sub titlul „Anglia în 1 845 şi în 
1 885" .  ln acest articol se face totodată o scurtă schiţă a istoriei 
clasei muncitoare engleze în aceşti patruzeci de ani. Iată textul lui : 

„Acum 40 de ani, Anglia se afla în pragul unei crize care, după 
toate aparenţele, putea fi soluţionată numai prin violenţă. !Jezvol
tarea uriaşă şi rapidă a industriei depăşea cu mult extinderea pie
ţelor străine şi creşterea cererii. La fiecare zece ani, mersul pro
ducţiei era întrerupt în mod violent de o criză comercială generală, 
care era urmată, după o lungă perioadă de stagnare cronică, de 
cîţiva 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 populaţia înfome
tată 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 ina
micului» .  Masele muncitoare de la oraşe revendicau dreptul de a 
participa la puterea politică : Carta poporului 274 ; ele erau spriji-
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nite de majoritatea micii burghezii şi singura divergenţă dintre ele 
şi mica burghezie era felul în care trebuia să fie aplicată carta : 
prin forţa fizică sau morală.. Intre timp au survenit criza. comer
cială din 1847 şi foametea din Irlanda, iar o dată cu ele şi pers
pectiva unei revoluţii. 

Revoluţia franceză din 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 10 aprilie 1848 275• Activi
tatea clasei muncitoare a fost împinsă pe planul al doilea. Clasa 
capitaliştilor a repurtat o victorie pe toată linia. 

Reforma parlamentară din 1831 276 a reprezentat victoria între
gii clase capitaliste asupra aristocraţiei funciare. Desfiinţarea taxe
lor vamale pe cereale a însemnat victoria capitaliştilor industriali 
nu numai asupra marii proprietăţi funciare, ci şi asupra acelor gru
puri de capitalişti, ale căror interese erau mai mult sau mai puţin 
strins legate de interesele proprietăţii funciare, adică bancherii, 
JUCătorii de bursă, rentierii etc. Liberul schimb însemna transfor
marea întregii politici financiare şi comerciale - externe şi interne 
-a Angliei în conformitate cu interesele capitaliştilor industriali, 
clasa care reprezenta acum naţiunea. Şi această clasă s-a pus se
rios 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 pentru capitaliştii in
dustriali : ieftinirea tuturor materiilor prime, şi în special a tuturor 
mijloacelor de subzistenţă necesare clasei muncitoare ; reducere,1 
cheltuielilor pentru materiile prime şi, chiar dacă nu era încă vorba 
de reducerea salariilor, menţinerea lor la. vechiul nivel- 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 pro
duse alimentare. Anglia - marele centru industrial al unei lumi 
agrare, soarele industrial în jurul căruia se învîrteşte un număr 
mereu crescînd de Irlande producătoare de cer.eale şi bumbac. Ce 
perspectivă minunată I 

Capibaliştii industriali au pornit la realizarea acestui ţel măreţ 
al lor înarmaţi cu spiritul practic sănătos şi energic şi cu djspreţul 
pentru principiile tradiţionale care i-au deosebit întotdeauna de 



266 Prefaţă la ed. engleză a lucr. „Situaţia ci. munc. din Anglia" 

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 lichi
dat, a fost atribuită exclusiv influenţei liberului-schimb. In urma 
acestor două împrejurări, clasa muncitoare engleză s-a trezit, din 
punct de vedere politic, la remorca «marelui partid liberal» ,  partid 
condus de fabricanţi. Această situaţie avantajoasă, odată cîştigată, 
trebuia permanentizată. Iar opoziţia cartiştilor nu împotriva libe
rului-schimb ca atare, ci împotriva transformării acestuia în unica 
problemă vitală a naţiunii, le-a arătat fabricanţilor, şi pe zi ce trece 
le arată tot mai mult, că fără ajutorul clasei muncitoare burghezia 
nu va dobîndi niciodată dominaţia - socială şi politică - deplină 
asupra naţiunii. In felul acesta, s-au schimbat treptat relaţiile din
tre cele două clase. Legile pentru reglementarea muncii 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 diavolului, au început 
acum să se bucure de atenţia şi de protecţia fabricanţilor ca nişte 
instituţii absolut legitime şi ca un mijloc util de răspîndire în rîn
durile 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 oportun. Dintre legile 
care îi privau pe muncitori de egalitatea în drepturi cu patronii 
lor au fost abrogate cel puţin cele mai revoltătoare, iar «carta po
porului» , cîndva mult temută, a devenit, în fond, programul politic 
al aceloraşi fabricanţi care pînă nu demult o combătuseră. «Desfiin
ţarea censului de avere» şi «votul secret» au fost adoptate prin 
lege. Reformele parlamentare din 1 867 şi 1 884 277 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 privire la reîm
părţirea circumscripţiilor electorale, în prezent în dezbaterea par
lamentului, creează «Circumscripţii electorale egale», în orice caz 
nu mai puţin egale, în general, decît cele din Franţa sau din Ger
mania. «Remunerarea deputaţilor» şi mandate pe termen mai scurt. 
chiar dacă nu «Un 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
me11i care au înăbuşit-o au devenit, după cum obişnuia să spună 
Karl tv1arx. executorii ei testamentari 278• Ludovic-Napoleon a fost 



Prefală la ed. engle'lă a lucr. „Situatia ci. munc. din Anglid" 267 

nevoit să creeze o !talie unită şi independentă, Bismarck a fost silit 
să revoluţioneze în felul său Germania şi să redea Ungariei o oare
care independenţă, 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 precedent c::hiar şi pentru 
acest leagăn al industriei moderne. Toate succesele uimitoare din 
trecut, obţinute datorită folosirii aburului şi al 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 impor
tului, cu averile imense care s-au acumulat în mina capitaliştilor 
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 10 ani, în 1 857 ca şi în 1 866. 
Aceste recidive însă erau socotite acum fenomene naturale inevita
bile, prin r;are trebuie să se treacă şi după care, în cele din urmă, 
lotul 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 mare 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 fi
zică 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 1 848. Cea mai hună 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 
pe fabricanţi să accepte reducerea timpului de muncă, chiar cu ris-. 
eul ca mărfurile lor să nu fie desfăcute. Puneţi-i însă pe muncitori 
să declare grevă, şi capitaliştii îşi vor închide fabricile toţi pînă 
la unul. 

Cea de-a doua categorie o formează ma1.:ile trade-unionuri. Ele 
sînt organizaţii existente în acele ramuri cj.e prod\lcţie în care se 
foloseşte exclusiv, sau cel puţin predomină, munca bărbaţilor. Nici 
concurenţa m uncii femeilor şi a copiilor, nici . concurenţa maf?i nilor 
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n-a fost în stare să frîngă forţa lor organizată. Organizaţia mecani
cilor, a dulgherilor şi tîmplarilor, a muncitorilor din construcţii re
prezintă, fiecare în parte, o forţă în stare să reziste cu succes in
troducerii 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 mulţu
miţi de patronii lor. In cadrul clasei muncitoare ei constituie o 
aristocraţie ; ei au reuşit să obţină o situaţie materială relativ bună 
şi o consideră definitivă. Aceştia sînt muncitorii model ai domnilor 
Leone Levi şi Giffen şi sînt, într-adevăr, oameni foarte simpatici, 
cu care orice capitalist cu j udecată, 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-Endul londonez este o 
mocirlă, care se extinde din ce in ce, de mizerie fără scăpare şi de 
desperare, de foamete în perioadele de şomaj , de degradare fizică 
şi morală atunci c ind oamenii nu au de lucru. Situaţia este aceeaşi 
în toate celelalte oraşe mari, cu excepţia minorităţii privilegiate a 
muncitorilor ; la fel stau lucrurile în oraşele mai mici şi în distric
tele rurale. Legea care reduce valoarea forţei de muncă la valoarea 
mijloacelor de subzistenţă necesare şi cealaltă lege care reduce, 
de regulă, pretul ei mediu la minimul acestor mijloace de subzis
tenţă, aceste două legi acţionează asupra muncitorilor cu forţa im
placabilă a unei maşini automate care îi s lrive:;; Le întle roţile ei. 

Aceasta era, prin urmare, situaţia creată de politica liberului
schimb, introdusă în 1847, şi de dominaţia de 20 de ani a capitaliş
tilor 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 1873, care însă nu a durat mult timp. Ce-i drept, criza pro
priu-zisă nu a survenit atunci c ind era de aşteptat, în 1877 sau 
1 878 ; dar 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 �ceastă ipoteză era complet greşită. Condi
ţiile de existenţă a industriei moderne - forţa aburului şi maşinile 
- pot fi create pretutindeni unde există combustibil, în special 



Prefaţă la ed. engleză a lucr. , ,Situaţia ci. munc. din Anglia" 769 

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 trans
forme 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 domi
naţiei acestui monopol, pieţele nu puteau ţine pasul ru productivi
tatea crescîndă a industriei engleze ; rezultatul au fost crizele, care 
surveneau la fiecare zece ani. Acum însă, pe zi ce trece, pieţele noi 
devin tot mai mult o raritate, astfel incit pînă şi negrii din Congo 
sînt siliţi să accepte civilizaţia sub forma unor stămburi din Man
chester, a unor vase de argilă din Staffordshire şi a unor articole 
de metal din Birmingham. Ce se va întîmpla însă atunci cînd măr
furi de pe continent şi în special mărfuri americane vor inunda pie
ţele în cantitate tot mai mare, cînd partea leului în aprovizionarea 
lumii întregi, care continuă să revină fabricilor engleze, se va mic
şora an de an ? Răspunsul la această întrebare să-l dea liberul
schimb, panaceul universal ! 

Nu sînt eu primul care subliniez acest lucru. Incă în 1 883, la 
adunarea ţinută de Asociaţia britanică la Southport, d-l Inglis Pal
grave, preşedintele secţiei economice, a declarat deschis că 

«pentru Anglia zilele marilor profituri au trecut şi în dezvoltarea unei serii de ra
muri industriale importante a intervenit o pauză. Aproape că se poate afirma că 
/ara intră într-o perioadă de stagnare > .  >79 

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 acum simpla reducere a părţii leului care revine Angliei în apro
vizionarea pieţei mondiale înseamnă stagnare, mizerie şi surplus de 
capital, de o parte, şi 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 Achile al producţiei capita
liste. Lărgirea continuă este condiţia necesară a existenţei ei, iar 
această lărgire continuă nu mai este în prezent posibilă. Producţia 
capitalistă a intrat într-un impas. Pe an ce trece, în faţa Angliei se 
pune tot mai insistent problema : se duce de ripă ori ţara, ori pro
ducţia capitalistă. Care din ele va fi condamnată la pieire ? 
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Dar clasa muncitoare ? Dacă pînă şi în perioada de avînt fără 
precedent a comerţului şi industriei, din 1 848 pînă în 1868, ea a 
avut de îndurat atîta mizerie, dacă pînă şi atunci marea masă a 
muncitorilor a cunoscut, în cel mai bun caz, doar o îmbunătăţire 
temporară a situaţiei ei, şi numai o minoritate neînsemnată, o mi
noritate privilegiată şi «protej ată» , s-a bucurat de un avantaj de 
durată, ce se va întîmpla atunci c ind această perioadă înfloritoare 
va lua sfîrşit în mod definitiv, cind apăsătoarea stagnare de astăzi 
nu numai că se va accentua, ci această stare accentuată de depre
siune 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 
măsură de avantajele acestui monopol. Aceste avantaje se împăr
ţeau cit se poate de inegal între muncitori ; partea cea mai mare o 
lua minoritatea privilegiată, dar şi maselor largi le pica din cind 
în cind cite ceva. Iată de ce, după dispariţia owenismului, în An
glia n-a mai existat socialism. O dată cu prăbuşirea monopolului 
industrial al Angliei, clasa muncitoare engleză va pierde această 
situaţie privilegiată ; ea se va pomeni în totalitatea ei, inclusiv mi
noritatea privilegiată şi conducătoare, la acelaşi nivel la care se 
află şi muncitorii din celelalte ţări. Iată de ce socialismul va apărea 
din nou în Anglia" .  

La această descriere a stării de lucruri, aşa cum o vedeam eu 
în 1 885, aş mai avea puţine de adăugat. Este inutil să spun că as
tăzi „într-adevăr în Anglia există din nou socialism" ,  şi încă în 
proporţie de masă : socialism de toate nuanţele, socialism conştient 
şi inconştient, socialism în proză şi în versuri, socialism al clasei 
muncitoare şi al clasei de mijloc. Şi, într-adevăr, această oroare a 
ororilor, socialismul, nu numai că a devenit respectabil, dar chiar 
şi-a pus haine de gală şi se lăfăieşte nepăsător în fotoliile din sa
loane. Aceasta dovedeşte iremediabila nestatornicie a teribilului 
despot al „lumii bune" ,  opinia publică a clasei de mijloc, şi justi 
fică încă o dată dispreţul pe care noi, socialiştii din generaţia tre
cută, l-am avut întotdeauna pentru această opinie publică. De alt
minteri, nu avem nici un motiv să ne plîngem de acest simptom 
ca atare. 

Dar ceea ce mi se pare mult mai important decit această modă 
de moment a cercurilor burgheze de a afişa un socialism diluat şi 
chiar mai important decit progresul real, pe care socialismul l-a 
făcut în genere în Anglia este reînvierea East-Endului londonez. 
Acest imens sălaş al mizeriei nu mai e cloaca stătută de acum 6 
ani. East-Endul s-a trezit din desperarea sa apatică ; el a revenit la 
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viaţă şi a devenit leagănul aşa-numitului „nou unionism" ,  adică al 
organizaţiei marii mase a muncitorilor „necalificaţi" .  In unele pri
vinţe, această organizaţie a preluat, poate, forma vechilor uniuni 
ale muncitorilor „calificaţi" ; prin caracterul ei ea este totuşi cu 
totul diferită. Vechile trade-unionuri păstrează tradiţiile epocii în 
care au fost înfiinţate ; ele consideră sistemul muncii salariate ca  
un fapt definitiv, dat o dată pentru totdeauna şi c are, în cel  mai 
bun caz, poate fi puţin îmbunătăţit în favoarea membrilor lor. Noile 
trade-unionuri, în schimb, au fost înfiinţate într-un timp cînd cre
dinţa în veşnicia sistemului muncii salariate era deja în bună parte 
zdruncinată. Intemeietorii şi promotorii lor erau sau socialiştii con
ştienţi sau socialişti prin sentiment ; masele care aderau la ele şi 
care constituie forţa lor, erau inculte, neglijate şi privite cu dispreţ 
de aristocraţia muncitorească. Ele au însă un imens avantaj : spiri
tele lor sînt un teren virgin, sînt complet libere de prejudecăţile 
burgheze „respectabile" moştenite, care creează confuzii în cape
tele „vechilor" unionişti cu situaţie mai bună. Şi acum vedem cum 
aceste trade-unionuri noi îşi asumă conducerea întregii mişcări 
muncitoreşti şi iau tot mai mult la remorca lor „vechile" trade-unio
nuri bogate şi înfumurate. 

Fără îndoială că cei din East-Endul londonez au făcut gafe 
enorme ; dar acelaşi lucru l-au făcut şi predecesorii lor şi-l mai fac 
şi astăzi încă socialiştii doctrinari care strîmbă din nas cînd este 
vorba de cei din East-End. O clasă mare, ca şi o naţiune mare, trage 
cele mai bune învăţăminte de pe 1 1rma propriilor ei greşeli. Şi, în 
pofida tuturor greşelilor posibile di n trecut, prezent şi viitor, trezi
rea East-Endului londonez rămîne unul dintre evenimentele cele 
mai mari şi mai bogate în conseci nţe ale acestui fin de siecle şi 
sînt fericit şi mîndru că l-am apucat şi eu. 

1 1  ianuarie 1892 

Publicat în cartea : F. Engels. 
„The condition of the working-class 
în England in 1844", Londra, 1892 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba engleză 
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Intr-un aiTtkol publicat i111 ziarul „Tdburrua" din 2 februarie a .c. ,  
cunoscutul Giovanni Bovio le reproşează deput•aţilor republicani 
italieni, care, în ultimul timp, au trecut în tabăra monarhistă, că 
tratează cu prea mult dispreţ pr )blema formei de guvernămînt. 
Problema în sine mă lasă indiferent ; dar nu-mi este indiferent că 
el foloseşte articolul meu cu privire la socialismul german („Critica 
Sociale" din 16 ianuarie 1 892) * pentru a aduce acelaşi reproş so
cialiştilor germani în general şi mie în special. Iată ce spune el în 
această privinţă : 

„De aici se vede de asemenea cum şi de ce greşesc acei socialişti care, îm
preună cu Friedrich Engels, vorbesc despre o iminentă venire la putere a socia
liştilor, dar nu precizează care anume putere au în vedere. Engels merge atit de 
departe, incit stabileşte pe bază de cifre (şi întotdeauna mi s-a părut că în 
istorie cifrele sînt o dovadă concludentă) acel an nu prea îndepărtat cînd parti
dul socialist va ajunge să aibă majoritatea în parlamentul german. Foarte bine : 
dar apoi ? 

- Va lua puterea în mîinile sale. 
- Minunat : dar care putere ? O putere regală, o putere republicană, sau 

p artidul va reveni Ia utopia lui Weitling, care a fost depăşită de «Manifestul 
Comunist» în ianuarie 1848 ? 

- Forma ne este indiferentă. 
- Intr-adevăr ?„. Dar de putere se poate vorbi numai atunci cînd e a  are 

o formă concretă. Se poate susţine că noua substanţă, noua idee va crea şi va 
da ea însăşi naştere formei, dar nu se poate şi  nu trebuiE' să se facă abstracţie 
de formă". 

La aceasta răspund că nu accept nicidecum interpretarea ono
rabilului Bovio. 

* Vezi volumul de faţă, p .  239-245. - Notc; red. 
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In primul rînd, nu am spus că „partidul socialist va ajunge să 
aibă majoritatea şi apoi va lua puterea în mîinile sale" .  Dimpo
Lrivă, am subliniat că şansele sînt de zece la unu ca cercurile gu
vernante să nu aştepte acest moment pentru a folosi violenţa îm
potriva noastră ; dar aceasta ne va strămuta de pe tărîmul luptei 
parlamentare pe tărîmul revoluţiei. Să mergem mai departe. 

„Ea va lua puterea în mîinile sale, dar care putere ? O putere regală, o 
putere republicană, sau partidul va reveni la utopia lui Weitling, care a fost 
<lepăşită de «Manifestul Comunist» în ianuarie 1848 ?" 

Aici îmi permit să folosesc o expresie a onorabilului Bovio. 
Intr-adevăr, trebuie să fii un „uomo di chiostro" * ca să ai cea mai 
mică îndoială în ceea ce priveşte caracterul acestei puteri. 

întreaga Germanie guvernamentală, aristocratică şi burgheză 
îi acuză pe prietenii noştri din Reichstag că sînt republicani şi re
voluţionari. 

De patruzeci de ani Marx şi cu mine susţinem fără încetare ca 
pentru noi republica democratică este singura formă politică, în 
condiţiile căreia lupta dintre clasa muncitoare şi clasa capitalistă 
poate mai întîi să capete un caracter general şi apoi să fie desă
vîrşită prin victoria hotărîtoare a proletariatului. 

Onorabilul Bovio nu este, desigur, atît de naiv încît să-şi în
chipuie că un împărat german şi-ar alege miniştrii din rîndurile 
p artidului socialist şi că, chiar dacă ar dori s-o facă, ar accepta 
condiţiile care ar presupune abdicarea lui, dar fără de care aceşti 
miniştri nu ar putea să conteze pe sprijinul partidului lor. De alt
fel, la drept vorbind, temerile lui că noi am putea „reveni la utopia 
lui Weitling " mă fac să trag concluzia că naivitatea persoanei, care 
s-a angajat într-un dialog cu mine este într-adevăr foarte mare. 

Sau poate onorabilul Bovio, amintind de Weitling, vrea să 
spună că socialiştii germani nu acordă formei sociale, mai multă 
importanţă decît acordă, după părerea lui, celei politice ? In acest 
caz el greşeşte din nou. El ar trebui să cunoască îndeajuns socia
lismul german pentru a şti că acesta revendică socializarea tuturor 
mijloacelor de producţie. Cum se va înfăptui această revoluţie eco
nomică ? Ea se va înfăptui în funcţie de împrejurările şi de momen
tul în care partidul nostru va lua puterea, precum şi de metoda fo
losită pentru realizarea ei. După cum declară însuşi Bovio, „noua 
substanţă, noua idee va crea şi va da ea însăşi naştere formei M .  

Totuşi, dacă printr-o întorsătură neaşteptată, partidul nostru a r  t i  
* - pustnic. - Nota trad. 

20 
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chemat mîine sa ia puterea, aş şti foarte bine ce să propun ca pro
gram de acţiune. 

„Forma ne este indiferentă" ? 

Consider necesar să declar că nici eu, nici vreun alt socialist 
german n-am spus niciodată aceasta şi nici ceva asemănător ; acest 
lucru l-a spus numai onorabilul Bovio. Şi aş vrea să ştiu cu ce 
drept ne atribuie el o asemenea „sciocchezza" *. 

De altfel, dacă onorabilul Bovio ar fi aşteptat partea a doua a 
articolului meu („Critica Sociale" din 1 februarie) ** şi ar fi citit-o, 
probabil că nu s-ar mai fi obosit să-i confunde pe socialiştii revo
luţionari germani cu republicanii monarhişti italieni. 

6 februarie 1892 

Publicat în „Critica Sociale" nr. 4 
din 16 februarie 1 892 

• - „prostie".  - Nota lrad. 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul apărut 
în ziarul italian 

Tradus din limba franceză 

•• Vezi volumul dt: faţă, p. 246-254. - Nnla red. 
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Faptul că a devenit necesară o nouă ediţie poloneză a „Mani
festului Comunist" suscită diferite reflecţii. 

Mai întîi trebuie reţinut faptul că în ultimul timp „Manifestul " 
a devenit, oarecum, un indicator al gradului de dezvoltare a marii 
industrii pe continentul european. In măsura în care se dezvoltă 
într-o ţară marea industrie, sporeşte şi năzuinţa muncitorilor din 
acea ţară de a se lămuri asupra poziţiei lor ca clasă muncitoare 
faţă de clasele avute, se extinde în rîndurile lor mişcarea socialistă 
şi „Manifestul" este tot mai mult cerut. In felul acesta, nu numai 
gradul de dezvoltare a mişcării muncitoreşti, ci şi a marii industrii 
din fiecare ţară poate fi stabilit cu destulă exactitate după numă
rul de exemplare ale „Manifestului " difuzate în limba respectivă. 

Prin urmare, noua ediţie poloneză marchează un progres hotă
rît al industriei poloneze. Şi nu încape îndoială că de la ultima 
ediţie, apărută acum zece ani, acest progres a avut realmente loc. 
Polonia care a revenit Rusiei, Polonia Congresului 282, a devenit 
marea regiune industrială a Imperiului rus. Pe cînd marea industrie 
rusă e dispersată - o parte la Golful Finic, alta în centru (Mos
cova şi Vladimir) . o a treia la Marea Neagră şi la Marea de Azov, 
iar o alta în diferite puncte din ţară -, cea poloneză se află con
centrată pe un spaţiu relativ restrîns, concentrare din care rezultă 
o serie de avantaje şi dezavantaje pentru ea. Avantajele au fost 
recunoscute de fabricanţii ruşi care-i fac concurenţă atunci cînd, 
în pofida dorinţei lor aprinse de a-i rusifica pe polonezi, au cerut 
taxe vamale protecţioniste împotriva Poloniei. Dezavantajele -
pentru fabricanţii polonezi, ca şi pentru guvernul rus - se vădesc 
în răspîndirea rapidă a ideilor socialiste printre muncitorii polo
nezi şi în faptul că „Manifestul" este tot mai mult cerut. 

Rapida dezvoltare a industriei poloneze, care a lăsat cu mult 
în urmă pe cea rusă, este însă, la rîndul ei, o nouă dovadă a vita-

2CI* 
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lităţii indestructibile a poporului polonez şi o nouă garanţie a apro
piatei sale renaşteri naţionale. Dar renaşterea unei Polonii indepen
dente, puternice este o chestiune care ne priveşte pe noi toţi, nu 
numai pe polonezi. O colaborare internaţională sinceră a naţiunilor 
europene este cu putinţă numai cu condiţia ca fiecare din aceste 
naţiuni să fie pe deplin autonomă la ea acasă. Revoluţia din 1848, 
în care, sub steagul proletar, luptătorii proletari au realizat ceea ce 
de fapt trebuia să facă burghezia, a adus totodată prin executorii ei 
testamentari - Ludovic Bonaparte şi Bismarck - Italiei, Germa
niei şi Ungariei independenţa ; dar Polonia, care din 1792 a făcut 
pentru revoluţie mai mult decît aceste trei ţări laolaltă, Polonia 
a fost părăsită cind, în 1863, a sucombat în faţa forţei de zece ori 
mai mari a ruşilor. Nobilimea poloneză nu a putut nici să menţină 
independenţa Poloniei, nici s-o recucerească ; pentru burghezie cel 
puţin, independenţa este astăzi o problemă care o lasă rece. Totuşi, 
ea este o necesitate pentru colaborarea armonioasă a naţiunilor 
europene. Ea poate fi cucerită numai de tînărul proletariat polo
nez, în ale cărui mîini va fi bine păstrată. Iar muncitorii din restul 
Europei au tot atîta nevoie de independenţa Poloniei ca şi munci
torii polonezi înşişi. 

Londra, 10 februarie 1892 

Publicat în „Przedswit • nr. 35 
din 27 februarie 1892 şi în 
cartea : K. Marx şi F. Engels. 
„Mduifest Komunistyczny• ,  
Londra, 1892 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul ediţiei 
poloneze din 1892 

Tradus din limba germană. 
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Londra, 17 martie 1892 

Cetăţeni şi cetăţene I 
Astăzi se împlinesc 21 de ani de cînd poporul din Paris a 

înălţat steagul roşu, ca o sfidare aruncată atît steagului tricolor 
francez care flutura la Versailles, cit şi steagului tricolor german 
<:are flutura deasupra forturilor ocupate de prusieni. 

Steagul roşu simboliza proletariatul parizian, care se ridicase 
la o înălţime, de la care nu-i mai vezi nici pe învingători, nici pe 
învinşi. 

Măreţia istorică a Comunei constă în caracterul ei eminamente 
jnternaţional, în îndrăzneala cu care a aruncat mănuşa oricărui şo
vinism burghez. Proletariatul din lumea întreagă a înţeles foarte 
bine acest lucru. Burghezii n-au decît să-şi sărbătorească al lor 
14 iulie sau 22 septembrie 283• Sărbătoarea proletariatului va fi în
totdeauna şi pretutindeni ziua de 18 martie. 

De aceea mîrşava burghezie a împroşcat cu calomnii mîrşave 
mormîntul Comunei. Şi de aceea Asociaţia Internaţională a Munci
Lorilor a fost singura care a avut curajul să se identifice, din prima 
şi pînă în ultima zi, cu insurgenţii din Paris şi apoi cu proletarii 
învinşi. Este drept că, după căderea Comunei, Internaţionala nu 
şi-a mai putut continua existenţa. In strigătul : „Moarte comunar
zilor ! " ea a fost distrusă în întreaga Europă. 

Şi iată că astăzi se împlinesc douăzeci şi unu de ani de cînd 
au fost recucerite tunurile de pe înălţimile Montmartre *. Copiii 
născuţi în 1871 sînt acum majori şi, datorită obtuzităţii claselor 
dominante, ei sînt soldat1 şi învaţă mînuirea armelor, arta de a 
se organiza şi de a se apăra cu arma în mină. Comuna, pe c are 

" Vezi volumul de faţă, p. 186. - Nota red. 
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duşmanii ei o declarau moartă, Internaţionala, pe care ei o consi
derau lichidată pentru totdeauna, sînt în mijlocul nostru, vii şi de 
douăzeci de ori mai puternice decît  în 1871 .  Sutele au devenit mii, 
miile milioane, care răspund la chemarea noastră. Alianţa proleta
riatului din lumea întreagă, pe care Internaţionala I a putut doar 
s-o prevadă şi s-o pregătească, este astăzi o realitate. Şi, mai mult, 
milioane de fii ai soldaţilor prusieni, care în 1871 ocupaseră fortu
rile din jurul Parisului Comunei, luptă .astăzi în primele rînduri, 
umăr la umăr cu fiii comunarzilor parizieni, pentru eliberarea de
plină şi definitivă a clasei muncitoare. 

Trăiască Comuna ! 
Trăiască revoluţia socială mondială ! 

Publicat în „Le Socialiste• 
nr. 79 din 26 martie 1 892 

Friedr. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confruntat 
cu manuscrisul 

Tradus din hmba franceză. 
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Notă 
[la ediţia a doua germană 

a lucrării. lui K. Marx „Mizeria filozofiei"] �84 

Referitor la ediţia a doua trebuie doar să spun că numele 
Hopkins, care a fost indicat greşit în textul francez (p. 45) , este 
înlocuit cu numele corect : Hodgskin, şi tot aici s�a făcut o recti
fioare privind cartea lui William Thompson, indicîndu-se ca an al 
apariţiei 1 824 285, Sperăm că acum conştiinţa bibliografică a profe
sorului Anton Menger va fi liniştită. 

Londra, 29 maJrtie 1 892 

Publicat în cartea : Karl Marx. 
„Das Elend der Philosophie",  
Stuttgart, 1892 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 
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Introducere 
[la ediţia engleză (1 892) 

a lucrării „Dezvoltarea socialismului de la utopie 
la ştiinţă"] 286 

Această lucrare constituia iniţial o parte dintr-o lucrare mai 
amplă. Pe la 1 875, dr. E. Diihring, docent-privat la Universitatea din 
Berlin, a anunţat pe neaşteptate şi destul de zgomotos convertirea 
lui la socialism şi a fericit publicul german nu numai cu o teorie 
socialistă pedantă, ci şi cu un plan practic complet pentru reorga
nizarea societăţii. Se înţelege de la sine că s-a năpustit asupra pre
decesorilor lui ; în primul rînd l-a onorat pe Marx, revărsînd asu
pra lui toată înverşunarea acumulată. 

Aceasta se întîmpla pe vremea cind tocmai avusese loc fu
ziunea celor două secţiuni ale Partidului socialist din Germania 
- eisenachienii şi lassalleenii 287 -, ceea ce a însemnat nu numai 
o colosală creştere numerică a partidului, ci - lucru mult mai im
portant - a făcut posibil ca toată această forţă să fie mobilizată 
împotriva duşmanului comun. Partidul socialist din Germania era 
pe cale să devină repede o forţă. Dar prima condiţie pentru a face 
din el o forţă era ca unitatea, de curînd ciştigată, să nu fie peri
clitată. Or, dr. Diihring se pregătea în mod făţiş să constituie în 
jurul său o sectă, nucleul unui viitor partid aparte. De aceea era 
necesar să ridicăm mănuşa pe care ne-o aruncase şi să intrăm, 
vrînd-nevrînd, în luptă. 

Dar dacă aceasta nu era o treabă prea grea, ea cerea totuşi, 
evident, destul timp. După cum se ştie, pe noi, germanii, ne caracte
rizează o „meticulozi tate# teribil de gravă, o profunzime temeinică 
sau, dacă vreţi, o temeinicie profundă. Ori de cite ori unul dintre 
noi expune ceea ce consideră o doctrină nouă, el o face sub forma 
unui sistem atotcuprinzător. El trebuie să dovedească că atît prin
cipiile logicii, cit şi legile fundamentale ale universului datează din 
vecii vecilor numai pentru a duce, în cele din urmă, la această 
nouă teorie, ca încununare a tot ce există. Şi în această privinţă 
dr. Diihring era întru totul croit după calapodul naţional. Nici mai 
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mult, nici mai puţin decît un „Sistem de filozofie"  complet : filo
zofie a spiritului, a moralei, a naturii şi a istoriei ; un „Sistem de 
economie politică şi de socialism• complet şi, în sfîrşit, o „Istorie 
critică a economiei politice" 288, trei volume groase în-octavo, 
greoaie ca aspect şi conţinut, trei corpuri de armată de argumente, 
aruncate în luptă împotriva tuturor filozofilor şi economiştilor de 
pînă acum în general şi împotriva lui Marx în special, într-adevăr 
încercarea „de a revoluţiona ştiinţa" de la un cap la altul - iată 
ce trebuia să atac. Eram nevoit să tratez toate subiectele posibile, 
începînd de la noţiunea de timp şi spaţiu pînă la bimetalism 289, 
de la veşnicia materiei şi a mişcării pînă la caracterul trecător al 
ideilor morale, de la selecţia naturală a lui Darwin pînă la educarea 
tineretului într-o societate viitoare. 1n orice caz, vastitatea siste
mului adversarului meu mi-a dat prilejul ca, în polemica cu el, să 
expun într-o formă mai închegată decît pînă acum concepţiile lui 
Marx şi ale mele asup11a acestei mari diversităţi de subiecte. 
Acesta a fost motivul principal care m-a determinat să-mi asum o 
sarcină atît de ingrată. 

Răspunsul meu a apărut mai întîi sub forma unei serii de arti
cole în organul central al partidului socialist, „Vorwărts" ,  din 
Leipzig, şi mai apoi ca volum, intitulat „Domnul Eugen Diihring 
revoluţionează ştiinţa" 200, apărut într-o a doua ediţie la Ziirich 
în 1886. 

La rugămintea prietenului meu Paul Lafargue, în prezent de
putat de Lille în Camera franceză, am alcătuit din trei capitole ale 
acestei cărţi o broşură, pe care el a tradus-o şi a publica.l-o în 
1880 sub titlul „Socialisme utopique et socialisme scientifique" 291• 
Acest text francez a stat la baza unei ediţii poloneze şi a unei edi 
ţii spaniole 202• In 1883 prietenii noştri germani au publicat broşura 
în limba originalului. De atunci au fost publicate, pe baza textului 
german, traduceri în limbile italiană, rusă, daneză, olandeză şi 
română 203• Astfel, împreună cu ediţia engleză de faţă, această bro
şură a fost răspîndită în zece limbi. Nu cred că vreo altă lucrare 
socialistă, nici măcar „Manifestul Comunist" din 1 848 sau „Capi
talul" lui Marx, să fi fost tradusă de atîtea ori. In Germania ea a 
apărut în patru ediţii, cu un tiraj total de aproximativ 20 OOO de 
exemplare. 

Anexa „Marca" a fost scrisă cu intenţia de a răspîndi în rîn
durile Partidului socialist german un'ele cunoştinţe de bază cu pri
vire la istoria şi la dezvoltarea proprietăţii funciare în Germania. 
Era foarte necesar acest lucru într-un timp cînd în Partidul so
cialist german intrase aproape întreaga muncitorime de la oraşe 
şi se punea problema atragerii muncitorilor agricoli şi a ţăranilor. 
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Această anexă a fost inclusă în ediţia engleză, deoarece formele 
primitive ale proprietăţii funciare - comune tuturor triburilor ger
manice - şi istoria descompunerii lor sînt şi mai puţin cunoscute în 
Anglia decit în Germania. Am lăsat textul în forma lui iniţială, 
fără să mă refer deci la ipoteza emisă de curînd de Maksim Kova
levski , potrivit căreia împărţirea pămînturilor arabile şi a păşu
nilor între membrii mărcii a fost precedată de cultivarea în folosul 
comun a acestui pămînt de către o mare comunitate patriarhală 
familială, care cuprindea citeva generaţii (un exemplu în această 
privinţă este zadruga slavilor din sud, existentă şi astăzi) , iar îm
părţirea pămînturilor a avut loc mai tîrziu, atunci cind comunitatea 
crescuse atît de mult, incit devenise prea greoaie pentru o gospo
dărire în comun 294• KoV'alevski are, probabil, perfectă dreptate, dar 
problema mai este încă sub judice *. 

Termenii economici folosiţi în această lucrare coincid, în mă
sura în care sînt noi, cu cei folosiţi de Marx în ediţia engleză 205 
a „Capitalului " .  Denumim „producţie de mărfuri • acea fază econo
mică în care obiectele nu sînt produse numai pentru uzul producă
torilor, ci şi în vederea schimbului, adică sînt produse ca măriuri, 
nu ca valori de întrebuinţare. Această fază dăinuieşte de la primele 
începuturi ale producţiei în vederea schimbului pînă în zilele noas
tre ; ea atinge deplina ei dezvoltare abia în cadrul producţiei capi
taliste, adică în condiţiile în care capitalistul, proprietarul mij
loacelor de producţie, angajează, în schimbul unui salariu, munci
tori, oameni deposedaţi de orice mijloace de producţie afară de pro
pria lor forţă de muncă şi îşi însuşeşte diferenţa dintre preţul de 
vînzare al produselor şi cheltuielile lui de producţie. împărţim 
istoria producţiei industriale, începînd din evul mediu, în trei pe
rioade : 1) meşteşugul, mici meşteri cu citeva calfe şi ciţiva ucenici, 
în cadrul căruia fiecare lucrător produce articolul în întregime ; 
2) manufactura, în cadrul căreia un număr mai mare de muncitori, 
grupaţi într-un atelier mare, produc articolul după principiul divi
ziunii muncii, fiecare muncitor executînd numai o operaţie parţială, 
aşa incit se obţine un produs finit abia după ce el a trecut, rînd pe 
rînd, prin mîinile tuturor ; 3) industria modernă, în cadrul căreia 
produsul este fabricat de maşini puse în mişcare de o forţă meca
nică, activitatea muncitorului mărginindu-se la supravegherea şi 
la reglarea funcţionării mecanismului **.  

* - în discuţie. - Nota trad. 
„„ După acest alineat începe partea din introducere, tradusă de Engels, care 

a apărut în „Die Neue Zeit". - Nota red. 
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Ştiu prea bine că publicul britanic va fi în bună parte scanda
lizat de conţinutul acestei broşuri. Dar dacă noi, continentalii, am 
fi ţinut cit de puţin seamă de prejudecăţile „publicului respec
t abil" * britanic, lucrurile s-ar prezenta şi mai rău ca acum. Bro
şura a fost scrisă în spiritul a ceea ce numim noi „materialism 
istoric" ,  iar cuvîntul „materialism" sună ca o disonanţă stridentă 
în urechile majorităţii covîrşitoare a cititorilor britanici. „Agnosti
cismul" mai este oarecum acceptat, dar materialismul este ceva cu 
totul inadmisibil. Şi, totuşi, ţara de baştină a întregului materialism 
modern, începînd din secolul al XVII-lea, este Anglia. 

„Materialismul este fiul autentic al Marii Britanii. Chiar şi 
scolasticul ei, Duns Scot, se întreba «dacă materia nu poate să 
cugete». 

Pentru a face cu putinţă o asemenea minune, el a recurs la 
atotputernicia lui dumnezeu, cu alte cuvinte el a impus teologiei 
să predice materialismul. Pe deasupra era şi nominalist 296, La 
materialiştii englezi găsim, ca element de bază, nominalismul, care 
este în genere prima expresie a materialismului. 

Adevăratul părinte al materialismului englez este Bacon. 
Ştiinţele naturii sînt pentru el adevărata ştiinţă, iar fizica experi
mentală este partea principală a ştiinţelor naturii. Anaxagoras cu 
homeomeriile 297 sale şi Democrit cu atomii săi sînt adesea citaţi 
de el. Potrivit doctrinei sale, simţurile nu înşală şi sînt izvorul tu
turor cunoştinţelor. Orice ştiinţă este ştiinţă experimentală şi constă 
în a aplica datelor senzoriale o metodă raţională. Inducţia, analiza, 
compararea, observarea, experimentarea sînt condiţiile de căpe
tenie ale unei metode raţionale. Prima şi cea mai importantă pro
prietate inerentă a materiei este mişoarea, nu numai ca mişcare 
mecanică şi matematică, ci, mai ales, ca impuls, ca spirit vital, c a  
tensiune sau, pentru a folosi o expresie a lui Jacob Bohme, ca un. 
< chin» («Qual») ** al materiei ***. 

• In textul german, după cuvintele „publicului respectabil " ,  s-a adăugat : 
„adie;:; ale filistinului britanic " .  - Nota trad . 

•• „Qual" - joc de cuvinte filozofic : „Qual" înseamnă li teral chin, durere 
care îmboldeşte la o faptă oarecare. Misticul Biihme atribuie totodată cuvîntului 
german ceva din semnificaţia cuvîntului latin quahtas [calitate]. In opoziţie cu 
durerea pricinuită din afară, la dînsul „Qual" era principiul activ, generat de 
dezvoltarea spontană a obiectului, a relaţiei sau a persoanei supuse acestui chin, 
şi care la rîndul său stimulează această dezvoltare. (Nota lui Engels la edi/ia 
engleză, lipseşte în „Neue Zeit".) 

••• ln textul german, după cuvin tul „materiei " ,  este reprodusă urmatoarca 
frază omisă în ediţia engleză a „Originii familiei" : „Formele primare ale aces
teia din urmă sînt forte esenţiale vii, individualizatoare, inerente ei, care creează 
deosebirile specifice" . - Nota traâ. 
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La Bacon, primul creator al materialismului, acesta mai conţine 
într-o formă naivă germenii unei dezvoltări multilaterale. Materia, 
în toată strălucirea ei poetic-senzorială, surîde întregului om. ln 
schimb, doctrina însăşi, expusă sub formă de aforisme, e încă 
plină de inconsecvenţe teologice. 

In dezvoltarea sa ulterioară, materialismul devine unilateral. 
Hobbes a fost acela care a sistematizat materialismul lui Bacon. 
Senzorialitatea îşi pierde culorile vii şi se transformă în senzoriali
tatea abstractă a geometrului *. Geometria este proclamată drept 
ştiinţă de căpetenie. Materialismul devine mizantrop. Pentru a putea 
învinge pe propriul său teren spiritul imaterial şi mizantrop, mate
rialismul însuşi trebuie, la rîndul său, să-şi mortifice trupul şi să 
devină ascet. El se manifestă ca o fiinţă raţională, dar în schimb 
dezvoltă cu o consecvenţă necruţătoare şi toate concluziile raţiunii. 

Dacă simţurile omului constituie izvorul tuturor cunoştinţelor 
lui, raţionează Hobbes luînd ca punct de plecare doctrina lui B acon, 
atunci intuiţia, ideea, reprezentarea etc. nu sînt altceva decît fan
tome ale lumii corporale, mai mult sau mai puţin despuiată de 
forma ei senzorială. Ştiinţa poate numai să dea nume acestor fan
tome. Un nume poate fi utilizat pentru mai multe fantome. Ba pot 
exista chiar nume de nume. Dar ar fi o contradicţie ca, pe de o 
parte, să vezi în lumea senzorială originea tuturor ideilor, iar pe 
de altă parte să afirmi că un cuvînt ar fi ceva mai mult decît un 
cuvînt şi că în afară de esenţele reprezentate totdeauna individuale 
ar mai exista şi esenţe generale. O substanţă necorporală este ceva 
tot atît de contradictoriu ca şi un corp necorporal. Corp, existenţă, 
substanţă sînt una şi aceeaşi idee reală. Gîndirea nu poate fi se
parată de materia care gîndeşte. Materia este subiectul tuturor 
schimbărilor. Cuvîntul «infinit» este lipsit de înţeles dacă nu în
seamnă capacitatea spiritului nostru de a adăuga la nesfîrşit la o 
mărime dată. Deoarece numai ceea ce este material poate fi per
ceput, ştiut, nu se ştie nimic despre existenţa lui dumnezeu. Numai 
propria mea existenţă este sigură. Orice afect omenesc este o mic;;
care mecanică care încetează sau începe. Obiectul înclinaţiilor -
iată ce numim noi binele. Omul este supus aceloraşi legi c a  şi 
natura. Puterea şi libertatea sînt identice. 

Hobbes l-a sistematizat pe Bacon, fără a fundamenta însă în 
amănunţime principiul lui de bază, şi anume principiul că lumea 
simţurilor este izvorul cunoştinţelor şi al ideilor. 

• In textul german sînt reproduse în continuare următoarele cuvinte omise 
în editia engleză : „Mişcarea fizică este sacrificată în favoarea mişcării mecanice 
sau matematice" .  - Nota trad. 
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Locke fundamentează principiul lui Bacon şi al lui Hobbes în 
lucrarea sa «asupra originii intelectului uman» 298• 

După cum Hobbes a spulberat prejudecăţile teiste ale materia
lismului baconian, tot astfel Collins, Dodwell, Coward, Hartley, 
Priestley etc. au înlăturat ultimele limite teologice proprii încă sen
zualismului lui Locke. Cel puţin pentru materialist, deismul 299 nu 
este decît un mijloc comod şi lesnicios de a se descotorosi de re
ligie" *.  

Iată ce spunea Karl Marx despre originea britanică a materia
lismului contemporan. Şi dacă astăzi englezii nu sînt prea încîntaţi 
că Marx a recunoscut meritele strămoşilor lor, noi nu putem decît 
să regretăm acest lucru. Totuşi nu se poate tăgădui că Bacon, Hob
bes şi Locke au fost precursorii strălucitei şcoli a materialiştilor 
francezi, care, în pofida victoriilor repurtate de germani şi englezi 
pe mare şi pe uscat asupra francezilor, au făcut din secolul al 
XVIII-lea un secol prin excelenţă francez ; şi asta cu mult înainte 
de revoluţia franceză, care a încununat sfîrşitul secolului şi ale 
cărei rezultate, noi, cei din Anglia şi din Germania, ne mai stră
duim şi azi să le aclimatizăm. 

Un lucru e cert. Cînd un străin cult se stabilea pe la mijlocul 
secolului nostru în Anglia, ceea ce îl izbea cel mai mult era - şi 
nici nu se putea să reacţioneze alt fel - bigotismul religios şi 
stupiditatea „respectabilei" clase de mijloc engleze. Pe atunci noi 
eram cu toţii materialişti sau, cel puţin, liber-cugetători foarte 
înaintaţi ; ni se părea de neînţeles că aproape toţi oamenii culţi din 
Anglia credeau în tot felul de minuni imposibile, că pînă şi geologi 
ca Buckland şi Mantell denaturau datele ştiinţei lor pentru a nu 
contrazice prea mult miturile mozaice ale genezei ; ni se părea de 
neînţeles că oamenii care să aibă curajul de a recurge la propria 
lor judecată în probleme religioase trebuiau căutaţi printre cei in
culţi, în „turma nespălată" ,  cum se spunea pe atunci, printre mun
citori, mai ales printre socialiştii owenişti. 

Dar de atunci Anglia „s-a civilizat " .  Expoziţia din 1851 301 a 
însemnat sfîrşitul izolării insulare engleze. Anglia s-a internaţiona
lizat treptat în ceea ce priveşte mîncarea şi băutura, manierele, 
ideile ; ea s-a internaţionalizat într-atît, incit doresc tot mai mult 
ca anumite maniere engleze să fie tot atît de unanim acceptate pe 
continent ca anumite obiceiuri continentale în Anglia. Un lucru este 
sigur : răspîndirea untdelemnului de salată (cunoscut pînă în 1851 
numai de aristocraţie) a fost însoţită de o răspîndire fatală a scep
ticismului continental în problemele religioase ; şi s-a ajuns pînă 

* K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 2, Bucureş!.i, Editura pohtică. 1960, 
p. 143-145 "'· 
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acolo, incit agnosticismul, deşi încă nu se bucură de aceeaşi consi
deraţie ca biserica de stat engleză, stă totuşi în ceea ce priveşte 
respectabilitatea aproape pe aceeaşi treaptă cu secta baptistă şi, 
în orice caz, pe o treaptă mai înaltă decît „Armata salvăriiu  30�. 
De aceea cred că pentru mulţi dintre cei care deplîng şi blestemă 
din tot sufletul acest progres al necredinţei va fi o consolare să 
afle că aceste „idei nou-nouţe " nu sînt de origine străină, nu poartă 
marca made in Germany, ca atîtea alte articole de consum, ci, 
dimpotrivă, sînt idei vechi de origine engleză, iar autorii lor bri
tanici erau acum 200 de ani mult mai înaintaţi decît urmaşii lor de 
astăzi. 

lntr-adevăr, ce altceva este agnosticismul decît, ca să folosim 
o expresie plastică din Lancashire, un materialism „timid" ? Con
cepţia despre natură a agnosticului este pe de-a-ntregul materia
listă. lntreaga lume naturală este guvernată de legi şi exclude cu 
desăvîrşire orice intervenţie din afară. Dar, adaugă prudent agnos
ticul, noi nu sîntem în stare să dovedim existenţa sau inexistenţa 
vreunei fiinţe supreme dincolo de lumea cunoscută de noi. Această 
rezervă a avut, poate, valoarea ei pe vremea cînd Laplace, la în
trebarea lui Napoleon de ce în lucrarea „Mecanique celeste" 363 
a celebrului astronom creatorul n-a fost nici măcar pomenit, a dat 
următorul răspuns mîndru : „Je n'avais pas besoin de cette hypo
these" *. Astăzi însă, imaginea noastră despre univers şi despre 
dezvoltarea lui nu lasă cîtuşi de puţin loc nici pentru un creator, 
nici pentru un cîrmuitor ; dacă s-ar admite însă o fiinţă supremă 
în afara întregii lumi existente, acest fapt n-ar constitui decît o 
contradicţie în sine şi, în plus, după părerea mea, o jignire gratuită 
adusă sentimentelor celor religioşi. 

De asemenea agnosticul nostru admite că tot ceea ce ştim se 
bazează pe informaţiile pe care le primim prin mijlocirea simţu
rilor. Dar, adaugă el, de unde ştim că simţurile noastre ne dau 
imagini fidele ale obiectelor percepute de ele ? ln continuare el ne 
informează că atunci cînd vorbeşte despre lucruri sau despre însu
şirile lor nu se referă, în realitate, la înseşi aceste lucruri şi la 
însuşirile lor, despre care nu poate şti nimic precis, ci numai la 
impresiile pe care ele le-au făcut asupra simţurilor sale. Acesta 
este, fără îndoială, un punct de vedere care pare să fie greu de 
combătut pe calea simplei argumentări. Dar, mai înainte ca oamenii 
să fi argumentat, ei au acţionat. „La început a fost fapta" **. Şi 

* - „N-am avut nevoie de această ipoteză" .  - Nota trad. 
** Vezi şi Goethe. „Faust" ,  partea intii, scena a 3-a („Odaia de studiu"), 

Bucureşti, E.S.P.L.A., 1955, p. 80. - Nota trad. 
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activitatea omenească a rezolvat dificultatea cu mult înainte ca 
sofisticăria omenească s-o f i  inventat. The proof of  the pudding is 
in the eating *. In momentul în care întrebuinţăm un lucru pentru 
satisfacerea trebuinţelor noastre potrivit însuşirilor pe care le per
cepem la el, în acel moment supunem exactitatea sau inexactitatea 
percepţiilor simţurilor noastre unei probe care nu poate da greş. 
Dacă aceste percepţii n-au fost exacte, atunci şi aprecierea noastră 
în ceea ce priveşte folosirea unui asemenea lucru trebuie să fie 
inexactă, şi încercarea noastră trebuie să dea greş. Dar dacă ne 
atingem scopul, dacă vedem că lucrul corespunde reprezentării 
noastre despre el, scopului în care a fost folosit, atunci avem do
vada pozitivă că înăuntrul acestor limite percepţiile noastre despre 
lucru şi despre însuşirile lui coincid cu realitatea existentă în afara 
noastră. Dimpotrivă, dacă dăm greş, de cele mai multe ori nu du
rează mult pînă cind gas1m cauza ; atunci vedem fie că percepţia 
care se află la ba2'ia încercării noastre a fost ea însăşi incompletă 
şi superficială, fie că a fost legată de rezultatele altor percepţii 
într-un chip nejustificat de situaţie ; este ceea ce numim o conclu
zie greşită **. Atîta vreme cit exersăm şi folosim just simţurile 
noastre şi menţinem acţiunile noastre în limitele trasate de per
cepţiile înregistrate şi folosite just, vom vedea că succesele acţiu
nilor noastre fac dovada concordanţei percepţiilor noastre cu natura 
obiectivă a lucrurilor percepute. După cite ştim pînă acum, n-am 
fost niciodată nevoiţi să tragem concluzia că percepţiile simţurilor 
noastre, verificate din punct de vedere ştiinţific, produc în creierul 
nostru reprezentări despre lumea exterioară care se îndepărtează, 
prin natura lor, de realitate sau că există o incompatibilitate ine
rentă între lumea exterioară şi percepţiile simţurilor noastre des
pre ea. 

Dar atunci vine agnosticul neokantian şi spune : da, e posibil 
să putem percepe just însuşirile unui lucru, dar nu putem să con
cepem lucrul însuşi prin mijlocirea vreunui proces senzorial sau de 
gîndire. Acest „lucru în sine" se află dincolo de cunoaşterea noas
tră. La aceasta Hegel a răspuns de mult : dacă cunoaşteţi toate în
suşirile unui lucru, cunoaşteţi lucrul însuşi ; nu mai rămîne decit 
faptul că lucrul ,de care este vorba există în afara noastră, şi de 
îndată ce simţurile voastre au constatat acest fapt, aţi sesizat pînă 
la capăt acest lucru, faimosul „lucru în sine" incognoscibil al lui 
Kant. La acestea putem adăuga astăzi că pe vremea lui Kant 
cunoaşterea lucrurilor naturale era atit de fragmentară, incit putea 

* - Proba budincii o faci mîncînd-o. - Nota !rad. 
* * In textul german cuvintele „este ceea ce numim o concluzie greşită' 

lipsesc. - Nota !rad. 

21 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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lăsa să se bănuiască îndărătul puţinelor cunoştinţe pe care le aveam 
despre fiecare din ele încă un misterios „lucru în sine" .  Dar de 
atunci, datorită progresului uriaş dl ştiinţelor, aceste lucruri insesi
zabile au fost unul după altul sesizate, analizate, ba mai mult, re
produse. Şi ceea ce putem face nu putem în nici un caz considera 
incognoscibil. Asemenea lucruri misterioase au fost pentru chimie 
în prima jumătate a secolului nostru substanţele organice. Acum în
văţăm să producem pe cale sintetică aceste substanţe, una după alta, 
din elementele lor componente fără ajutorul proceselor organice. 
Chimia modernă declară : de îndată ce compoziţia chimică a unui 
corp oarecare e cunoscută, acel corp poate fi produs pe cale sinte
tică din elementele sale. Sîntem încă departe de a cunoaşte exact 
compoziţia celor mai complexe substanţe organice, a aşa-numitelor 
substanţe albuminoide ; dar nu avem nici un motiv să credem că 
nu vom dobîndi această cunoaştere, fie chiar şi peste secole, şi că 
nu vom putea produce cu ajutorul ei albumina artificială. Dar dacă 
vom reuşi vom fi produs totodată viaţă organică, căci viaţa, de la 
formele ei inferioare pînă la cele superioare, nu este altceva decît 
modul normal de existenţă a corpurilor albuminoide. 

Dar, după ce a făcut aceste rezerve formale, agnosticul nostru 
vorbeşte şi acţionează ca un materialist inveterat, cum şi este de 
fapt. El poate să spună : pe cît ştim noi, materia şi  mişcarea, sau, 
cum se spune astăzi, energia, nu pot fi nici create, nici distruse, 
dar nu avem nici o dovadă că ele n-au fost create cîndva. Dar, 
dacă într-un caz dat încercaţi să folosiţi această recunoaştere îm
potriva lui, el vă va reduce repede la tăcere. Dacă in abstracto el 
admite posibilitatea spiritualismului, in concreto nici nu vrea să 
audă de aşa ceva. El vă va spune : judecind după ceea ce ştim şi 
putem să ştim, nu există un creator sau cîrmuitor al universului ; 
din punctul nostru de vedere, materia şi energia nu pot fi nici 
create, nici distruse ; pentru noi, gîndirea este o formă a energiei, 
o funcţiune a creierului ; tot ce ştim noi se reduce la aceea că lu
mea materială este guvernată de legi imuabile etc. etc. ; aşadar, în 
măsura în care el este un om de ştiinţă, în măsura în care ştie 
ceva, în această măsură el este materialist ; în afară de ştiinţa sa, 
în domeniile care îi sînt străine, el îşi traduce ignoranţa în greceşte 
şi o numeşte agnosticism. 

In orice caz, un lucru este sigur : chiar d acă aş fi un agnostic, 
n-aş putea denumi concepţia despre istorie schiţată în această 
broşură „agnosticism istoric 11 • Oamenii religioşi ar rîde de mine, 
iar agnosticii m-ar întreba indignaţi dacă nu cumva vreau să-mi 
bat joc de dînşii. Aşa încît sper că nici „publicul respectabil 11 bri-
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tanic * nu va fi prea indignat dacă voi întrebuinţa în engleză, ca 
în atîtea alte limbi, expresia „materialism istoric" pentru a desemna 
acea concepţie despre istoria omenirii care vede cauza ultimă şi 
forţa motrice hotărîtoare a tuturor evenimentelor istorice importante 
în dezvoltarea economică a societăţii, în schimbările modului de 
producţie şi de schimb, în împărţirea societăţii în diferite clase, 
care decurge de aici, şi în luptele dintre aceste clase. 

Poate că mi se va îngădui mai curînd acest lucru dacă voi 
dovedi că materialismul istoric poate fi de folos chiar şi publicului 
respectabil britanic **. Am atras atenţia asupra faptului că, acum 
40 sau 50 de ani, orice străin cult care se stabilea în Anglia era 
izbit în chip neplăcut de ceea ce trebuia să-i pară bigotism religios 
şi obtuzitate din partea „respectabilei" clase de mijloc engleze. 
Acum voi dovedi că respectabila clasă de mijloc engleză din acea 
vreme nu era chiar atît de stupidă cum i se părea străinului inte
ligent. Tendinţele ei religioase îşi au explicaţia lor. 

Cînd Europa a ieşit din ev-ul mediu, clasa de mijloc *** de la  
oraşe, în ascensiune, constituia elementul ei  revoluţionar. Poziţia 
recunoscută pe care şi-o cucerise în cadrul orînduirii feudale me
dievale nu reprezenta un cîmp destul de larg pentru forţa ei de ex
pansiune. Dezvoltarea clasei de mijloc, a burgheziei, era incompa
tibilă cu sistemul feudal, aşadar sistemul feudal trebuia să cadă. 

Marele centru internaţional al sistemului feudal era însă bise
rica romano-catolică. In pofida tuturor războaielor intestine, ea 
unea întreaga Europă feudală occidentală într-un mare tot politic, 
în opoziţie atît cu lumea greco-schismatică, cit şi cu cea mahome
dană. Ea dădea orînduirii feudale aureola consacrării divine. Ea 
îşi întocmise propria ei ierarhie după model feudal şi, în sfîrşit, era 
cel mai mare senior feudal, deoarece ei îi aparţineau cel puţin o 
treime din toate proprietăţile funciare catolice. Inainte ca feuda
lismul laic să poată fi atacat în fiecare ţară în parte, trebuia dis
trusă această organizaţie centrală, sacră a feudalismului. 

Dar, paralel cu ascensiunea clasei de mijloc, ştiinţa cunoscu 
un avînt uriaş. A început din nou să fie studiate astronomia, me
canica, fizica, anatomia şi fiziologia. Burghezia avea nevoie pentru 
dezvoltarea producţiei sale industriale de o ştiinţă care să cerceteze 

* ln textul german s-a adăugat : „numit în germană filistin". - Nota trad. 
** ln textul german, în locul cuvintelor „publicului respectabil britanic", a 

apărut : „Pentru respectabilitatea filistinului britanic". - Nota trad. 
*** ln textul german, începînd de aici şi pînă la alineatul care începe cu cu

vintele : „Noul punct de plecare era un compromis "  (voi. de faţă, p. 294) ex
presiile „middle class" şi „bourgeoisie", folosite de Engels, sint traduse prin 
„Biirgertum• ; mal departe aceste expresii slnt traduse prin „Bourgeoisie" .  -

Nota trad. 

21* 
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proprietăţile corpurilor din natură şi modul de a acţiona al forţelor 
naturii. Pînă atunci însă ştiinţa nu fusese decît slujnica umilă a 
bisericii, căreia nu-i era îngăduit să depăşească limitele stabilite de 
credinţă ; de aceea ea a fost orice, numai ştiinţă nu. Acum ştiinţa 
s-a răzvrătit împotriva bisericii ; burghezia avea nevoie de ştiinţă 
şi p articipa la această răzvrătire. 

Nu am atins cu aceasta decît două dintre punctele care tre
buiau să ducă la un conflict între clasa de mijloc în ascensiune şi 
biserica existentă ; dar aceasta ajunge pentru a dovedi, în primul 
rînd, că clasa direct interesată în lupta împotriva autorităţii bise
ricii catolice era tocmai burghezia şi, în al doilea rînd, că pe atunci 
orice luptă împotriva feudalismului trebuia să îmbrace o haină 
religioasă, trebuia să fie îndreptată, înainte de toate, împotriva 
bisericii. Deşi chemarea la luptă a fost lansată de universităţi şi 
de către oamenii de afaceri de la oraşe, ea trebuia inevitabil să 
găsească un răsunet puternic în rîndurile populaţiei rurale, printre 
ţărani, care duceau pretutindeni o luptă înverşunată împotriva stă
pînilor lor feudali, clerici şi mireni, o luptă pentru însăşi existenţa 
lor. 

Îndelungata * luptă a burgheziei europene împotriva feudalis
mului a culminat în trei mari bătălii decisive. 

Prima a fost aşa-numita Reformă protestantă din Germania. 
Chemării lui Luther la luptă împotriva bisericii i-au răspuns două 
răscoale politice : mai întîi, răscoala din 1523, a micii nobilimi, sub 
conducerea lui Franz von Sickingen, apoi marele război ţărănesc 
din 1525 304• Ambele au fost înăbuşite mai ales din cauza nehotă
rîrii părţii celei mai interesate, orăşenii, nehotărîre ale cărei cauze 
nu le putem cerceta aici. Din acest moment lupta a degenerat în
tr-o hărţuială între diferiţii principi şi puterea centrală **, care a 
avut drept urmare excluderea Germaniei pentru 200 de ani din 
rîndul naţiunilor europene active din punct de vedere politic. Re
forma lui Luther a dus, ce-i drept, la o nouă religie, şi anume toc
mai la religia de care avea nevoie monarhia absolută. N-au apucat 
bine ţăranii din nord-estul Germaniei să treacă la luteranism, că 
s-au şi pomenit degradaţi de la starea de oameni liberi la aceea 
de iobagi. 

Dar acolo unde Luther a fost învins a biruit Calvin. Dogma 
sa corespundea năzuinţelor celor mai îndrăzneţe ale burgheziei de 
pe atunci. Doctrina predestinării preconizată de el era expresia 
religioasă a faptului că în lumea comercială a concurenţei succesul 

* ln textul german, în locul cuvîntului „îndelungată", a apărut : „marea•. 
- Nota trad. 

** ln textul german, în locul cuvintelor „puterea centrală" , a apărut : „pu
terea centrală imperială". - Nota !rad. 
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sau falimentul nu depind de activitatea sau de iscusinţa individului, 
ci de împrejurări independente de dînsul. „Nu voinţa cuiva este 
hotărîtoare, ci mizericordia unor forţe economice superioare, ne
cunoscute".  Aceasta era cu atît mai adevărat într-o vreme de 
revoluţionare economică, cînd toate vechile căi şi centre comerciale 
erau înlăturate de altele noi, cînd America şi India deveniseră ac
cesibile lumii întregi şi cînd chiar cea mai sacră dogmă economică 
- valoarea aurului şi a argintului - începea să se clatine şi să 
se prăbuşească. Apoi organizarea bisericii lui Calvin era cit se 
poate de democratică şi de republicană ; şi dacă împărăţia domnu
lui era republicanizată, puteau oare împărăţiile pămînteşti să ră
mînă supuse regilor, episcopilor şi seniorilor feudali ? In timp ce 
luteranismul german devenise o unealtă docilă în mîinile princi
pilor *, calvinismul a întemeiat o republică în Olanda şi partide 
republicane active în Anglia şi mai ales în Scoţia. 

A doua mare răscoală a burgheziei a găsit în calvinism o 
teorie de luptă gata pregătită. Această răscoală a avut loc în 
Anglia. Ea a fost pornită de clasa de mijloc de la oraşe, iar victoria 
a fost cucerită de yeomanry ** din districtele rurale. Lucru ciudat : 
în toate cele trei mari răscoale burgheze ***, ţăranii furnizează. 
armata care trebuie să ducă lupta, dar de fiecare dată după cuce
rirea victoriei tocmai ţărănimea e clasa ruinată de urmările econo
mice ale acestei victorii. După o sută de ani de la moartea lui 
Cromwell, ţărănimea mijlocaşă din Anglia dispăruse aproape cu 
totul. In orice caz însă, numai datorită acestei ţărănimi mijlocaşe 
şi elementului plebeu de la oraşe lupta a putut fi dusă pînă la 
capăt şi Carol I trimis pe eşafod, ceea ce burghezia singură n-ar fi 
reuşit niciodată să facă ****. Pentru ca burghezia să poată culege 
chiar şi numai acele roade ale vict01iei care pe atunci erau dej a 
coapte, revoluţia a trebuit să fie împinsă cu mult dincolo de ţinta 
urmărită� întocmai ca în Franţa în 1793 şi în Germania în 1848. 
Aceasta pare a fi, într-adevăr, una dintre legile de dezvoltare a 
societăţii burgheze. 

După acest exces de activitate revoluţionară a urmat reacţiunea 
inevitabilă, care, la rîndul ei, a trecut cu mult dincolo de punctul 

* ln textul german, în locul cuvîntului „principilor" , a apărut : „micilor 
principi germani" .  - Nota trad. 

** ln textul german, în locul cuvintului „yeomanry", a apărut : „ţărăni
mea mijlocaşă" (yeomanry). - Nota trad. 

*** ln textul german, în locul cuvintelor „răscoale burgheze" , a apărut : 
„revoluţii burgheze". - Nota trad. 

**** ln textul german, cuvintele „ceea ce burghezia singură n-ar fi reuşit 
n i r  iodată să facă" lipsesc. - Nota red. 
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la care s-ar fi putut menţine *. După o serie de oscilări, în cele 
din urmă s-a stabilit noul centru de greutate care a servit ca punct 
de plecare pentru dezvoltarea ulterioară. Grandioasa perioadă din 
istoria Angliei cunoscută de publicul respectabil ** sub numele de 
„marea rebeliune" şi luptele care i-au urmat s-au încheiat cu eve
nimentul din 1689, de importanţă relativ mică, denumit de istorio
grafia liberală „glorioasa revoluţie" 3os. 

Noul punct de plecare era un compromis între clasa de 
mijloc *** în ascensiune şi foştii mari proprietari funciari feudali. 
Aceştia din urmă, consideraţi atunci, ca şi acum, aristocraţi, erau 
de mult pe cale să devină ceea ce a devenit abia mult mai tîrziu 
Ludovic-Filip în Franţa : „primii burghezi ai naţiunii" .  Din fericire 
pentru Anglia, vechii baroni feudali se uciseseră reciproc în războiul 
celor două roze 306• Urmaşii lor, deşi în majoritatea cazurilor des
cendenţi ai aceloraşi vechi familii, proveneau totuşi din linii colate
rale atît de îndepărtate, incit alcătuiau o tagmă cu totul nouă, cu 
obiceiuri şi tendinţe mai curînd burgheze decit feudale 1 ei cu
noşteau cit se poate de bine valoarea banului şi au început imediat 
să-şi sporească renta lor funciară, alungind sute de mici arendaşi 
şi înlocuindu-i cu oi. Henric al VIII-lea a creat cu duiumul noi 
landlorzi-burghezi, dăruind şi vînzînd pe nimica toată domeniile 
bisericeşti 1 acelaşi rezultat l-au avut confiscările, care au durat 
pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea, a nenumărate latifundii, dă
ruite apoi unor parveniţi sau semiparveniţi. De aceea de la Henric 
al VII-lea încoace „aristocraţia" engleză nu numai că nu s-a opus 
dezvoltării producţiei industriale, ci, d impotrivă, a căutat să tragă 
foloase de pe urma ei. Şi tot astfel o parte din marii proprietari 
funciari au fost întotdeauna gata, din motive economice şi politice, să 
colaboreze cu conducătorii burgheziei financiare şi industriale. Ast
fel s-a ajuns cu uşurinţă la compromisul din 1689. Spolia opima **** 
politice - slujbe, sinecure, lefuri mari - au fost lăsate în mina 
marii nobilimi funciare, cu condiţia ca ea să ţină seama în sufi
cientă măsură de interesele economice ale clasei de mijloc finan
ciare, industriale şi comerciale. Iar aceste interese economice erau 
încă pe atunci destul de puternice pentru a determina în ultimă 
instanţă politica generală a naţiunii. Chiar dacă în probleme de 
amănunt existau disensiuni, oligarhia aristocratică ştia prea bine 

* ln textul german, în locul cuvintelor „cu mult dincolo de punctul 111 

care s-ar fi putut menţine•, a apărut „dincolo de ţelul urmărit".  - Nota trad. 
* *  ln textul german, în locul cuvintelor „publicul respectabil",  a apărut : 

„filistinii". - Nota trad. 
* * *  ln textul german, aici şi mai departe, expresiile „middle class" şi „bour

geoisie" ,  folosite de Engels, sini traduse prin „bourgeoisie" .  - Nota trad. 
* * * *  Cele mai bune trofee. - Nota trad. 
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că propria ei prosperitate economică era inseparabil legată de 
prosperitatea clasei de mijloc industriale şi comerciale. 

De atunci burghezia a constituit o parte componentă modestă, 
dar recunoscută, a claselor dominante din Anglia. Ca şi acestea, 
ea avea interesul ca marile mase muncitoare ale poporului să fie 
oprimate. Fiecare comerciant sau fabricant se situa faţă de slujba
şii, muncitorii şi servitorii săi pe o poziţie de stăpîn, sau, cum se 
mai spunea nu de mult în Anglia, de „superior firesc" .  El avea 
interesul să-i pună să muncească cit mai mult şi cit mai bine ; în 
acest scop el trebuia să cultive în ei spiritul de supunere. El însuşi 
era religios ; religia sa îi furnizase stindardul sub c are luptase 
împotriva regelui şi lorzilor. Curînd el a descoperit în religie şi 
mijloacele pentru a modela conştiinţa supuşilor săi fireşti şi a-i 
face să asculte de ordinele stăpînilor lor prin graţia lui dumnezeu. 
într-un cuvînt, burghezul englez era acum părtaş la oprimarea 
„stărilor de jos " ,  a marii mase producătoare a poporului, şi unul 
dintre mijloacele folosite în acest scop era influenţa pe care o 
exercita religia. 

Dar şi altă împrejurare a contribuit la întărirea înclinaţiilor 
religioase ale burgheziei : răspîndirea materialismului în Anglia. 
Această nouă * învăţătură nu numai că a provocat indignarea 
evlavioasei clase de mijloc, dar s-a şi anunţat ca o filozofie 
potrivită numai pentru învăţaţi şi pentru oamenii culţi din lumea 
mare, în opoziţie cu religia, bună numai pentru marea masă incultă, 
inclusiv burghezia. Cu Hobbes, această nouă învăţătură a păşit în 
arenă ca apărătoare a atotputerniciei regale, chemînd monarhia 
absolută să nu lase acest puer robustus, sed malitiosus **, 
poporul 307, să ridice capul. Şi la succesorii lui Hobbes - Boling
broke, Shaftesbury etc. - noua formă deistă a materialismului a 
rămas o doctrină aristocratică, ezoterică *** şi de aceea odioasă 
clasei de mijloc, nu numai din pricină că ea reprezenta o erezie 
sub raport religios, ci şi din pricina implicaţiilor ei politice anti
burgheze. Iată de ce, în opoziţie cu materialismul şi cu deismul 
aristocraţiei, tocmai sectele protestante, care furnizaseră atît dra
pelul, cit şi soldaţii pentru lupta împotriva Stuarţilor, au constituit 
-şi principalele forţe de luptă ale clasei de mijloc progresiste şi mai 
alcătuiesc şi astăzi coloana vertebrală a „marelui partid liberal " .  

Intre timp, materialismul a trecut din Anglia în Franţa, unde 
a găsit o a doua şcoală filozofică materialistă, izvorită din filozofia 

* ln textul german, după cuvîntul „noua• s-a adăugat : „ atee•. -

Nota trad. 
** - copil zdravăn, dar răutăcios. - Nota trad. 

*** - de înţeles numai pentru iniţiaţi. - Nota lrad. 
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carteziană 308, cu care s-a contopit. Şi în Franţa el a rămas ia în
ceput o doctrină exclusiv aristocratică. Curînd însă a ieşit la iveală 
caracterul lui revoluţionar. In critica lor, materialiştii francezi nu 
s-au limitat numai la problemele religioase ; au supus criticii toate 
tradiţiile ştiinţifice, toate instituţiile politice din timpul lor. Pentru 
a demonstra aplicabilitatea generală a teoriei lor, ei au ales drumul 
cel mai scurt : au aplicat-o cu îndrăzneală la toate domeniile cu
noaşterii în opera monumentală de la care li s-a tras numele, 
„Enciclopedia".  Astfel materialismul a devenit, sub o formă sau 
alta, ca materialism recunoscut sau ca deism, concepţia despre 
lume a întregului tineret cult din Franţa ; influenţa lui a fost atît de 
mare, incit, în timpul marii revoluţii, învăţătura elaborată de rega
liştii englezi a servit republicanilor şi teroriştilor francezi drept 
stindard teoretic şi le-a inspirat textul „Declaraţiei drepturilor 
omuluiu 309• 

Marea revoluţie franceză a fost a treia răscoală a burgheziei, 
dar prima care a lepădat complet mantia religioasă şi care a dat 
lupta pe un teren net politic. Ea a fost totodată prima răscoală în 
care lupta a fost dusă într-adevăr pînă la capăt, adică pînă la 
nimicirea uneia dintre părţile combatante, aristocraţia, şi la victoria 
deplină a celeilalte părţi, burghezia. ln Anglia, continuitatea insti
tuţiilor pre şi postrevoluţionare şi compromisul dintre marii pro
prietari funciari şi capitalişti şi-au găsit expresia în continuitatea 
precedentelor judiciare şi în menţinerea cu sfinţenie a formelor 
feudale ale legii. In Franţa, revoluţia a rupt complet cu tradiţiile 
moştenite, a măturat ultimele urme ale feudalismului şi, în Codul 
civil 310, a adaptat cu măiestrie la relaţiile capitaliste moderne 
vechiul drept roman - această expresie aproape desăvîrşită a re
laţiilor juridice corespunzătoare treptei de dezvoltare economică 
denumite de Marx „producţia de mărfuri» -, l-a adaptat cu atîta 
măiestrie, incit acest revoluţionar cod de legi francez mai serveşte 
şi astăzi în toate ţările, şi nici Anglia nu face excepţie, ca model 
pentru reformele care privesc dreptul de proprietate. Să nu uităm, 
totuşi, un lucru. Dacă dreptul englez continuă să exprime relaţiile 
economice ale societăţii capitaliste într-o barbară limbă feudală, 
care corespunde lucrului pe care trebuie să-l exprime tot aşa cum 
ortografia engleză corespunde pronunţării engleze - vous ecrivez 
Londres et vous prononcez Constantinople *, spunea un francez 
-, acest drept englez este însă şi singurul care a păstrat nealterată 
şi a transplantat în America şi în colonii partea cea mai bună a 
acelei libertăţi a individului, autonomii locale şi garanţii împotriva 
oricărui amestec străin în afară de cel al justiţiei, într-un cuvînt a 

* - Se scrie Londra şi se pronunţă Constantinopol. - Nota trad. 
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acelor vechi libertăţi germanice care pe continent sub monarhia 
absolută au dispărut cu desăvîrşire şi n-au fost recucerite nicăieri 
în întregime pînă azi. 

Să ne întoarcem însă la burghezul britanic. Revoluţia franceză 
i-a oferit un minunat prilej de a ruina comerţul maritim francez cu 
ajutorul monarhiilor continentale, de a anexa colonii franceze şi 
de a înăbuşi ultimele pretenţii franceze de rivalitate pe mare. 
Acesta era unul dintre motivele pentru care el a luptat împotriva 
revoluţiei. Al doilea motiv era aversiunea lui faţă de metodele 
acestei revoluţii : nu numai terorismul ei „condamnabil" ,  dar chiar 
şi încercarea ei de a instaura dominaţia deplină a burgheziei. 
Cum putea oare burghezul englez să se lipsească de aristocraţia sa 
care-l învăţa bunele maniere (m01niere demne de profesorul care 
le preda) şi lansa moda pentru el, care-i furniza ofiţeri pentru 
armată, păzitoarea ordinii interne, şi pentru flotă, menită să cuce
rească noi posesiuni coloniale şi noi pieţe străine ? Fireşte că şi 
în rîndurile burgheziei exista o minoritate progresistă, oameni ale 
căror interese nu prea erau satisfăcute de acest compromis ; această 
minoritate, formată mai ales din elemente mai puţin înstărite ale 
clasei de mijloc, simpatiza cu revoluţia 31 1 ,  dar era neputincioasă în 
parlament. 

Aşadar, cu cit materialismul devenea tot mai mult crezul revo
luţiei franceze, cu atît mai tare se crampona cucernicul burghez en
glez de religia lui. Nu dovedise oare teroarea din Paris unde se 
ajunge cind poporul îşi pierde credinţa ? Cu cit trecind graniţele 
Franţei materialismul se răspîndea mai mult în ţările vecine şi se 
întărea datorită curentelor teoretice înrudite, mai ales datorită filo
zofiei germane, cu cit materialismul şi libera cugetare în genere 
deveneau realmente pe continent tot mai mult atributul necesar al 
omului cult, cu atît clasa de mijloc engleză se crampona cu mai 
multă îndărătnicie de diferitele ei crezuri religioase. Oricît de mult 
se deosebeau aceste crezuri între ele, toate erau net religioase, 
creştine. 

1n timp ce în Franţa revoluţia asigura triumful politic al bur
gheziei, în Anglia Watt, Arkwright, Cartwright şi alţii dădeau pri
mul impuls unei revoluţii industriale care a deplasat complet cen
trul de greutate al puterii economice. Avuţia burgheziei creştea 
acum infinit mai repede decit aceea a aristocraţiei funciare. In rîn
durile burgheziei însăşi, aristocraţia financiară, bancherii etc. erati 
împinşi din ce în ce mai mult pe planul al doilea de către fabri
canţi. Compromisul din 1689, chiar şi după schimbările survenite 
treptat în favoarea burgheziei, nu mai corespundea poziţiei reci · 
proce a părţilor. Şi caracterul acestor părţi se schimbase ; burghe·  
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zia din 1830 se deosebea foarte mult de burghezia din secolul tre
cut. Puterea politică, rămasă încă aristocraţiei şi pusă în acţiune 
împotriva pretenţiilor noii burghezii industriale, devenise incompa
tibilă cu noile interese economice. Se impunea o nouă luptă împo
triva aristocraţiei ; această luptă nu se putea termina decît cu vic
toria noii puteri economice. Sub imboldul revoluţiei franceze din 
1830, a fost impusă mai întîi, în pofida tuturor împotrivirilor, re
forma parlamentară 312• Aceasta a creat burgheziei o poziţie recu
noscută şi puternică în parlament. Apoi a urmat abrogarea legilor 
cerealelor, care a instaurat o dată pentru totdeauna supremaţia 
burgheziei, şi anume a părţii ei celei mai active, a fabricanţilor, 
asupra aristocraţiei funciare. Aceasta a fost cea mai mare victorie 
a burgheziei, dar şi ultima, repurtată exclusiv în propriul ei inte
res. Toate triumfurile de mai tîrziu ea a trebuit să le împartă cu o 
nouă putere socială, care i-a fost la început aliată, dar mai tîr
ziu rivală. 

Revoluţia industrială crease o clasă de mari capitalişti fabri
canţi, dar totodată şi o clasă, cu mult mai numeroasă, de munci
tori de fabrică. Această clasă creştea necontenit ca număr pe mă
sură ce revoluţia industrială cuprindea o ramură de producţie după 
alta. Dar o dată cu numărul creştea şi puterea ei, şi această putere 
s-a manifestat încă în 1824, cînd a silit parlamentul recalcitrant să 
abroge legile care interziceau libertatea de asociere 318• ln timpul 
agitaţiei pentru reformă, muncitorii au format aripa radicală a par
tidului reformei ; cînd prin legea din 1832 s-au văzut excluşi de la 
dreptul de vot, ei şi-au formulat revendicările în carta poporului 
(people's charter) şi s-au constituit în opoziţie cu puternicul partid 
burghez care lupta împotriva legilor cerealelor 314, ca un partid 
cartist independent. Acesta a fost primul partid muncitoresc al 
timpurilor noastre. 

Apoi, în februarie şi martie 1848, pe continent au izbucnit re
voluţii, în care muncitorii au jucat un rol deosebit de însemnat şi 
au formulat, cel puţin la Paris, revendicări absolut inadmisibile din 
punctul de vedere al societăţii capitaliste. A urmat o reacţiune ge
nerală. Mai întîi înfrîngerea cartiştilor la 10 aprilie 1848, apoi zdro
birea insurecţiei muncitorilor parizieni din luna iunie a aceluiaşi 
an, dezastrele din 1849 din Italia, Ungaria, Germania de sud şi, în 
sfîrşit, victoria lui Ludovic-Bonaparte asupra Parisului la 2 decem
brie 1851 .  Astfel, cel puţin pentru cîtva timp, sperietoarea reven
dicărilor muncitoreşti era înlăturată, dar cu ce preţ I Dacă şi mai 
înainte burghezul englez era convins de necesitatea menţinerii po
porului de rînd într-o stare de spirit religioasă, cu atît mai impe
rios trebuia să re!:imtă această necesitate acum, după toate cele 
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petrecute I Şi fără să ţină cîtuşi de puţin seamă de zîmbetele bat
j ocoritoare ale confraţilor lui de pe continent, el a continuat să 
cheltuiască an de an mii şi zeci de mii pentru propovăduirea în 
păturile de j os a religiei evanghelice. Nesatisfăcut de propriul său 
aparat religios, el s-a adresat „fratelui Jonathan" ,  cel mai mare 
organizator de afaceri religioase din acea vreme, şi a importat din 
America revivalismul, pe Moody, Sankey şi alţii 315 ; în cele din 
urmă el a acceptat chiar şi sprijinul primejdios al „Armatei sal
vării " ,  care, reînviind metodele de propagandă ale creştinismului 
primitiv, se adresa săracilor ca celor aleşi, lupta împotriva capita
lismului în felul ei religios şi cultiva astfel un element al luptei de 
clasă primitiv-creştine ; şi nu este exclus ca într-o bună zi acest 
element să devină funest pentru oamenii cu stare care astăzi chel
tuiesc bani grei pentru finanţarea Armatei salvării. 

Pare să fie o lege a dezvoltării istorice că în nici o ţară din 
Europa burghezia nu poate să cucerească, cel puţin pentru o vreme 
mai îndelungată, puterea politică în mod tot atît de exclusiv cum 
a deţinut-o aristocraţia feudală în evul mediu. Chiar în Franţa, unde 
feudalismul a fost smuls dm rădăcini, burghezia ca clasă a deţinut 
puterea numai în cursul unor perioade scurte. Sub Ludovic-Filip, 
între 1830 şi 1848, la cîrmă s-a aflat numai o mică parte a burghe
ziei, cea mai mare parte fiind lipsită de dreptul de vot din cauza 
censului prea ridicat. Sub a doua republică, 1848-1 851 ,  a fost la 
putere întreaga burghezie, dar numai timp de trei ani ; incapacita
tea ei a croit drum celui de-al doilea imperiu. Abia în prezent, sub 
a treia republică, burghezia, în totalitatea ei, a fost la cîrmă timp 
de 20 de ani, dar de pe acum ea dă semne îmbucurătoare de deca
denţă. O dominaţie îndelungată a burgheziei a fost pînă acum cu 
putinţă doar în ţări ca America, unde nu a existat niciodată feuda
lism şi unde societatea a pornit din capul locului pe o bază bur
gheză. Dar, chiar în Franţa şi în America, succesorii burgheziei, 
muncitorii, bat dej a Ia uşă. 

In Anglia, burghezia n-a deţinut niciodată singură toată pu
terea. Chiar şi victoria din 1832 a lăsat toate funcţiile guverna
mentale înalte aproape exclusiv în mina aristocraţiei. N-am putut 
să-mi explic servilismul cu care bogata clasă de mij loc a acceptat 
această stare de lucruri, pînă cînd, într-o bună zi, marele fabricant 
liberal d-l W. E. Forster, într-o cuvîntare rostită în faţa tineretului 
din Bradford, l-a implorat, dacă vrea să facă carieră, să înveţe fran
ţuzeşte şi i-a povestit în ce situaţie penibilă a fost pus atunci cînd, 
devenind ministru, a trebuit să frecventeze o societate unde cu
noaşterea limbii franceze era cel puţin tot atît de necesară ca şi 
aceea a limbii engleze I Şi, intr-adevăr, burghezii englezi din vre-
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mea aceea erau, de regulă, nişte parveniţi cu totul inculţi, care 
vrînd-nevrînd trebuiau să lase în seama aristocraţiei toate funcţiile 
guvernamentale mai înalte, pentru care erau necesare alte calităţi 
decît mărginirea şi îngîmfarea insulară, condimentate cu şiretenie 
negustorească *. Chiar şi astăzi, nesfîrşitele dezbateri din presă 
pe tema „middle-class-education" ** ne arată că clasa de mijloc en
gleză nu consideră încă indicată pentru ea cea mai aleasă educa
ţie şi de aceea caută ceva mai modest. A părut, aşadar, foarte fi
resc ca, chiar şi după abrogarea legilor cerealelor, biruitorii zilei, 
diverşii Cobden, Bright, Forster etc. ,  să rămînă mai departe excluşi 
de la orice participare la guvernarea oficială, pînă cînd, 20 de ani 
mai tîrziu, o nouă reformă parlamentară 316 le-a deschis porţile mi
nisterelor. Şi pînă în ziua de azi burghezia engleză este atît de 
pătrunsă de sentimentul propriei ei inferiorităţi sociale, încît între
ţine pe socoteala ei şi a poporului o castă decorativă de trîntori 
care trebuie să reprezinte cu demnitate naţiunea în toate ocaziile 
solemne, ea însăşi simţindu-se foarte onorată cînd vreun burghez 
oarecare este considerat demn de a fi admis în această corporaţie 
aleasă şi privilegiată, pe care, de fapt, ea însăşi a fabricat-o. 

Astfel clasa de mijloc industrială şi comercială încă nu izbu
tise să înlăture definitiv aristocraţia funciară de la puterea politică 
cînd s-a ivit pe scenă un nou concurent - clasa muncitoare. Reac
ţia care a urmat după mişcarea cartistă şi după revoluţiile de pe 
continent şi extinderea nemaipomenită a industriei engleze între 
1 848 şi 1 866 (atribuită, de obicei, numai libertăţii comerţului, dar 
care se datoreşte în mult mai mare măsură extinderii colosale a 

* Chiar şi în chestiunile de afaceri, îngîmfarea şovinismului naţional este 
un prost sfătuitor. Pînă nu de mult fabricantul de rînd englez socotea că pentru 
un englez este înjositor să vorbească o limbă străină şi se mîndrea întrucitva 
cu faptul că „bieţii" străini se stabileau în Anglia, scutindu-l de osteneala de 
.a-şi desface produsele în străinătate. El nici nu observa că aceşti străini, în 
majoritatea lor germani, puneau astfel mina pe o mare parte a comerţului exte
Tior englez - atît pe import, cit şi pe export - şi că comerţul exterior direct 
al Angliei se limita treptat la colonii, China, Siatele Unite şi America de Sud. 
El a observat şi mai puţin că aceşti germani făceau comerţ cu alţi germani din 
străinătate, care, cu timpul, au împînzit întreaga lume cu o reţea de colonii 
comerciale. Cînd însă acum vreo 40 de ani Germania a început să producă 
masiv în vederea exportului, ea a găsit în aceste colonii comerciale germane 
un instrument care i-a servit de minune la transformarea ei , într-un timp atît 
<le scurt, dintr-o ţară exportatoare de grîne într-o ţară industrială de prim rang. 
În sfîrşit, acum vreo 10 ani, cuprins de panică, fabricantul englez s-a interesat 
la ambasadorii şi consulii lui cum se face că nu mai poate să-şi păstreze clienţii. 
Răspunsul unanim a fost : 1) voi nu învăţaţi limba clientului , ci pretindeţi ca 
el s-o vorbească pe a voastră, ş i  2) voi nici nu încercaţi măcar sd. satisfaceţi 
trebuinţele, obiceiurile şi gusturile clientului vostru, ci pretindeţi ca el să le 
adopte pe cele engleze. 

„* - „educaţia burgheză•. - Nota trad. 
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căilor ferate, a navigaţiei pe oceane şi a mijloacelor de comunica
ţie în genere) readuseseră pe muncitori în stare de dependenţă faţă 
de partidul liberal, în cadrul căruia, ca şi în perioada precartistă, 
ei formau aripa radicală. Cu timpul însă revendicarea dreptului de 
vot de către muncitori nu mai putea fi ignorată. Pe cînd whigii, li
derii liberalilor, mai şovăiau încă cuprinşi de teamă, Disraeli şi-a 
dovedit superioritatea, determinîndu-i pe tory să folosească mo
mentul prielnic pentru a introduce în circumscripţiile electorale 
orăşeneşti dreptul de vot pentru toţi cei care ocupau o locuinţă se
parată (household suffrage) , ceea ce implica o modificare a circum
scripţiilor electorale. Curînd după aceasta a fost introdus votul se
cret (the ballot) ; apoi, în 1884, household suffrage a fost extins asu
pra comitalelor şi s-a procedat la o reîmpărţire a circumscripţiilor 
electorale, care erau astfel, într-o oarecare măsură, egalizate 317• 
Toate acestea au făcut să crească atît de mult forţa clasei munci
toare în alegeri, incit ea formează acum majoritatea alegătorilor în 
cel puţin 150-200 de circumscripţii electorale. Dar nu există o mai 
bună şcoală a respectului faţă de tradiţii decît sistemul parlamen
tar ! Dacă clasa de mijloc priveşte cu evlavie şi veneraţie grupul 
pe care lordul John Manners îl numeşte în glumă „vechea noastră 
nobilimeu ,  la rîndul ei masa muncitorilor privea pe atunci cu res
pect şi veneraţie clasa de mijloc, aşa-numita „lume bună u de 
atunci. Şi, într-adevăr, muncitorul englez de acum 15 ani era mun
citorul-model a cărui consideraţie plină de respect pentru poziţia 
patronului său şi a cărui stăpînire de sine şi sfială, atunci cînd îşi 
cerea drepturile, turnau b alsam pe rănile făcute economiştilor 
noştri germani din şcoala socialiştilor de catedră 318 de incurabilele 
tendinţe comuniste şi revoluţionare ale muncitorilor germani, com
patrioţii lor. 

Burghezii englezi erau, totuşi, oameni de afaceri destoinici şi 
vedeau mai departe decît profesorii germani. Numai constrînşi de 
împrejurări ei împărţiseră puterea cu muncitorii. In timpul mişcării 
cartiste ei văzuseră de ce este în stare acest puer robustus, sed 
malitiosus, poporul. De atunci burghezia a trebuit să înglobeze cea 
mai mare parte a revendicărilor din carta poporului în legile Rega
tului Unit. Acum mai mult ca oricînd era necesar ca poporul să 
fie ţinut în frîu prin mijloace morale, iar primul şi cel mai impor
tant mijloc moral cu care pot fi influenţate masele rămăsese tot reli
gia. Iată cum se explică preponderenţa popilor în consiliile şcolare, 
contribuţia benevolă tot mai mare a burgheziei la sprijinirea revi-
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valismului * de toate soiurile de la ritualism 319 pînă la „Armata 
salvării" .  

Venise momentul ca publicul respectabil britanic ** să triumfe 
asui:ra liberei cugetări şi a indiferenţei religioase a burghezului 
continental. Printre muncitorii din Franţa şi din Germania domnea 
o stare de spirit revoluţionară. Ei erau cu toţii contaminaţi de 
socialism şi, în plus, din motive foarte întemeiate nu ţineau de loc 
ca mijloacele cu ajutorul cărora să-şi cucerească puterea să fie 
legale. Intr-adevăr, puer robustus devenise din zi în zi mai mali
tiosus. Ce altă scăpare îi rămînea burghezului francez şi german 
decît să abandoneze pe tăcute libera cugetare, întocmai cum un 
puşti, atunci cînd răul de mare îl cuprinde tot mai mult, aruncă 
ţigara aprinsă cu care se plimba ţanţoş pe bord ? Unul după altul, 
zeflemiştii îşi luau aere cucernice, vorbeau cu respect despre bise
rică, despre dogmele şi ritualurile ei şi chiar se conformau acestora 
din urmă în măsura în care nu le puteau ocoli. Burghezii francezi 
mîncau vinerea maigre ***, iar pe burghezii germani îi treceau nă
duşelile ascultînd în stranele lor din biserică nesfîrşitele predici 
protestante. O scrintiseră cu materialismul lor. „Die Religion muss 
dem Volk erhalten werden" - 11Religia trebuie să fie păstrată pen
tru popor" - iată ultimul şi singurul mijloc de salvare a societăţii 
de la pieirea totală. Spre ghinionul lor, ei au descoperit acest lucru 
abia după ce făcuseră tot ce era omeneşte posibil pentru a des
fiinţa pentru totdeauna religia. Venise momentul ca, la rîndul lui, 
burghezul britanic să-i ironizeze şi să le spună : 11Neghiobilor I 
Asta puteam să v-o spun încă acum 200 de ani I " .  

Mi-e teamă, totuşi, că nici obtuzitatea religioasă a burghezului 
englez, nici convertirea post festum a celui continental nu vor pu
tea stăvili valul proletar în creştere. Tradiţia este o frînă foarte 
puternică ; ea este vis inertiae **** a istoriei. Dar ea este doar pa
sivă, şi de aceea nu se poate să nu fie învinsă. Nici religia nu poate 
salvgarda multă vreme societatea capitalistă. Dacă reprezentările 
noastre juridice, filozofice şi religioase sînt vlăstarii mai mult sau 
mai puţin îndepărtaţi ai relaţiilor economice dominante într-o so
cietate dată, aceste reprezentări nu se mai pot menţine multă vreme 
după ce relaţiile economice s-au schimbat din temelii. Trebuie sau 
să credem într-o minune supranaturală, sau să admitem că nici un 

* In textul german, în locul cuvintelor „la sprijinirea revivalismului de 
toate soiurile", a apărut : „Ia sprijinirea demagogiei religioase de toate soiu
rile" .  - Nota !rad. 

** In textul german, în locul cuvintelor „publicul respectabil britanic" ,  
a apă.rut : „filistinismul respectabil britanic". - Nota trad. 

*** - de post. - Nota trad. 
*-** - inerţia. - Nota trad. 
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fel de dogme religioase nu sînt în stare să sprijine o societate care 
se prăbuşeşte. 

Şi, într-adevăr, şi în Anglia muncitorii s-au pus din nou în 
mişcare. Fără îndoială că sînt încătuşaţi de tot felul de tradiţii. Tra
diţii burgheze, ca, de pildă, prejudecata foarte răspîndită că nu 
sînt posibile decît două partide, conservatorii şi liberalii, şi că clasa 
muncitoare trebuie să-şi cucerească libertatea cu ajutorul marelui 
partid liberal. Tradiţii muncitoreşti, moştenite din timpul primelor 
tentative timide ale clasei muncitoare în vederea unor acţiuni in
dependente, ca, de pildă, excluderea din numeroase trade-unionuri 
vechi a tuturor muncitorilor care n-au făcut o ucenicie regulată, 
ceea ce nu înseamnă altceva decît că fiecare trade-union de acest 
fel îşi pregăteşte propriii săi spărgători de grevă. Dar, cu toate 
acestea, clasa muncitoare engleză merge înainte, cum însuşi d-l 
profesor Brentano 320 a fost nevoit să anunţe cu părere de rău con
traţilor săi socialişti de catedră. Ea înaintează aşa cum se obişnu
ieşte în Anglia, în pas lent şi măsurat, cînd şovăind, cînd făcînd 
tentative timide, în parte infructuoase ; pe alocuri ea înaintează cu 
o neîncredere hiperprecaută faţă de numele de socialism, în timp 
ce-i asimilează treptat esenţa ; ea înaintează şi, în înaintarea ei, 
atrage o pătură de muncitori după alta. Acum ea a trezit din letar
gie muncitorii necalificaţi din East-Endul londonez, şi am văzut cu 
toţii ce impuls măreţ au dat, la rîndul lor, aceste forţe noi clasei 
muncitoare. Şi dacă ritmul mişcării nu corespunde nerăbdării unora 
sau altora, nid unii, nici alţii să nu uite că tocmai clasa muncitoare 
este aceea care păstrează vii cele mai bune trăsături ale caracte
rului naţional englez şi că în Anglia fiecare pas înainte odată cîşti
gat nu mai poate fi pierdut. Dacă, din motivele arătate mai sus, fiii 
vechilor cartişti n-au corespuns întru totul aşteptărilor, se pare to
tuşi că nepoţii vor fi demni de bunicii lor. 

Dar victoria clasei muncitoare din Europa nu depinde numai 
de Anglia. Ea poate să fie asigurată numai prin colaborarea cel 
puţin a Angliei, Franţei şi Germaniei. Mişcarea muncitorească din 
ultimele două ţări a luat-o cu mult înainte celei din Anglia. Ba în 
Germania, distanţa care o mai separă de triumf poate fi deja măsu
rată. Progresul pe care l-a făcut acolo mişcarea muncitorească în 
ultimii 25 de ani este fără precedent. Ea înaintează cu o rapiditate 
tot mai mare. Dacă clasa de mijloc germană şi-a vădit jalnica ei 
lipsă de capacitate politică, de disciplină, de curaj şi de energie, 
clasa muncitoare germană a dovedit că posedă din plin toate aceste 
calităţi. Acum aproape 400 de ani Germania a fost punctul de ple-
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care al primei mari insurecţii a clasei de mij loc din Europa ; jude
cind după situaţia de astăzi, să fie oare imposibil ca Germania să 
devină şi locul primei mari victorii a proletariatului european ? 

20 aprilie 1 892 

"Publicat în cartea : 
Friedrich Engels. „Socialism Utopian 
and Sclentific" ,  Londra, 1892, şi, cu 
unele prescurtări, în traducerea ger
mană a autorului în „Die Neue Zeit", 
voi. 1, nr. 1 şi 2 din 1892-1893 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul cărtii, 
confruntat cu traducerea 
germană 

Tradus din limba engleză 
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Către Congresul Partidului austriac la Viena 

Londra, 31 mai 1892 

Stimaţi tovarăşi şi tovarăşe ! 

Vă mulţumesc pentru amabila invitaţie la congresul partidului, 
care a fost de două ori interzis şi care de data aceasta sperăm că 
va avea loc 321• Şi chiar dacă îmi este imposibil să asist ca oaspete 
la şedinţele voastre, folosesc totuşi cu plăcere prilejul de a trans
mite tovarăşilor austrieci prezenţi la adunare salutul meu şi asigu
rarea că sînt cu tot sufletul alături de voi. Noi, cei de aici, care ne 
bucurăm de o libertate de mişcare cum nu există nicăieri pe între
gul continent, ştim, desigur, să apreciem faptul că, în pofida nume
roaselor bariere care le îngrădesc cîmpul de acţiune, muncitorii 
austrieci şi-au cucerit poziţia glorioasă pe care o au acum. La rîn
dul meu, vă pot asigura că şi aici, în patria marii industrii, cauza 
muncitorilor face progrese ; într-adevăr, în zilele noastre, cel mai 
semnificativ şi mai îmbucurător fenomen este că, oriunde ne-am 
întoarce privirile, pretutindeni vedem că mişcarea muncitorească se 
dezvoltă impetuos. 

Publicat în „Arbeiter·Zeitung " 
nr. 24 din 10 iunie 1 892 

22 

Bătrînul vostru, 
Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confruntat 
cu manuscrisul 

Tradus din limba germană 
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Carl Schorlemmer 322 

Nu numai oamenii de ştiinţă din toate ţările, ci şi social-demo
craţii germani se pleacă îndureraţi în faţa mormîntului care s-a 
închis astăzi în cimitirul din sudul Manchesterului. Marele chimist 
care se odihneşte acolo a fost comunist înainte ca Lassalle să fi 
apărut în Germania ; el nu numai că nu şi-a tăinuit convingerile, 
dar a şi fost pînă la moarte un membru activ al Partidului socialist 
din Germania, şi  şi-a plătit cu regularitate cotizaţiile. 

Carl Schorlemmer s-a născut la 30 septembrie 1834 la Darm
stadt ; a urmat gimnaziul în oraşul său natal, apoi a studiat chimia 
la Giessen şi Heidelberg. După terminarea studiilor a plecat în 1858 
în Anglia, unde pe atunci chimiştii talentaţi din şcoala lui Liebig 
aveau largi posibilităţi de a face carieră. In timp ce majoritatea 
tinerilor săi colegi se îndreptau spre industrie, el a rămas credin
cios ştiinţei ; la început a fost asistentul chimistului particular An
gus Smith, apoi al lui Roscoe, numit cu puţin înainte profesor de 
chimie la colegiul Owens 323, de curînd înfiinţ·at. In 1861 Schorlem
mer, pînă atunci asistentul particular al lui Roscoe, a căpătat pos
tul de asistent oficial în laboratorul colegiului Owens. 

In acest deceniu al 7-leu el a făcut epocalele sale descoperiri 
în domeniul chimiei. Chimia organică ajunsese, în sfîrşit, atît d e  
departe, încît dintr-un şir d e  date izolate, mai mult sau mai puţin 
complete, cu privire la compoziţia substanţelor organice a putut 
să se transforme într-o ştiinţă adevărată. Schorlemmer a ales ca 
obiect de cercetare cele mai simple substanţe organice, convins 
fiind că acestea ar trebui puse la ba2a noii ştiinţe, deoarece, deşi 
compuse iniţial numai din carbon şi hidrogen, ele se transformă în 
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cele mai diferite substanţe, cu cele mai variate însuşm, prin faptul 
c ă  o parte din hidrogenul pe care îl conţin este înlocuit cu alte 
substanţe simple sau compuse ; acestea erau parafinele, dintre care 
cele mai cunoscute se găsesc în petrol şi din care se obţin alcoolii, 
acizii graşi, eterul etc. Ceea ce ştim noi astăzi despre aceste para
fine datorăm în cea mai mare parte lui Schorlemmer. El a cercetat 
substanţele existente care aparţineau seriei parafinelor, le-a sepa
rat şi pe unele din ele le-a obţinut pentru prima oară în stare pură ; 
altele, care, potrivit teoriei, trebuiau să existe, dar care de fap t 
încă nu erau cunoscute, el le-a descoperit. Astfel el a devenit unul 
din întemeietorii chimiei organice ştiinţifice de astăzi. 

Pe lîngă această specialitate a sa, el s-a mai ocupat foarte 
mult şi cu aşa-numita chimie teoretică, adică cu legile de bază ale 
acestei ştiinţe şi cu legătura care există între ea şi ştiinţele adia
cente, adică fizica şi fiziologia. 1n acest domeniu el era deosebit de 
înzestrat. El a fost în acea vreme, fără doar şi poate, singurul cer
cetător de seamă al naturii, care n-a ezitat să înveţe de la Hegel, 
pe atunci mult dispreţuit, pentru care avea o deosebită consi
deraţie. Şi pe bună dreptate. Cine vrea să realizeze ceva în 
domeniul ştiinţei teoretice, generale a naturii nu trebuie să pri
vească fenomenele din natură ca mărimi invariabile, aşa cum le 
consideră majoritatea, ci ca mărimi variabile, trecătoare. Iar acest 
lucru se învaţă astăzi cel mai uşor de la Hegel. 

Cînd la începutul deceniului al 7-lea l-am cunoscut pe Schor
lemmer - şi curînd între Marx, mine şi el s-a înfiripat o prietenie 
trainică -, el venea adesea la mine cu faţa zdrelită şi julită. Cu 
parafinele nu-i de glumit ; aceste corpuri, în mare parte încă necu
noscute, îi explodau în mînă în tot momentul şi astfel el se alegea 
mereu cu răni glorioase. Numai ochelarilor săi le datorează faptul 
Cd nu şi-a pierdut vederea. 

Pe atunci el era deja pe de-a-ntregul comunist, avînd de învă
ţat de la noi doar fundamentarea economică a unei convingeri de 
mult formate. Mai tîrziu, cînd prin noi a cunoscut progresele înre
gistrate de mişcarea muncitorească din diferitele ţări, el le-a urmă
rit întotdeauna cu un interes deosebit, în special mişcarea din Ger
mania, din momentul în care aceasta a depăşit prima treaptă, aceea 
a lassalleanismului pur. Şi cînd, la sfîrşitul anului 1 870, m-am mu
tat la Londra, corespondenţa vie dintre noi s-a axat în cea mai mare 
parte pe teme privind ştiinţele naturii şi pe probleme de partid. 

Pînă atunci, în pofida renumelui său mondial, Schorlemmer ră
măsese la Manchester, unde continua să ocupe un post foarte mo
dest. Apoi lucrurile s-au schimbat. In 1 87 1 ,  propus ca membru al 
lui Royal Society, Academia de Ştiinţe din Anglia, a fost ales ime
diat, ceea ce nu se întîmplă prea des ; în sfîrşit, în 1874, colegiul 

22* 
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Owens a înfiinţat special pentru el o nouă catedră de chimie orga
nică şi, curînd după aceea, Universitatea din Glasgow l-a numit 
doctor honoris causa. Dar onorurile de care s-a bucurat nu l-au 
schimbat de loc. El era cel mai modest om din lume tocmai pentru 
că modestia lui se întemeia pe cunoaşterea justă a propriei sale 
valori. Şi tocmai din această cauză el primea aceste dovezi de pre
ţuire ca pe ceva de la sine înţeles, deci cu indiferenţă. 

Vacanţele şi le petrecea de regulă la Londra, la Marx şi la 
mine, cu excepţia timpului pe care îl petrecea în Germania. Incă 
acum patru ani el m-a însoţit într-o „hoinăreală" prin America 3z4, 
Dar încă pe atunci sănătatea lui era zdruncinată. In 1890 am mai 
putut pleca în Norvegia şi la Capul Nord, dar în 189 1 ,  chiar înainte 
de a porni într-o călătorie comună 325, starea sănătăţii sale s-a în
răutăţit şi de atunci nu a mai venit la Londra. Din februarie 1892 
aproape nu a mai putut ieşi din casă, iar din mai a fost ţintuit în 
pat ; la 27 iunie s-a stins de pe urma unei tumori la plămîni. 

Şi acest om de ştiinţă a simţit pe propria lui piele efectele legii 
împotriva socialiştilor. Cu şase sau şapte ani în urmă el a plecat din 
Elveţia la Darmstadt. Cam pe atunci poliţia pusese pe undeva mina 
pe o lădiţă cu „Sozialdemokraţi" editaţi la Ziirich. Pe seama cui, 
dacă nu a profesorului social-democrat, putea fi pusă această con
trabandă ? DUipă concepţia poliţiei, un chimist este, oricum, un con
triabandist dresat ştiinţific. Pe scurt, s-au făcut percheziţii la mama 
sa şi la fratele său ; dar profesorul se afla la Hochst. S-a telegrafiat 
imediat ; s-a făcut şi acolo percheziţie, cu oare prilej s-a găsit ceva 
cu totul neaşteptat, şi anume un paşaport englezesc, căci de fapt, 
după promulgarea legii împotriva socialiştilor în Germania, Schor
lemmer a cerut cetăţenia engleză. La vederea acestui paşaport, po
liţia s-a oprit ; ea voia totuşi să evite complicaţii diplomatice cu 
Anglia. Povestea s-a încheiat cu un mare scandal la Darmstadt, în 
urma căruia, la alegerile următoare, noi am mai obţinut pe puţin 
încă 500 de voturi. 

In numele conducerii partidului, am depus la mormîntul cre
dinciosului prieten şi tovarăş o coroană cu panglici roşii şi cu in
scripţia „From the Executive of the Social-Democratic Party of 
Germany" *. 

Londra, 1 iulie 1892 

Publicat în suplimentul la 
„Vorwărts" nr. 153 din 3 iulie 1 892 
Semnat : F r i e d r i c h E n g e 1 s 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• - „Din partea Conducerii Partidului social-democrat din Germania" .  -
Nota !rad. 
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[Prefaţă la ediţia a doua germană ( 1 892) 
a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia' ' 326] 

Cartea de faţă, pe oare o punem din nou la îndemîna publicu
lui german, a apărut pentru prima dată in vara anului 1845. Atît 
părţile ei bune, cît şi cele rele poartă pecetea tinereţii autorului. Pe 
atunci aveam 24 de ani ; astăzi sînt de trei ori mai bătrîn şi, reci
tind această lucrare de tinereţe, găsesc că n-am nici un motiv să 
mă ruşinez de ea. De aceea n-am de gînd să răpesc în vreun fel 
lucrării această pecete a tinereţii. O prezint din nou cititorului fără 
nici o modificare. Am formulat doar mai precis unele pasaje nu 
prea clare şi ici-colo am adăugat scurte note de subsol cu speci
ficaţia anului ( 1892) . 

ln ceea ce priveşte soarta acestei cărţi, menţionez numai că ea 
a apărut în 1887, la New York, în traducerea engleză a d-nei Flo
rence Kelley-Wischnewetzky şi că această traducere a fost reedi
tată în 1892, la Londra, la „Swan Sonnenschein & Co".  Prefaţa la 
ediţia americană 327 a stat la baza prefeţei la ediţia engleză *, iar 
aceasta din urmă la baza prezentei prefeţe germane. ln toate ţările 
în care pătrunde, marea industrie modernă egalizează într-atît rela
ţiile economice, încît  altceva decît  am spus cititorului american şi 
englez, nici cititorului german nu prea am de spus. 

Starea de lucruri descrisă în această carte aparţine astăzi, 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, pe măsură ce 
producţia capitalistă se dezvoltă, ea nu poate stărui în practicarea 
metodelor mărunte de înşelăciune şi escrocherie care caracterizează 
stadiile ei anterioare. Tertipurile meschine ale evreului polonez, 
reprezentantul comerţului european în stadiul lui incipient, acele 
chichiţe care îi servesc atît de bine în p atria sa, unde sînt folosite 

'* Vezi volumul de fată, p. 259-271 .  - Nota red. 
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in mod curent, se dovedesc depăşite şi deplasate de îndată ce el 
soseşte la Hamburg sau la Berlin ; la fel şi comisionarul, evreu sau 
creştin, care, venit pentru cîteva luni de la Berlin sau Hamburg la 
bursa din Manchester, constata cel puţin pînă nu de mult, că, dacă 
voia să cumpere 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 
considerate drept culme a isteţimii în afaceri. Ce-i drept, o dată cu 
dezvoltarea marii industrii, pare-se că şi în Germania s-au petrecut 
unele schimbări, în special după ce la Philadelphia 328 germanii su
feriseră o Iena industrială : se discreditase chiar şi onestul princi
piu vechi-german potrivit căruia oamenii n-au pentru ce să se su
pere dacă li se trimit întîi mostre bune, iar apoi mărfuri proaste ! 
Într-adevăr, aceste tertipuri şi chichiţe nu mai rentează pe o piaţă 
mare, unde timpul înseamnă bani şi unde se dezvoltă un anumit 
nivel de onestitate comercială, nu dintr-un sentiment moral, ci pur 
şi simplu pentru a face economie de timp şi de osteneală. Şi la fel 
stau lucrurile în Anglia în ceea ce priveşte relaţiile dintre fabri
cant şi muncitorii săi. 

Inviorarea afacerilor care a urmat după criza din 1 847 a marcat 
începutul unei noi epoci industriale. Abrogarea legilor cerealelor 
şi celelalte reforme financiare, care au decurs inevitabil de aici, au 
oferit industriei şi comerţului Angliei cîmpul de acţiune necesar. 
Imediat după aceea a urmat descoperirea terenurilor aurifere din 
California şi din Australia. Pieţele coloniale şi-au dezvoltat într-o 
măsură din ce în ce mai mare capacitatea <le absorbţie pentru pro
dusele industriale engleze. Războiul mecanic de ţesut din Lancashire 
a înlăturat definitiv milioane de ţesători manuali indieni. China a 
devenit tot mai accesibilă. Dar în special America se dezvolta în
tr-un ritm uimitor chiar şi pentru această ţară a progresului uriaş ; 
şi să nu uităm că pe atunci America era doar o piaţă colonială, şi 
anume cea mai mare dintre toate, adică o ţară care furniza materii 
prime şi importa din Anglia produse industriale. 

La toate acestea se adaugă faptul că noile mijloace de trans
port introduse la sfîrşitul perioadei precedente - căile ferate şi  
transatlanticele - erau acum realizate pe scară internaţională, 
creînd astfel în fapt ceea ce pînă atunci exista numai potenţial : 
piaţa mondială. Pe atunci, această piaţă mondială mai era formată 
dintr-un număr de ţări cu precădere sau eminamente agrare, gru
pate în jurul unui mare centru industrial, Anglia. Anglia consuma 
cea mai mare parte a surplusului lor de materii prime şi le fumiza, 
în schimb, cea mai mare parte din produsele industriale de care 
aveau nevoie. Nu e deci de mirare că Anglia a înregistrat un uriaş 



Pref. la ed. a II-a germ. a lucr. „Situaţia ci. munc. din Anglia" 3 1 1  

şi nemaipomenit progres industrial, un asemenea progres incit si
tuaţia din 1844 ni se pare, în comparaţie cu cea de astăzi, primi
tivă şi neînsemnată. 

In aceeaşi măsură însă în care avea loc acest progres, în ma
rea industrie se stabileau în aparenţă unele norme de morală. Con
curenţa dintre fabricanţi, bazată pe unele mici furtişaguri pe spi· 
narea muncitorilor, nu mai renta. Amploarea afacerilor depăşise 
aceste mijloace meschine de a ciştiga bani ; milionarul fabricant 
avea ceva mai bun de făcut decit să-şi piardă timpul cu asemenea 
găinării. Aşa ceva se potrivea cel mult cu micii negustoraşi în 
mare pană de bani, care, pentru a nu fi zdrobiţi de concurenţă, tre
buiau să alerge după fiecare gologan. Astfel a fost lichidat sistemul 
de plată a muncii în mărfuri (truck-system) din districtele indus
triale ; au fost adoptate legea cu privire la ziua de muncă de zece 
ore şi o serie întreagă de alte reforme secundare de loc în spiritul 
liberului-schimb şi al concurenţei nelimitate, totalmente în intere
sul 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, res
pectiv, numărul de muncitori care lucrau în ea, cu atît mai multe 
pagube şi dificultăţi producea orice conflict cu muncitorii. ln felul 
acesta, printre fabricanţi, mai ales printre cei mai mari, a început 
să domnească un spirit nou. Ei au învăţat să evite certurile inutile, 
să recunoască tacit existenţa şi puterea trade-unionurilor şi, în cele 
din urmă, chiar să vadă în greve, dacă aveau loc la momentul po
trivit, un mijloc eficace pentru realizarea propriilor lor scopuri. Cei 
mai mari fabricanţi, care înainte dădeau tonul în lupta împotriva 
clasei muncitoare, erau acum primii care preconizau pacea şi ar
monia. Şi aceasta din motive întemeiate. 

Toate aceste concesii făcute dreptăţii şi umanitarismului nu 
erau, de fapt, decit mijloace pentru a grăbi concentrarea capitalu
lui în mîinile citorva, mijlocul de a zdrobi pe concurenţii mai mă
runţi care nu puteau s-o scoată la capăt fără asemenea venituri 
suplimentare. ln mîinile acestor citorva, micile extorcări din trecut 
nu numai că-şi pierduseră orice importanţă, ci deveniseră o ade
vărată piedică în calea afacerilor de mare anvergură. Aşadar, în
săşi dezvoltarea producţiei capitaliste, cel puţin în ceea ce priveşte 
principalele ramuri ale industriei - căci în cele mai puţin impor
tante lucrurile nu s-au petrecut cîtuşi de puţin aşa - a fost sufi
cientă pentru a înlătura toate dificultăţile mărunte care făceau atît 
de grea soarta muncitorilor în primele etape ale acestei dezvoltări. 
Astfel devine tot mai evident faptul de importanţă oapitală că nu 
în aceste inconveniente mărunte trebuie căutată cauza mizeriei cla-
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sei muncitoare, ci în însuşi sistemul capitalist. Muncitorul 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 contractului 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 supra
muncă este plusvaloarea, care nu-l costă nimic pe capitalist, dat 
care intră totuşi în buzunarul lui. Aceasta este baza sistemului ca.re 
scindează din ce în ce mai mult societatea civilizată în două părţi : 
de o parte o mină de Rotschilzi şi Vanderbilţi, proprietari ai tutu
ror 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 dato
rează cutărui sau cutărui neajuns de ordin secundar, ci sistemului 
însuşi, îl scoate astăzi la iveală în modul cel mai limpede dezvol
tarea capitalismului în Anglia. 

Mai departe. Repetatele epidemii de holeră, tifos, variolă şi 
alte boli epidemice i-au arătat burghezului britanic necesitatea im
perioasă de a îmbunătăţi condiţia sanitară a oraşelor lui, dacă nu 
vrea să cadă şi el, împreună cu familia sa, victimă acestor molime. 
De aceea neajunsurile cele mai izbitoare, descrise în această carte, 
au fost astăzi înlăturate sau, cel puţin, atenuate. S-a introdus sau 
a fost îmbunătăţită canalizarea, s-au tăiat străzi largi de-a curme
zişul multora dintre cele mai păcătoase „cartiere mizere" .  „Mica 
Irlandă" a dispărut şi acum vine rîndul cartierului „Seven Dials " .  
Dar ce importanţă are aceasta ? Cartiere întregi pe care în 1 844 le 
puteam descrie ca aproape idilice, au ajuns acum, o dată cu cr-eş
terea oraşelor, în aceeaşi stare de dărăpănare, de insalubritate şi 
de mizerie. E drept că nu mai sînt toleraţi porcii şi mormanele de 
gunoi. Burghezia a făcut noi progrese 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 ară
tat pe larg în raportul comisiei regale pe 1885, „Cu privire la con
diţiile de locuit ale săracilor" .  Şi la fel în toate celelalte privinţe. 
Ordonanţele poliţiei sînt tot atit de numeroase ca şi ciupercile după 
ploaie, dar ele nu pot înlătura mizeria muncitorilor, o pot cel 
mult limita. 

Dar în timp ce Anglia a depăşit acest stadiu de tinereţe al ex
ploatării capitaliste descris de mine, alte ţări l-au atins abia acum. 
Franţa, Germania şi mai ales America sînt rivalii primejdioşi care, 
aşa cum am prevăzut în 1 844, subminează din ce în ce mai mult 
monopolul industrial al Angliei. Industria lor este tînără în com
paraţie cu cea enc;ileză, dar ea creşte într-un ritm mult mai rapid 
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decît aceasta şi aproape a atins în momentul de faţă treapta de 
dezvoltare pe care se afl a industria engleză în 1 844. In ceea ce 
priveşte America, comparaţia este şi mai grăitoare. E drept că con
diţiile exterioare de viaţă ale clasei muncitoare din America sînt 
foarte diferite, dar şi aici şi acolo acţionează aceleaşi legi econo
mice, 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 în fabrici, mai ales pentru femei şi 
copii ; găsim truck-systemul în plină floare şi sistemul cottage în 
localităţile rurale folosite de „bonzi" ,  capitaliştii şi reprezentanţii 
lor, ca mijloc de dominare a muncitorilor. Cînd în 1 886 am primit 
ziarele americane care relatau despre marea grevă a minerilor din 
districtul Connellsville (Pennsylvania), mi s-a părut că citesc pro
pria mea descriere a răscoalei din 1 844 a minerilor din nordul An
gliei. Aceeaşi înşelare a muncitorilor prin greutăţi şi măsuri false ; 
acelaşi truck-system ; aceeaşi încercare de a înfrînge împotrivirea 
minerilor prin ultimul mijloc, zdrobitor, al capitaliştilor : evacuarea 
muncitorilor din locuinţele care aparţin companiei miniere. 

N-am încercat nici aici, nici în ediţiile engleze să adaptez car
tea la situaţia de astăzi, adică să enumăr toate schimbările surve
nite după 1 844. Şi aceasta din două motive : în primul rînd, ar fi 
însemnat să dublez aproape dimensiunile cărţii ; în al doilea rînd, 
în primul volum al „Capitalului " lui Marx se face o expunere amă
nunţită a situaţiei clasei muncitoare britanice în jurul anului 1 865, 
adică în perioada în care prosperitatea industrială a Angliei atin
sese punctul culminant. Ar fi însemnat deci să repet cele spuse 
de 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 ve
dere. In 1844 nu exista încă socialismul internaţional modern, c are 
de atunci a fost dezvoltat ca ştiinţă, mai ales şi aproape exclusiv 
datorită eforturilor lui Marx. Cartea mea reprezintă numai o fază 
a dezvoltării lui embrionare. Şi, aşa cum embrionul omenesc repro
duce în primele faze ale dezvoltării sale branhiile strămoşului nos
tru, peştele, la fel şi această carte trădează la tot pasul urmele 
unuia din predecesorii socialismului modern : filozofia clasică ger
mană. Astfel, în carte se acordă o mare importanţă - în special 
la sfîrşitul cărţii - tezei potrivit căreia comunismul nu este o sim
plă doctrină de partid a clasei muncitoare, ci o teorie al cărei scop 
final este eliberarea întregii societăţi, inclusiv a capitaliştilor, din 
limitele sufocante ale relaţiilor actuale. Această afirmaţie este justă 
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din punct de vedere abstract, în practică însă este absolut inutilă şi ,  
de cele mai multe ori, chiar mai rău decît atît. 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 pre
gătească şi să înfăptuiască singură revoluţia socială. Şi burghezii 
francezi din 1789 au proclamat eliberarea burgheziei drept elibe
rare a întregii omeniri ; nobilimea şi clerul nu voiau însă să ad
mită acest lucru ; această afirmaţie - deşi la data aceea, în măsura 
în care privea feudalismul, era un adevăr istoric abstract de ne
contestat - a degenerat foarte curînd într-o frazeologie pur sen
timentală, care a dispărut complet în focul luptei revoluţionare. Şi 
astăzi există destui oameni care predică muncitorilor, de la înălţi
mea punctului lor de vedere nepărtinitor, un socialism situat dea
supra tuturor contradicţiilor şi luptelor de clasă. 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 1825 
şi 1842. Dar istoria industriei dintre anii 1842 şi 1868 a dovedit că 
în realitate această perioadă este de zece ani, că zguduirile inter
mediare aveau un caracter secundar şi că din 1842 ele au început 
să dispară din ce în ce. Din 1868 situaţia s-a schimbat din nou, dar 
despre aceasta vom vorbi mai tîrziu. 

În mod deliberat nu am scos din textul lucrării numeroasele 
profeţii, printre care cele referitoare la izbucnirea revoluţiei sociale 
în Anglia într-un viitor foarte apropiat şi care se datorau înflăcă
rării mele tinereşti din vremea aceea. N-am nici un motiv să mă 
prezint pe mine şi lucrarea mea într-o lumină mai favorabilă decît 
era cazul pe atunci. Uimitor nu e faptul că multe din aceste pro
feţii au dat greş, ci că atît de multe dintre ele s-au împlinit şi că 
situaţia critică a industriei engleze ca urmare a concurenţei conti
nentale, 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 mă simt obligat să pun lucrarea de acord cu 
actuala stare de fapt. Fac acest lucru, reproducînd aici un articol 
de-al meu apărut în limba engleză în revista londoneză „Common
weal " din 1 martie 1885 şi în limba germană în „Neue Zeit" din iu
nie acelaşi an (nr. 6) . 

„Acum 40 de ani, Anglia se afla în pragul unei crize care, după 
toate aparenţele, putea fi soluţionată numai prin violenţă. Dezvol
tarea uriaşă şi rapidă a industriei depăşea cu mult extinderea pie-



Pref. la ed. a II-a germ. a lucr. „Situaţia ci. munc. din Anglia" 3 15  

ţelor străine şi creşterea cererii. La fiecare zece ani, mersul pro
ducţiei era întrerupt în mod violent de o criză comercială generală, 
care era urmată, după o lungă perioadă de stagnare cronică, de 
cîţiva ani de prosperitate, pentru a sfîrşi de fiecare dată printr-o 
supraproducţie febrilă şi, în cele din urmă, printr-un nou cmh. Clasa 
capitaliştilor revendica cu vehemenţă libertatea comerţului cu ce
reale şi ameninţa că o va obţine, trimiţînd populaţia 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 revendicau dreptul de a participa la 
puterea politică : Carta poporului ; ele erau sprijinite de majorita
tea micii burghezii, şi singura divergenţă dintre ele şi mica bur
ghezie era felul în care Carta trebuia aplicată : prin mijloace vio
lente sau pe cale legală. Intre timp au survenit criza comercială din 
1847 şi foametea din Irlanda, iar o dată cu ele şi perspectiva unei 
revoluţii. 

Revoluţia franceză din 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, ea s-a pomenit subminată din interior încă înainte de a fi 
survenit înfrîngerea din exterior de la 10 aprilie 1848. Activitatea 
politică a clasei muncitoare a fost împinsă pe planul al doilea. Clasa 
capitaliştilor a repurtat o victorie pe toată linia. 

Reforma parlamentară din 1831 a reprezentat victoria întregii 
clase capitaliste asupra aristocraţiei funciare. Desfiinţarea taxelor 
vamale pe cereale a însemnat victoria capitaliştilor industriali, nu 
numai asupra marii proprietăţi funciare, ci şi asupra acelor grupuri 
de capitalişti ale căror interese erau identice sau strîns legate de 
interesele proprietăţii funciare, adică bancherii, jucătorii de bursă, 
rentierii etc. Liberul-schimb însemna transformarea întregii politici 
financiare şi comerciale - externe şi interne - a Angliei în con
formitate cu interesele capitaliştilor industriali, clasa care reprezenta 
acum naţiunea. Şi această clasă s-a pus serios pe lucru. Orice pie
dică 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 im
portanţă primordială pentru capitaliştii industriali, ieftinirea tuturor 
materiilor prime, şi în special a tuturor mijloacelor de subzistenţă 
necesare clasei muncitoare ; reducerea cheltuielilor pentru materii 



316  Pref. la ed. a II-a germ. a lucr. „Situaţia ci. munc. din Anglia" 

prime şi, chiar dacă nu era încă vorba de reducerea salariilor, men
ţinerea lor la vechiul nivel. Anglia trebuia «Să devină atelierul 
lumii» ; toate celelalte ţări trebuiau să devină pentru Anglia ceea 
ce era deja Irlanda : pieţe de desfacere pentru produsele ei indus
triale 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 sateliţi 
producători 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 filistini de pe continent. Cartismul era pe cale 
de dispariţie. Noua perioadă de prosperitate a industriei, care 
a urmat în mod firesc şi aproape de la sine înţeles după ce crahul 
din 1847 fusese complet lichidat a fost atribuită exclusiv influenţei 
liberului-schimb. In urma acestor două împrejurări, clasa munci
toare engleză s-a trezit din punct de vedere politic la remorca 
«marelui partid liberal», partid condus de fabricanţi. Această situa
ţie avantajoasă, odată cîştigată, trebuia permanentiziată. Iar opoziţia 
dîrză a cartiştilor nu împotriva liberului-schimb ca atare, ci împo
triva transformării acestuia în unica problemă vitală a naţiunii, le-a 
arătat fabricanţilor - şi pe zi ce trece le arată tot mai mult - că 
fără ajutorul clasei muncitoare burghezia nu va dobîndi niciodată 
dominaţia socială şi politică deplină asupra naţiunii. In felul acesta 
s-au schimbat treptat relaţiile dintre cele două clase. Legile pentru 
reglementarea muncii 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 în
tregii industrii. Trade-unionurile, care pînă nu de mult erau consi
derate opera diavolului, au început să se bucure de atenţia şi de 
protecţia fabricanţilor ca nişte instalaţii absolut legitime şi ca  un 
mijloc util de răspîndire în rîndurile muncitorilor a unor concepţii 
economice sănătoase. Chiar şi grevele, care pînă în 1 848 fuseseră 
interzise, erau considerate acum, în anumite împrejurări, foarte 
utile, mai ales cînd domnii fabricanţi le provocau ei înşişi la mo
mentul oportun. Dintre legile care îi privau pe muncitori de egali
tatea în drepturi cu patronii lor au fost abrogate cel puţin cele mai 
revoltătoare, iar Carta poporului, cîndva mult temută, a devenit, în 
fond, programul politic al aceloraşi fabricanţi care pînă nu demult 
o combătuseră. Desfiinţarea censului de avere şi votul secret au 
fost adoptate prin lege. Reformele parlamentare din 1867 şi 1884 
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 
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privire la reîmpărţirea circumscripţiilor electorale, în prezent în 
dezbaterea 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 un parlament ales anual, încep să se în
trevadă ca realizări incontestabile într-un viitor apropiat ; şi, to
tuşi, există oameni care spun că mişcarea cartistă ar fi moartă. 

Revoluţia din 1848, ca şi multe din revoluţiile care au prece
dat-o, a avut o soartă ciudată. Aceiaşi oameni care au înăbuşit-o 
au devenit, după cum obişnuia să spună Karl Marx, executorii ei 
testamentari. Ludovic Napoleon a fost nevoit să creeze o !talie 
unită şi independentă, Bismarck a fost nevoit să revoluţioneze în 
felul său Germania şi să redea Ungariei o oarecare independenţă, 
iar fabricanţii englezi nu au avut altceva mai bun de făcut decît 
să dea Cartei poporului putere de lege. 

Pentru Anglia, urmările acestei dominaţii a capitaliştilor in
dustriali au fost la început uimitoare. Industria a înflorit din nou 
şi a început să se dezvolte cu o rapiditate fără precedent chiar şi 
pentru acest leagăn al industriei moderne. Toate succesele uimi
toare din trecut, obţinute datorită folosirii aburului şi maşinilor, 
au pălit complet în comparaţie cu puternicul avînt al producţiei 
în cei 20 de ani dintre 1850 şi 1870, cu cifrele uriaşe ale expor
tului şi importului, cu averile imense care s-au acumulat în mina 
capitaliştilor şi cu forţa de muncă umană c-are s-a concentrat în 
giganticele oraşe. Acest avînt a fost, ce-i drept, întrerupt, ca şi 
mai înainte, de crize cdrc se repetau la fiecare 10 ani, în 1857, ca 
şi în 1866. Aceste recidive însă erau socotite acum fenomene na
turale inevitabile, prin care trebuie 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 
pricina afluxului unui număr mare de oameni din armata de 
rezervă a şomerilor, din pricina înlăturării necontenite a munci
torilor de către noile maşini şi din pricina afluenţei de muncitori 
agricoli, care aoum erau şi ei din ce în ce mai mult înlăturaţi de 
maşini. 

O îmbunătăţire de durată constatăm numai în situaţia a două 
categorii privilegiate ale clasei muncitoare. Din prima categorie 
fac parte muncitorii industriali. Stabilirea prin lege a unor limite 
relativ raţionale ale zilei de muncă normale le-a refăcut, într-o 
anumită măsură, condiţia fizică şi le-a dat o superioritate morală, 
întărită şi mai mult prin concentrarea lor în locuri anumite. Situa-
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ţia 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 pe fabricanţi să accepte reduce
rea timpului de muncă, chiar cu riscul ca mărfurile lor să nu fie 
desfăcute. Puneţi-i însă pe muncitori să declare grevă şi capita
liştii 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. 
Nici concurenţa muncii femeilor şi a copiilor, nici concurenţa maşi
nilor 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 con
strucţii. Fără îndoială că din 1848 situaţia lor s-a îmbunătăţit sim
ţitor ; 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 relativ bună şi o 
consideră definitivă. Aceştia sînt muncitorii model ai domnilor 
Leone Levi şi Giffen (şi ai onorabilului Lujo Brentano) şi sînt în
tr-adevăr oameni foarte simpatici, cu care orice capitalist cu jude
cată 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-Endul londonez 
este o mocirlă, care se extinde din ce în ce, de mizerie fără scă
pare şi de desperare, de foamete în perioadele de şomaj, de degra
dare fizică şi morală atunci cînd oamenii au de lucru. Situaţia este 
aceeaşi în toate celelalte oraşe mari, 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 două legi acţionează asupra muncitorilor cu 
forţa implacabilă a unei maşini automate care îi striveşte între 
roţile ei. 

Aceasta era, prin urmare, situaţia creată de politica liberului
schimb, introdusă în 1847, şi de dominaţia de 20 de ani a capitaliş
tilor industriali. Apoi a intervenit însă o cotitură. După criza din 
1866 a urmat într-adevăr, cam în jurul anului 1 873, o scurtă şi slabă 
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înviorare, care însă nu a durat mult timp. Ce-i drept, criza propriu
zisă nu a survenit atunci cînd era de aşteptat, în 1877 sau 1878 ; 
dar 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 putem conta atît 
înainte de crah, cît şi după el. 

O stagnare paralizantă, o suprasaturaţie cronică a tuturor pie
ţelor, în toate ramurile, aceasta este situaţia în care ne zbatem de 
aproape zece ani. Care este cauza ? 

Teoria liberului-schimb avea la b ază o singură ipoteză : că 
Anglia trebuie să devină unicul mare centru industrial al unei lumi 
agrare. Faptele au dovedit că această ipoteză era complet greşită. 
Condiţiile de existenţă ale industriei moderne - forţa aburului şi 
maşinile - pot fi create pretutindeni unde există combustibil, în 
special cărbune ; or, în afară de Anglia există şi alte ţări care au 
cărbuni : 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 domi
naţiei acestui monopol, pieţele nu puteau ţine pasul cu productivi
tatea crescîndă a industriei engleze ; rezultatul au fost crizele care 
surveneau la fiecare zece ani. Acum însă, pe zi ce trece, pieţele 
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 şi a unor arti
cole de metal din Birmingham. Ce se va întîmpla însă atunci cînd 
mărfuri de pe continent şi în special mărfurile americane vor inunda 
pieţele în cantitate tot mai mare, cînd 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, p anaceul universal ! 

Nu sînt eu primul care subliniez acest lucru. Incă în 1883, la 
adunarea ţinută de Asociaţia britanică la Southport, d-l Inglis 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 intervenit o pauză. Aproape că se poate afirma 
că ţara intră într-o perioadă de stagnare». 
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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 acum simpla reducere a părţii leului care revine Angliei în 
aprovizionarea pieţei mondiale înseamnă stagnare. Mizerie şi sur· 
plus de capital, pe de o parte, şi surplus de braţe de muncă, pe de 
altă parte. Ce se va întîmpla însă atunci cind creşterea anuală a 
producţiei nu va mai avea loc ? Iată punctul vulnerabil, călcîiul lui 
Ahile al producţiei capitaliste. Lărgirea continuă este condiţia nece· 
sară a existenţei ei, iar această lărgire continuă nu mai este în pre
zent posibilă. Producţia capitalistă a intrat într-un impas. Pe an ce 
trece, în faţa Angliei se pune tot mai insistent problema : se duce 
de ripă ori ţara, ori producţia capitalistă. Care din ele va fi con
damnată 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 
muncitorilor a cunoscut în cel mai bun caz doar o îmbunătăţire 
temporară a situaţiei ei şi numai o minoritate neînsemnată, o mino
ritate privilegiată şi protejată, s-a bucurat de un avantaj de durată, 
ce se va întîmpla atunci cind această perioadă înfloritoare va lua 
stîrşit în mod definitiv, cind ia.păsătoarea stagnare de astăzi nu 
numai că se va accentua, ci această stare accentuată de depre
siune paralizantă va deveni cronică, normală pentru industria 
engleză ? 

Adevărul este că atîta timp cit a existat monopolul industrial 
al Angliei, clctsa muncitoare engleză a beneficial înti -o oarecare 
măsură de avantajele acestui monopol. Aceste avantaje se împăr
ţeau cit se poate de inegal între muncitori ; partea cea mai mare 
o lua minoritatea privilegiată, dar şi maselor largi le pica din cind 
în cind cite ceva. Iată de ce, după dispariţia owenismului, în An
glia n-a mai existat socialism. O dată cu prăbuşirea monopolului 
industrial al Angliei, clasa muncitoare engleză va pierde această 
situaţie privilegiată ; ea se va pomeni în totalitatea ei, inclusiv 
minoritatea privilegiată şi conducătoare, la acelaşi nivel la care 
se află muncitorii din celelalte ţări. Iată de ce socialismul va apă
rea din nou în Anglia• ,  

Acesta este articolul din 1885. In prefaţa engleză din 1 1  ianua
rie 1 892 continuam : 

„La această descriere a stării de lucruri, aşa cum o vedeam eu 
în 1 885, aş mai avea puţine de adăugat. Este inutil să spun că astăzi, 
într-adevăr, « În Anglia există din nou socialism», şi încă în pro
porţie de masă : socialism de toate nuanţele, socialism conştient şi 
inconştient, socialism în proză şi în versuri, socialism al clasei mun-
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citoare şi al clasei de mij loc. Şi, într-adevăr, această oroare a oro
rilor, socialismul, nu numai că a devenit respectabil, dar chiar şi-a 
pus haine de gală şi se lăfăieşte nepăsător pe fotoliile din saloane. 
Aceasta dovedeşte iremediabila nestatornicie a teribilului despot 
al «lumii bune» - opinia publică a clasei de mijloc - şi justifică 
încă o dată dispreţul pe care noi, socialiştii din generaţia trecută, 
l-am avut întotdeauna pentru această opinie publică. De altfel, nu 
avem nici un motiv să ne plîngem de acest simptom ca atare. 

Dar ceea ce mi se pare mult mai important decît această modă 
de moment a cercurilor burgheze de a afişa un socialism diluat şi 
chiar mai important decît  progresul real pe care socialismul l-a 
făcut în genere în Anglia esle reînvierea East-Endului londonez. 
Acest imens sălaş al mizeriei nu mai e cloaca stătută de acum 6 
ani. East-Endul s-a trezit din desperarea sa apatică ; el a revenit 
la viaţă şi a devenit leagănul aşa-numitului «nou unionism» ,  adică 
al organizaţiei marii mase a muncitorilor «necalificaţi».  In unele 
privinţe, această organizaţie a preluat, poate, forma vechilor uniuni 
ale muncitorilor «calificaţi» ; prin caracterul ei, ea este totuşi cu 
totul diferită. Vechile trade-unionuri păstrează tradiţiile epocii în 
care au fost înfiinţate ; ele consideră sistemul muncii salariate ca 
un fapt definitiv, dat o dată pentru totdeauna, şi care, în cel mai 
bun caz, poate fi puţin îmbunătăţit în favoarea membrilor lor. Noile 
trade-unionuri, în schimb, au fost înfiinţate într-un timp cînd cre
dinţa în veşnicia sistemului muncii salariate era dej a în bună parte 
zdruncinată. Intemeietorii şi promotorii lor erau sau socialişti con
ştifmţi ,  sau socialişti prin sentiment ; masele care aderau la ele şi 
care constituie forţa lor erau inculte, neglijate şi privite cu dispreţ 
de aristocraţia muncitorească. Ele au însă un imens avantaj : spiri
tele lor sînt încă un teren virgin, sînt complet libere de preju
decăţile burgheze «respectabile» moştenite, care creează confuzii în 
capetele «vechilor» unionişti cu situaţie mai bună. Şi acum vedem 
cum aceste trade-unionuri noi îşi asumă conducerea întregii mişcări 
muncitoreşti şi iau tot mai mult la remorca lor «vechile» trade
unionuri bogate şi înfumurate. 

Fără îndoială că cei din East-Endul londonez au făcut gafe 
enorme ; dar acelaşi lucru l-au făcut şi predecesorii lor şi-l mai 
fac şi astăzi încă socialiştii doctrinari care strîmbă din nas cînd 
este vorba de cei din East-End. O clasă mare, ca şi o naţiune mare, 
trage cele mai bune învăţăminte de pe urma propriilor ei greşeli. 
Şi, în pofida tuturor greşelilor posibile din trecut, prezent şi viitor, 
trezirea East-Endului londonez rămîne unul dintre evenimentele 
cele mai mari şi mai bogate în consecinţe ale acestui fin de siecle, 
şi sînt fericit şi mîndru că l-am apucat şi eu " .  

23 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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In cele şase luni care au trecut de cînd am scris rîndurile de 
mai sus, mişcarea muncitorească engleză a mai făcut un mare pas 
înainte. Alegerile parlamentare care s-au încheiat acum citeva zile 
au făcut cunoscut în mod formal celor două partide oficiale, atît 
conservatorilor, cit şi liberalilor, că de aici înainte vor trebui să 
ţină seama de un al treilea partid : partidul muncitoresc. Acest 
partid muncitoresc este abia în curs de formare ; elementele lui 
încă n-au reuşit să se descotorosească complet de tot felul de pre
judecăţi moştenite - burgheze, vechi unioniste, ba chiar şi doc
trine socialiste - pentru ca, în sfîrşit, să se unească pe un teren 
comun. Şi, totuşi, instinctul care i-a făcut să se alăture unii de 
alţii este de pe acum atît de puternic, incit  a dus la asemenea 
rezultate în alegeri cum nu s-au mai pomenit încă în Anglia. La 
Londra au candidat în alegeri, şi anume ca socialişti, doi munci
tori * ; liberalii n-au îndrăznit să le opună un contracandidat şi cei 
doi socialişti au fost aleşi cu o majoritate zdrobitoare şi neaştep
tată. La Middlesborough s-a prezentat în alegeri un candidat al 
muncitorilor ** împotriva unui candidat liberal şi a unuia conser
vator şi i-a învins pe amîndoi ; în schimb, noii candidaţi ai mun
citorilor care au încheiat un cartel cu liberalii au fost, cu o singură 
excepţie, definitiv înfrînţi. Dintre aşa-zişii reprezentanţi de pînă 
acum ai muncitorilor, adică aceia cărora li se iartă calitatea de 
muncitori pentru că ei înşişi ar dori s-o înece în oceanul liberalis
mului lor, cel mai marcant reprezentant al vechiului unionism, 
Henry Broadhurst, a căzut cu brio, întrucit s-a declarat împotriva 
zilei de muncă de 8 ore. In două circumscripţii electorale din Glas
gow, într-una din Salford şi în multe altele s-au prezentat în ale
geri candidaţi independenţi ai muncitorilor împotriva candidaţilor 
celor două p artide vechi ; ei au fost înfrînţi, dar şi candidaţii libe
rali au avut aceeaşi soartă. Pe scurt, într-o serie de circumscripţii 
electorale din oraşele mari şi din regiunile industriale, muncitorii 
au refuzat categoric să încheie un cartel cu cele două partide vechi, 
obţinînd astfel succese directe şi indirecte, cum n-au mai înregis
trat în alegerile precedente. Aceasta a produs muncitorilor o bucu
rie nespusă. Ei au văzut şi au înţeles pentru prima oară ce pot 
obţine atunci cind folosesc dreptul de vot în interesul clasei lor. 
Credinţa oarbă în „marele partid liberal" ,  credinţă care i-a std.pî
nit aproape 40 de ani pe muncitorii englezi, s-a spulberat. Exemple 
grăitoare au arătat muncitorilor că, atunci cind vor şi ştiu ce vor, 
ei reprezintă în Anglia forţa hotărîtoare ; primii paşi pe acest drum 
l-au constituit alegerile din 1892. Ca ei să meargă mai departe pe 

* James Kair Hardie şi John Burns. - Nota red. 
** John Havelock Wilson. - Nota red. 
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acest drum va avea grij ă mişcarea muncitorească de pe continent : 
germanii şi francezii, care de pe acum au atîţia reprezentanţi în 
parlamente şi în consilii municipale, vor întreţine prin noi succese 
elanul englezilor. Şi peste nu prea mult timp, cînd se va constata 
că acest nou parlament nu are ce face cu d-l Gladstone şi nici d-l 
Gladstone cu acest parlament, atunci partidul muncitoresc englez 
va fi suficient de organizat pentru a pune curînd capăt alternanţei 
dintre cele două partide vechi de guvernămînt care se succed la 
cîrma ţării, perpetuînd tocmai prin aceasta dominaţia burgheziei. 

Londra, 21 iulie 1 892 

Publicat în : F. Engels, „Die Lage 
der arbeitenden Klasse in 
England",  zweite durchgcseh�n·· 
Auflage, Stuttgart, 1 892 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
cărţii 

Tradus din limba germană 
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[Despre unele particularităţi ale dezvoltării 
economice şi politice a Angliei 329] 

O dezvoltare politică paşnică, treptată, ca cea din Anglia, duce, 
prin nesfîrşitele ei compromisuri, la o situaţie plină de contra
dicţii ; în anumite limite, această situaţie este, datorită însemnate
lor ei avantaje, practic suportabilă, dar absurdităţile ei logice supun 
intelectul oare gîndeşte la adevărate chinuri. De aici necesita
tea de mascare teoretică, chiar de justificare, manifestată de toate 
partidele „care susţin statul" ,  necesitate care este posibilă numai 
prin sofisme, denaturări, în sfîrşit prin tot felul de tertipuri. Astfel, 
pe tărîm politic, este cultivată o literatură care repetă toată ipo
crizia şi falsitatea jalnică a apologeticii teologice şi sădeşte viciile 
intelectuale teologice şi pe teren laic. Astfel, conservatorii înşişi 
îngraşă, seamănă şi cultivă terenul ipocriziei specific liberale. Şi 
astfel i se oferă şi apologeticii teologice un argument existent în 
conştiinţa omului de rînd, argument pe care în alte ţări nu-l are : 
ce dacă faptele povestite în evanghelii şi dogmele propovăduite 
în Noul testament se contrazic între ele ? Inseamnă aceasta oare 
că nu sînt adevărate ? Constituţia engleză conţine mult mai multe 
contradicţii ; ea se contrazice chiar pe sine însăşi şi totuşi există, 
deci este adevărată I 

Lipsa de crize începînd din 1 868 a fost determinată şi de extin
derea pieţei mondiale, fapt în urma căruia surplusul de capital 
englez şi, respectiv, european se repartizează în felul următor : 
investiţii în mijloace de transport etc. în toată lumea şi investiţii 
în multiple alte sfere de plasament de capital. De aceea o criză a 
devenit imposibilă ca urmare a unor operaţii speculative în trans-
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porturi, în sistemul bancar etc. sau în sferele specific americane de 
plasament de capital, în comerţul indian ; în schimb de trei ani 
încoace au devenit posibile crize de mică amploare, de genul celei 
din Argentina 330• Toate acestea dovedesc însă că se coace o criză 
uriaşă. 

Scris la 12 septembrie 1 892 

Publicat pentru prima oară 
în Jimba rusă, în K. Marx şi F. Engel�. 
Opere, voi. XVI, partea a II-a, 1936 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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[Către Consiliul naţional 
al Partidului muncitoresc socialist din Spania 331) 

Dragi tovarăşi, 

Congresul trade-unionurilor engleze, ţinut la Glasgow, a adop
tat în şedinţa din 8 septembrie o rezoluţie pe care socialiştii din 
Europa continentală cu greu o vor putea trece sub tăcere. 

Comitetul din Ziirich, care, conform hotărîrilor congresului de 
la Bruxelles din 189 1 ,  a fost însărcinat cu pregătirea următorului 
congres al Internaţionalei în 1893, a trimis o scrisoare de invitaţie 
congresului trade-unionurilor. In pofida repetatelor cereri ale secre
tarului Uniunii muncitorilor din întreprinderile de gaze, tovarăşul 
William Thome, acestei scrisori nu i s-a dat citire în cele trei zile 
de şedinţe ale congresului şi, prin urmare, congresul nu a avut 
posibilitatea să se pronunţe asupra invitaţiei comitetului din 
Ziirich. 

In cele din urmă, Matkin a propus o rezoluţie care însărcina 
comitetul parlamentar al congresului trade-unionurilor 332 să con
voace un congres internaţional care să discute şi să cadă de acord 
asupra stabilirii legale şi pe scară internaţională a zilei de muncă 
de 8 ore. 

Tovarăşii Parnell (participant la Congresul de la Paris din 
1889) şi Quelch au răspuns că în 1893 au fost convocate două con
grese internaţionale ale muncitorilor : unul la Ziirich, celălalt la 
Chicago 333 ; că comitetul provizoriu de la Ziirich a invitat con
gresul trade-unionurilor să ia parte la acest congres şi că, în loc să 
se convoace un al treilea congres, ar trebui să se accepte invitaţia 
la Congresul de la Ziirich. 

Reprezentanţii vechilor trade-unionuri conservatoare au obiec
tat că congresele de la Ziirich şi Chicago nu sînt convocate de 
trade-unionurile engleze, că muncitorii de pe continent sînt prost 
organizaţi, slabi şi neputincioşi în comparaţie cu muncitorii englezi ; 
că englezilor nu le convine să-şi asume răspunderea tuturor teo-
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riilor absurde (wild theories) ale socialismului continental etc., etc. 
Numai după toate acestea a fost citită invitaţia comitetului nostru 
din Zi.irich. 

În cele din urmă, invitaţia comitetului din Zi.irich a fost res
pinsă cu 189 de voturi contra 97, şi s-a adoptat propunerea de a 
se convoca „imediat" un congres internaţional care să discute şi 
să cadă de acord asupra stabilirii legale şi pe scară internaţio
nală a zilei de muncă de 8 ore. 

Amîndouă aceste rezoluţii constituie o ofensă la adresa pro
letariatului socialist organizat de pe întregul continent european. 
Să sperăm că elementele mai înaintate ale proletariatului englez, 
care prin ceea ce simt sînt dej a socialiste, dar cărora le este încă 
teamă de acest cuvînt şi se lasă antrenate de vechii conservatori, 
să sperăm că aceste elemente mai luminate şi mai hotărîte vor fi 
în stare să repare la următorul congres greşeala făcută. 

Intre timp se va impune ca muncitorii de pe continent să-şi 
apere demnitatea de ofensele cuprinse în rezoluţiile adoptate. Am 
adus la cunoştinţă prietenilor noştri din Franţa şi din Germania 
evenimentele de la Glasgow, în speranţa că vor cădea de acord 
asupra liniei de acţiune pe care trebuie s-o urmeze ; cum tovarăşii 
francezi se vor întîlni peste cîteva zile la Congresul lor de la 
Marsilia 334, ei vor putea da prima ripostă trade-unionurilor. 

Ca fost secretar pentru Spania al Consiliului General al glo
rioasei Internaţionale, socotesc de datoria mea să informez Con
siliul naţional spaniol asupra evenimentelor care-i privesc pe tova
răşii spanioli în aceeaşi măsură ca şi pe tovarăşii din alte ţări. 

Scris Ia 16 septembrie 1892 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă, în K. Marx şi F. Engel5. 
Opere, voi. XXIX, 1946 

Salut şi revoluţie socială. ! 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba spaniolă 
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Alegerile prezidenţiale din America 33;; 

Lumea antică a stat sub puterea destinului, heimarmene, a 
soartei inevitabile şi misterioase. Astfel numeau grecii şi romanii 
acea forţă atotputernică, de nepătruns, care reducea la zero voinţ:i 
şi năzuinţa omului şi ducea orice acţiune a lui la cu totul alte 
rezultate decît cele scontate, acea forţă implacabilă care a fost 
numită de atunci încoace providenţă, predestinare etc. Această 
forţă misterioasă a luat treptat o formă mai comprehensibilă, şi 
acest lucru îl datorăm dominaţiei burgheziei şi capitalului, prima 
dominaţie de clasă, care, căutînd să-şi explice cauzele şi condiţiile 
propriei ei existenţe, a deschis uşa spre recunoaşterea caracteru
lui inevitabil al propriului ei declin iminent. Soarta, providenţa, 
după cum ştim acum, sînt condiţiile economice ale producţiei şi 
schimbului, cuprinse astăzi în noţiunea de piaţa mondială. 

Importanţa alegerilor prezidenţiale din America constă în fap
tul că ele reprezintă pentru piaţa mondială un eveniment de prim 
rang. 

Cu patru ani în urmă am publicat un articol * la Boston, în 
engleză, şi la Stuttgart, în germană, cu privire la protecţionism şi 
la liberul-schimb. în acest articol arătam că monopolul industrial 
al Angliei este incompatibil cu dezvoltarea economică a celorlalte 
ţări civilizate ; că introducerea sistemului protecţionist în America 
după războiul civil dovedeşte tendinţa americanilor de a se scutura 
de jugul acestui monopol ; că, datorită uriaşelor resurse naturale, 
precum şi capacităţii intelectuale şi a celei morale ale rasei ame
ricane, acest ţel este astăzi atins şi că în America, nu mai puţin 
decît în Germania, protecţionismul a devenit o piedică în calea 
industriei. In continuare spuneam : dacă America va introduce libe
rul-schimb, în 10 ani ea va întrece Anglia pe piaţa mondială. 

* F. Enge/s. „Protecţionismul şi liberul-schimb " ,  „Neue Zeit ' ,  iulie, 1888 338_ 
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Aşadar, alegerile prezidenţiale de la 8 noiembrie 1 892 au des
chis calea spre liberul-schimb. Protecţionismul, sub forma pe care 
i-a dat-o McKinley, s-a transformat într-o piedică intolerabilă ; 
umflarea absurdă a preţurilor la toate materiile prime şi la produ
sele alimentare importate, care a avut repercusiuni şi asupra pre
ţului multor mărfuri indigene, a închis industriei americane cea 
mai mare parte din piaţa mondială, în vreme ce pe piaţa internă 
exista dej a un surplus de produse industriale americane. De fapt, 
în ultimii ani, sistemul protecţionist a servit numai ca mijloc de 
ruinare a micilor producători sub presiunea celor mari, uniţi în 
carteluri şi trusturi, dindu-le acestora din urmă, adică monopolu
lui organizat, posibilitatea de a dispune de piaţa de desfacere şi, 
implicit, de partea consumatoare a naţiunii. America poate înlă
tura această criză industrială internă permanentă provocată de sis
temul protecţionist numai deschizîndu-şi porţile spre piaţa mon
dială, iar pentru asta trebuie să scape de protecţionism cel puţin 
în actuala lui formă absurdă. Că America este decisă să facă acest 
lucru o dovedeşte cotitura completă survenită în opinia publică, 
care s-a manifestat acum la alegeri. O dată consolidată pe piaţa 
mondială, America - ca şi Anglia şi prin intermediul Angliei -
va păşi impetuos mai departe pe calea liberului-schimb. 

Şi atunci vom fi martorii unei lupte industriale fără precedent. 
Pe toate pieţele, produsele industriei englezeşti, mai ales mărfurile 
textile şi metalurgice, vor trebui să intre în luptă cu cele ameri
cane şi pînă la urmă vor fi înfrînte de acestea. Incă de pe acum 
ţesăturile americane de bumbac şi de lină înlătură ţesăturile engle
zeşti. Vreţi să ştiţi prin ce minune muncitorii de la fabricile de 
bumbac din Lancashire s-au transformat, într-un singur an, din 
adversari înverşunaţi în adepţi entuziaşti ai legii cu privire la ziua 
de muncă de 8 ore ? Deschideţi revista „Neue Zeit "  nr. 2 din 
octombrie a.c., p. 56, şi veţi vedea cum produsele americane de 
bumbac şi de lină le înlătură pas cu pas pe cele englezeşti de pe 
piaţa chineză, cum după 1 88 1  importul englez nu a mai atins nicio
dată nivelul celui american, iar în 1 891  reprezenta doar aproxima
tiv o treime faţă de importul american 337• Iar China, alături de 
India, este principala piaţă de desfacere a acestor ţesături. 

Aceasta este încă o dovadă că o dată cu începutul noului secol 
se schimbă toate condiţiile. Mutaţi centrul de greutate al industriei 
textile şi metalurgice din Anglia în America, şi Anglia sau se va 
transforma într-o a doua Olandă, într-o ţară a cărei burghezie tră
ieşte din rămăşiţele unei măreţii apuse şi al cărei proletariat se 
stinge, sau se va reorganiza pe principii socialiste. Primul aspect 
nu este posibil : proletariatul englez nu-l va admite ; pentru aceasta 
el este mult prea numeros şi prea dezvoltat. Nu rămîne, prin urmare, 
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decit cel de-al doilea aspect. Prăbuşirea sistemului protecţionist în 
-America înseamnă, în ultimă instantă, victoria socialismului în 
Anglia. 

Dar Germania ? Germania, care încă din 1878 şi-a cucerit o 
poziţie pe piaţa mondială, pe care o pierde acum treptat în urma 
politicii ei protecţioniste absurde, va stărui ea oare ca prin taxe 
vamale la materii prime şi alimente să-şi închidă în continuare cu 
încăpăţinare accesul pe piaţa mondială, şi încă în faţa concuren
ţei americane, care va fi mai mare decit cea engleză ? Oare bur
ghezia germană va avea atîta minte şi atîta curaj incit să urmeze 
exemplul oferit de America, sau va continua să aştepte, pasivă, 
ca şi pînă acum, pînă cind industria americană, devenită superioară 
ca forţă, va zdrobi cartelul protecţionist al iuncherilor şi al mari
lor fabricanţi ? 33s Şi oare, în cele din urmă, guvernul şi burghezia 
îşi vor da seama cit de uluitor de absurd este ales momentul de 
a încărca tocmai acum forţele economice ale Germaniei cu noi 
poveri militare excesive, acum, cind se pune problema ca ea să 
se ia la întrecere industrială cu cea mai tînără şi mai puternică 
naţiune din lume, care a plătit în cîţiva ani, jucindu-se, o datorie 
de război colosală şi al cărei guvern nu ştie ce să facă cu veni
turile provenite din impozite ? 

Burghezia germană are posibilitatea - probabil pentru ultima 
oară - să facă, în sfîrşit, o faptă mare. O sută contra unu că ea 
este prea mărginită şi prea laşă ca să folosească acest prilej în alt 
scop decit numai pentru a dovedi că şi-a jucat definitiv rolul. 

Scris intre 9 şi  15 noiembrie 1892 

Publicat în „Vorwărts" nr. 269 
din 16 noiembrie 1892 

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

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 
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Marx, Heinrich Karl 339 

s-a născut la Trier, la 5 mai 1818 ,  ca fiu al lui Heinrich Marx, avo
cat, mai tîrziu Justizrat, care, după cum reiese din actul de botez 
al fiului său, a trecut în 1 824, împreună cu întreaga familie, de la 
iudaism la protestantism. După ce a absolvit gimnaziul la Trier. 
Karl Marx a studiat, începînd din 1 835, la Bonn, apoi la Berlin, 
întîi dreptul, apoi filozofia ; în 1 841 , la Berlin, şi-a luat doctoratul 
în filozofie cu o disertaţie asupra filozofiei lui Epicur 340• In acelaşi' 
an s-a mutat la Bonn cu intenţia de a ocupa acolo un post de
docent ; dar greutăţile pe care guvernul i le-a făcut prietenului său 
Bruno Bauer, c are era docent la teologie, tot la Bonn, greutăţi care
au culminat cu îndepărtarea lui Bauer din universitate, l-au făcut 
pe Marx să-şi dea curînd seama că n-are ce căuta într-o şcoală 
superioară prusiană. Cam în acelaşi timp, cîţiva tineri hegelieni din 
rîndurile burgheziei radicale renane au hotărît, în înţelegere cu 
liderii liberali Camphausen şi Hansemann, să fundeze la Kăln un 
mare ziar de opoziţie. ln calitate de colaboratori principali perma
nenţi au fost solicitaţi şi Marx şi Bauer. Autorizaţia - pe atunci 
necesară - a fost obţinută discret, pe căi ocolite, şi astfel, de la 
1 ianuarie 1842 a început să apară 1 1Rheinische Zeitung". Marx a 
scris din Bonn o serie de articole mai ample pentru noul ziar ; cele 
mai importante au fost : o critică a dezbaterilor Dietei renane, ua 
articol despre situaţia ţăranilor viticultori din valea Moselei şi Ulb 
altul cu privire la furtul de lemne şi la legea respectivă 34 1 • Im 
octombrie 1 842 Marx a preluat conducerea ziarului şi s-a mutat la· 
Kăln. Din acest moment ziarul a căpătat un pronunţat caracter de 
opoziţie. In acelaşi timp însă conducerea a dat dovadă de atîta abi-
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litate, incit, în pofida cenzurii duble, apoi triple la care a fost supus 
ziarul (întîi de către cenzorul obişnuit, apoi de către Regierungs
prasident şi, în cele din urmă, de către un domn, von Saint-Paul, 
lrimis ad-hoc din Berlin) , guvernului i-a fost greu să-i vină de hac 
acestui gen de presă şi de aceea a hotărît să interzică ziarul de la 
1 aprilie 1843. Cu preţul retragerii lui Marx din redacţie chiar la 
această dată, a mai fost obţinută o amînare de trei luni, dar totuşi, 
în cele din urmă, ziarul a fost interzis definitiv. 

Marx s-a hotărît atunci să plece la Paris, unde, după suspen
darea aproape concomitentă a revistei „Deutsche Jahrbiicher" 34!, 
intenţiona să meargă şi Arnold Ruge. Dar, mai înainte, Marx s-a 
căsătorit la Kreuznach cu Jenny von Westphalen, prietena sa din 
copilărie, cu care era logodit încă de cînd intrase la universitate. 
In toamna anului 1843, tînăra pereche a sosit la Paris, unde Marx 
şi cu Ruge au început să scoată revista „Deutsch-Franzi:isische Jahr
biicher" ,  din care n-a apărut decît un singur număr ; publicaţia a 
încetat să apară, pe de o parte, din cauza greutăţilor enorme pe 
care le întîmpina difuzarea ei nelegală în Germania, pe de altă 
parte din cauza divergenţelor principiale ivite în scurt timp între 
cei doi redactori 343• Ruge a rămas la remorca filozofiei hegeliene 
şi a radicalismului politic ; Marx s-a consacrat cu fervoare econo
miei politice, scrierilor socialiştilor francezi şi istoriei Franţei. Re
zultatul a fost trecerea lui la socialism. ln septembrie 1 844 Frie
drich Engels a sosit pentru cîteva zile la Paris, la Marx. Ei 
începuseră să corespondeze din perioada activităţii comune la 
„Deutsch-Franzi:isische J ahrbiicher " ,  şi de la a<:eastă întîlnire datează 
colaborarea lor, care a luat sfîrşit numai prin moartea lui Marx. 
Primul rod al acestei colaborări a fost lucrarea polemică „Sfînta 
familie. Impotriva lui B. Bauer & Co., Frankfurt pe Main 1 845 " 34 1, 
îndreptată împotriva lui Bruno Bauer, de care se delimitaseră prin
cipial în decursul procesului de descompunere a şcolii hegeliene. 

Marx a participat la redactarea unei mici foi săptămînale ger
mane care apărea la Paris sub titlul „Vorwarts ! " 345 şi care cu o 
ironie muşcătoare ridiculiza absolutismul german şi pseudoconsti
tuţionalismul epocii. Acest fapt a determinat guvernul prusian să 
ceară guvernului Guizot expulzarea lui Marx din Franţa. Cerere3. 
a fost satisfăcută ; la începutul anului 1 845 Marx s-a mutat la Bru
xelles, unde, după puţin timp, a venit şi Engels. Aici Marx publică 
„Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Proud
hon " ,  Bruxelles şi Paris, 1 847, apoi „Discurs asupra liberului-
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schimb " ,  Bruxelles, 1 848 347• In afară de aceasta scria din cînd în cînd 
şi articole la „Deutsche-Briisseler-Zeitung" Ms, In ianuarie 1848, îm
preună cu Engels, a elaborat „Manifestul Partidului Comunistu din 
însărcinarea Organului central al Ligii comuniştilor, organizaţie 
secretă de propagandă, la care Marx şi Engels aderaseră incă din 
primăvara anului 1 847 349• De atunci încoace „Manifestul" a apărut 
în nenumărate ediţii germane, autorizate şi neautorizate, �i a fost 
tradus în aproape toate limbile europene. 

Cînd în 1848 a izbucnit revoluţia din februarie, care a deter
minat şi la Bruxelles mişcări populare, Marx a fost arestat şi expul
zat din Belgia ; între timp a fost invitat de către guvernul provi
zoriu al Republicii Franceze să se reîntoarcă la Paris, astfel că s-a 
mutat acolo. 

La Paris, în primul rînd, împreună cu prietenii săi, s-a ridicat 
împotriva jocului de-a legiunea, care oferea majorităţii din noul 
guvern un mijloc comod de a se descotorosi de muncitorii străini 
„nepoftiţi" .  Era limpede că legiunile belgiene, germane etc., care 
fuseseră organizate în văzul tuturor, vor trece graniţa doar pentru 
a cădea într-o cursă bine pregătită din timp ; şi aşa s-a şi întîm
plat. Marx şi ceilalţi conducători ai Ligii comuniştilor au obţinut 
pentru 400 de germani şomeri aceeaşi alocaţie de drum ca şi pen
tru membrii legiunii şi le-au dat astfel posibilitatea de a se întoarce 
în Germania. 

In aprilie Marx a plecat la Koln, şi la 1 iunie a apărut acolo, 
sub conducerea lui, „Neue Rheinische Zeitung" ,  al cărui ultim nu
măr a ieşit de sub tipar în anul următor, la 19 mai ; redactorii au 
fost ameninţaţi fie cu arestarea pe bază de mandat, fie, în caz că 
nu erau prusieni, cu expulzarea. Expulzarea a şi fost soarta lui 
Marx, deoarece în timpul cit a stat la Bruxelles renunţase la cetă
ţenia prusiană. Cit timp existase ziarul, el a trebuit să se prezinte 
de două ori în faţa Curţii cu juri : la 7 februarie 1849 pentru delict 
de presă, iar la 8 februarie pentru instigare la rezistenţă armată îm
potriva guvernului (în perioada refuzului de a plăti impozitele, no
iembrie 1848) ; atît prima, cit şi a doua oară a urmat achitarea :i.;1>_ 

După ce ziarul a fost interzis, Marx s-a reîntors la Paris, dar 
în urma demonstraţiei de la 13 iunie 351 a fost pus în faţa alterna
tivei : să fie internat în Bretania sau să întoarcă Franţei din nou 
spatele. A optat, se înţelege, pentru aceasta din urmă şi a plecat 
la Londra, unde s-a stabilit definitiv. 

La Londra a editat „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-6kono
mische Revue" ,  Hamburg, 1850, din care au apărut 6 numere 352• 
Principala sa lucrare publicată în această revistă este „Luptele de 
clasă în Franţa. 1848-1 850" ,  un studiu asupra cauzelor şi legă-
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turilor lăuntrice dintre evenimentele acelor ani, îndeosebi în 
Franţa ; apoi (împreună cu Engels) a publicat recenzii şi cromc1 
politice. Curînd după prima lucrare şi ca o continuare a ei a apă
rut „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" ,  New York, 
1852, reeditată la Hamburg în 1869 şi în 1885 353• Marele proces de 
la Colonia al comuniştilor a prilejuit apariţia unei alte broşuri, „Dez
văluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" ,  Boston, 1853 ; 
ultima ediţie : Zi.irich, 1885 m. Din 1852 Marx a devenit corespon
dentul la Londra şi timp de mulţi ani, într-o oarecare măsură, re
dactorul pentru Europa al lui „New York Tribune" 3:;:;. Articolele 
sale parte au semnătura lui, parte figurează ca articole de fond ; 
ele nu sînt simple corespondenţe, ci expuneri cuprinzătoare ale 
situaţiei politice şi economice din diferite ţări din Europa, bazate 
pe studii temeinice, formînd adesea cicluri întregi de articole. Arti
colele referitoare la problemele militare - despre războiul Crimeii, 
despre răscoala din India etc. - aparţin lui Engels. Cîteva din arti
colele lui Marx despre lordul Palmerston au apărut la Londra ca 
broşuri 356• Această colaborare la „Tribune" a încetat abia o dată 
cu izbucnirea în America a războiului civil. 

Pe de o parte, anul 1859 l-a antrenat pe Marx într-o polemică 
cu Karl Vogt, polemică pricinuită de războiul din Italia şi înche
iată prin lucrarea lui Marx „Domnul Vogt " ,  Londra, 1860 357• Pe de 
altă parte, în acest an a apărut fascicula întîi din „Contribuţii la 
critica economiei politice" ,  Berlin, 1859 358, rod al îndelungaţilor 
ani de studii economice la British Museum. Abia apăruse însă 
această primă fasciculă cînd Marx a găsit că nu e încă întru totul 
lămurit asupra detaliilor de expunere pentru ideile de bază din 
fasciculele următoare ; manuscrisul, care s-a păstrat, constituie cea 
mai bună dovadă a acestui lucru 359• Prin urmare, a luat-o imediat 
de la capăt, şi a-stfel în locul continuării a apărut abia în 1867 
„Capitalul. Cartea I : Procesul de producţie a capitalului " ,  Ham
burg, 1 867 360• 

In perioada redactării celor trei volume ale „Capitalului" -
volumele al Ii-lea şi al Iii-lea cel puţin în ciornă - Marx a găsit, 
în sfîrşit, din nou ocazia să treacă la activitate practică în rîndurile 
muncitorilor. In 1864 a luat fiinţă Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor. Mulţi şi-au revendicat faima de a fi fost întemeietorii 
acestei asociaţii, mai ales francezii. Se înţelege de la sine că o ase
menea organizaţie nu putea fi fundată de către un singur om. Dar 
un lucru este sigur : dintre toţi cei care au participat la această 
acţiune exista doar un singur om care să ştie precis ce trebuia 
făcut şi ce trebuia întemeiat, şi acela era omul care încă în 1848 
lansase în lume chemarea : Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! 
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La înfiinţarea Internaţionalei, Giuseppe Mazzini încercase şi 
el să cîştige şi să utilizeze forţele astfel reunite, şi anume în folo
sul democraţiei sale mistice şi conspirative „Dio e popolo" *. Dar 
proiectul de statut şi Manifestul constitutiv propuse în numele său 
au fost respinse în favoarea celor redactate de Marx 361 ; conduce
rea Internaţionalei îi era de acum înainte asigurată lui Marx. Toate 
adresele Consiliului General au fost scrise de el, printre care „Răz
boiul civil din Franţa" 36�, lucrare apărută după căderea Comunei din 
Paris şi tradusă în majoritatea limbilor europene. 

Nu este cazul să facem aici un istoric al Internaţionalei. E sufi
cient să amintim numai că Marx a reuşit să redacteze statutele şi 
să le motiveze principial în aşa fel, incit proudhoniştii francezi, 
comuniştii germani şi trade-unioniştii englezi au putut acţiona soli
dar ; şi nimic nu a tulburat armonia acestei uniuni pînă în clipa 
cînd au apărut anarhiştii conduşi de Bakunin, care de atunci au 
încercat să zădărnicească orice mişcare muncitorească. Se înţe
lege că forţa asociaţiei consta exclusiv în tendinţa spre unitate a 
proletariatului european şi american, fapt nemaiîntîlnit pînă atunci. 
Consiliul General nu dispunea de alte mijloace decît de cele mo
rale, nu dispunea nici măcar de mijloace băneşti şi, în locul fai
moaselor „milioane ale Internaţionalei " ,  avea adesea numai datorii. 
Niciodată, poate, nu s-a realizat atît de mult cu bani atît de puţini. 

După căderea Comunei, existenţa în Europa a Internaţionalei nu 
mai era posibilă. A continua sub forma de pînă atunci lupta împotriva 
guvernelor şi a burgheziei, la fel de înverşunată în toate ţările, ar 
fi însemnat sacrificii enorme. La aceasta se adăuga şi lupta din 
cadrul asociaţiei înseşi, împotriva anarhiştilor şi elementelor proud
honiste, care gravitau către anarhişti. Le jeu ne valait pas la chan
delle **. Astfel, după ce la Congresul de la Haga a fost repurtată 
victoria formală 363 asupra anarhiştilor, Marx a propus mutarea la 
New York a sediului Consiliului General. In acest fel se asigura 
şi pe mai departe existenţa asociaţiei în eventualitatea că o schim
b are a condiţiilor ar fi făcut necesară revenirea acesteia în Europa. 
Cînd s-au ivit însă condiţiile de acest fel, vechea formă era deja 
perimată ; mişcarea o luase cu mult înainte vechii Internaţionale. 

Din acest moment Marx s-a ţinut departe de agitaţia publică, 
dar a continuat să activeze intens în mişcarea muncitorească din 
Europa şi din America. lntreţinea corespondenţă cu aproape toţi 
conducătorii din diferite ţări, care, în chestiunile importante, ori 

• - „Dumnezeu şi poporul" .  - Nota trad. 

•• - Făcea mai mult aţa decit faţa. - Nota trad. 
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de cite ori era cu putinţă se sfătuiau personal cu el ; a devenit 
din ce în ce mai mult sfătuitorul căutat, gata oricind să îndrumeze 
proletariatul luptător. Totodată, Marx şi-a putut relua studiul, a 
cărui întindere crescuse mult între timp. Desigur, la un om care 
examina fiecare lucru sub raportul genezei istorice şi sub raportul 
premiselor, fiecare problemă în parte dădea naştere unor serii 
întregi de noi probleme. Marx a studiat preistoria, agronomia, rela
ţiile din cadrul proprietăţii funciare în Rusia şi în America, geo
logia etc., ca să elaboreze apoi capitolul despre renta funciară din 
volumul al III-lea al „Capitalului" atît de complet, cum nu mai 
încercase nimeni pînă atunci. In afară de limbile germanice şi ro
manice în totalitatea lor, în care făcea cu uşurinţă lecturi, Marx a 
mai învăţat şi slava veche, rusa şi sîrba. Din păcate, starea sănă
tăţii sale, care se înrăutăţea tot mai mult, l-a împiedicat să valori
fice materialul astfel adunat. La 2 decembrie 1881 a murit soţia 
sa *, la 1 1  ianuarie 1883 fiica sa mai mare ** ,  iar la 14 martie în 
acelaşi an, în fotoliul său, a adormit şi el pentru totdeauna. 

Majoritatea biografiilor lui Marx apărute abundă în erori. Sin
gura autentică este cea apărută la Braunschweig, în „Volkskalen
der" pe 1878, editat de Bracke (a lui Engels) 364• 

Iată o listă completă pe cit a fost cu putinţă a lucrărilor tipă
rite ale lui Marx : 

„Rheinische Zeitung" ,  Koln, 1842 : Articole despre dezbaterile 
Dietei provinciale renane, despre situaţia ţăranilor viticultori din 
valea Moselei, despre legea cu privire la furtul de lemne ; articole 
de fond, din octombrie 1842 pînă în decembrie acelaşi an. -
„Deutsch-Franzosische Jahrbiicher" de A. Ruge şi K. Marx, Paris, 
1844 : „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului " ; „Con
tribuţii la problema evreiască".  - K. Marx şi F. Engels, „Sfînta 
familie. Impotriva lui Bruno Bauer & Co. " ,  Frankfurt pe Main, 1845. 
- Articole mai mici (anonime) în ziarul „Vorwarts !" din Paris, 
1 844. - Diferite articole, parte anonime, parte semnate, în 
„Deutsche-Briisseler-Zeitung",  Bruxelles, 1846-1847. - „Mizeria filo
zofiei, răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Proudhon" ,  Bruxelles 
şi Paris, 1847. In limba germană : Stuttgart, ediţia a II-a, 1892. ln 
limba spaniolă : Madrid 1891 .  - „Discurs asupra liberului-schimb " ,  
Bruxelles, 1848. In limba engleză : Boston, 1889. ln limba germană 
a apărut în ediţia germană a lucrării „Mizeria filozofiei" .  - îm
preună cu F. Engels : „Manifestul Partidului Comunist " ,  Londra, 
1 848. Ultima ediţie germană : Londra, 1890 ; tradusă în aproape 
toate limbile europene. - Articole în „Neue Rheinische Zeitung" ,  

* Jenny Marx. - Nota red. 

** Jenny Longuet. - Nota red. 
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articole de fond etc., Kăln 1848-1849. Dintre acestea au fost în 
repetate rînduri tipărite în broşură : „Muncă salariată şi capital " ,  
ultima ediţie, Berlin, 1892 ; a apărut în  limbile : rusă, polonă, ita
liană, franceză. - „Două procese politice" ,  Koln, 1 849 (două ple
doarii ale lui Marx) . - „Neue Rheinische Zeit ung. Revue" ,  Ham
burg, 1850, 6 fascicule. Dintre acestea de Marx : „Luptele de clasă 
în Franţa. 1848-1 850" .  - Impreună cu Engels : recenzii şi cronici 
lunare. - „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte " ,  New 
York, 1852 ; ediţia a III�a, Hamburg, 1885. A apărut şi în limba fran
-ceză. - „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" ,  
Basel, 1852 (ediţie confiscată) ; Boston, 1853 ; ultima ediţie : Ziirich, 
1885. - Articole în „New York Tribune" din 1853 pînă în 1860. 
Dintre acestea cîteva despre Palmerston, adăugite, apărute la Lon
dra în 1856 ca pamflete. - „Free Press\ Sheffield, iunie 1856, şi  
Londra, pînă în aprilie 1857 ; „Revelations of the Diplomatic His
tory of the 18th Century" (despre dependenţa continuă şi intere
sată a miniştrilor englezi whigi faţă de Rusia) 366• - „Das Volk" ,  
Londra, 1859 : articole despre istoria diplomatică a războiului din 
Italia din 1859 367• „Contribuţii la critica economiei politice" ,  prima 
fasciculă, Berlin, 1859 ; în limba polonă în 1 890. - „Domnul Vogt" ,  
Londra, 1860. - „Manifestul constitutiv a l  Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor" ,  Londra, 1864 ; apoi toate publicaţiile Consiliului 
General, inclusiv „Războiul civil din Franţa" ,  Londra, 1871 (în limb :i. 
germană a apărut ultima oară la Berlin în 1892 ; publicată şi în 
limbile franceză, italiană şi spaniolă) . - „Capitalul. Critica eco
nomiei politice" ,  cartea I, Hamburg, 1867, ultima ediţie, a 4-a, 1890. 
A apărut în rusă, franceză, engleză, polonă, daneză. - Idem, cartea 
a II-a, Hamburg, 1885 ; ediţia a II-a sub tipar. A apărut şi  în limba 
ri.:.să. Cartea a III-a va apărea în 1893. 

Londra 

Scris intre 9 şi 25 noiembrie 1 !'92 

Apărut pentru prima oară in 
„Handwiirterbuch der Staatswissenschaften" 
nr. 4,  1892 

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

Se tipăreşte după textul 
apărut în „Hand\'rorterbuch 
der Staatswissenschaften• 

Tradus din limba germană 
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[Către redacţia ziarului „Berliner Volks-Tribtine" 308] 

Seria de articole apărute în „Volks-Tribi.ine" sub titlul „Fede
raţia jurasiană şi Mihail Bakunin" mă obligă la o scurtă ripostă. 

Deşi autorul dă impresia de a se fi străduit să-şi trateze tema 
cu conştiinciozitate şi fără părtinire, în realitate el o expune aşa 
cum domnii anarhişti înşişi au prezentat-o şi ar dori s-o vadă pre
zentată. El operează cu un vast material bakunist ; de materialele 
publicate de partidul advers de la Geneva s-a folosit foarte puţin, 
iar de cele ale Consiliului General de la Londra absolut de loc. 

Voi releva numai neadevărurile vădite, şi numai dintr-un 
singur articol (X, din 12 noiembrie) . 

Este inexact că Consiliul General ar fi convocat la Londra 
o conferinţă „secretă" 369, de care 

„numai sectiile anarhiste din Elve\ia nu au fost înştiintate ; totuşi, ele au aflat 
de această intentie" etc. 

Conferinţa a fost tot atît de publică şi tot atît de secretă ca 
oricare altă şedinţă a conducerii din oricare alt partid social-de
mocrat ; nu a fost trîmbiţată în ziare şi nici nu au fost invitaţi re
porteri. 

Secţiile jurasiene se aflau în rebeliune făţişă împotriva Consi
liului General şi nu întreţineau nici un fel de legături oficiale cu 
el. ln schimb, în Consiliul General au intrat doi anarhişti baku
nişti, membri ai societăţii secrete bakuniste, aleşi la propunerea 
„dictatorului" Marx : Robin şi Bastelica. Robin, în mod special, a 
ţinut legătura cu secţiile jurasiene, a propus în numele lor încă 
din martie 1871 aceeaşi conferinţă pe care ele mai tîrziu au contes
tat-o şi, de asemenea, le-a înştiinţat de convocarea conferinţei. 
Toate celelalte sînt ticluiri anarhiste. 
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Conferinţa 

„care trebuia să se ţină la Marx„. a avut loc„. la locuinţa lui Marx• .  

Minciună grosolană ; conferinţa a avut loc în taverna „Blue 
Posts" în apropiere de Tottenham Court Road, în aşa-numitul cartier 
francez. 

Compoziţia conferinţei este de asemenea inexact prezentată, 
ca şi punctul litigios al conferinţei de altfel : era vorba de para
graful nu din statut, ci din preambulul la statut. Primul comitet 
local de la Paris (proudhonist) a falsificat în traducerea franceză 
paragraful : „Eliberarea economică a clasei muncitoare este ţelul 
măreţ căruia trebuie să-i fie subordonată, ca mijloc, orice mişcare 
politică" în felul următor : 

„ ţelul măreţ în faţa căruia trebuie să se retragă orice mişcare politică• 370• 

Jn timp ce documentele Congresului de la Geneva 371 au fost 
confiscate la trecerea lor prin Franţa de către poliţia bonapartistă 
şi eliberate în cele din urmă numai datorită intervenţiei ministeru
lui de externe englez, la Geneva pur şi simplu a fost retipărită 
vechea traducere apărută la Paris, şi anarhiştii de mai tîrziu au 
putut astfel să susţină, pe acest temei, că aşa se spune în hotărîrile 
Congresului de la Geneva. Acestei şarlatanii i s-a pus capăt, de
sigur spre marea durere a bakuniştilor, prin editarea textului 
autentic al statutului în engleză, franceză şi germană, text publicat 
în 1 87 1  de către Consiliul General din însărcinarea aceluiaşi Con
gres de la Geneva 372• Am în faţă exemplarul din statut pe care 
Marx a notat modificările stabilite de Congresul de la Geneva ; 
acestea se limitează numai la articolele statutului şi nu se referă 
de loc la preambulul la statut. 

Nu este nici pe departe adevărat că Conferinţa de la Londra a 
hotărît să treacă 

„mişcarea anarhistă din Jura sub conducerea Comitetului de la Geneva•.  

Şi aici am o oarecare îndoială asupra lealităţii autorului. Ori 
ştie să citească, ori nu. Dacă ştie, în rezoluţia conferinţei poate citi 
numai următoarele : 1 )  că i-a fost refuzat Comitetului jurasian 
numele (pe care singur şi l-a atribuit) de Comite romane * şi că acesta 
a fost conferit vechiului Comitet din Geneva ; 2) că jurasienii sînt 
îndemnaţi să aplaneze disputele pe care le au cu genevezii ; 3) dacă 
acest lucru nu e posibil, vor forma o federaţie proprie sub numele de 

* - Comitet romand. - Nota trud. 
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„Federaţie jurasiană" 373• Aşadar, conferinţa nu a făcut altceva decît 
să dea atît genevezilor, cît şi jurasienilor dreptul deplin de a ac
ţiona în limitele propriei lor autonomii. 

lntr-un cuvînt, autorul este sau se preface a fi un prunc ne
vinovat care îi crede pe cuvînt pe bieţii mieluşei anarhişti calom
niaţi. Cît despre ceea ce aceşti domni n-au găsit oportun să spună, 
autorul nostru atît de demn de încredere nu ştie o iotă, deci nu 
ştie nimic nici despre ceea ce constituia culisele întregii dispute_ 
In spatele „Alianţei democraţiei socialiste" ,  publică, întemeiată de 
Bakunin, se ascundea o alianţă secretă, avînd drept scop să asigure 
trecerea în mîinile anarhiştilor a conducerii întregii Internaţio
nale 374• Această alianţă secretă a fost deosebit de răspîndită în 
Jura, Italia şi Spania. Consiliul General a obţinut dovezi mai întîi 
din Spania, apoi a primit de la  Geneva statutele, precum şi nume
roase alte documente ale acestui nevinovat complot împotriva 
mişcării muncitoreşti europene. Acestea erau tocmai documentele
pe baza cărora, în 1 872, Congresul de la Haga a hotărît să excludă 
pe Bakunin şi Guillaume din Internaţională 375• Pentru a demasca 
falsificarea istoriei la care procedează din nou anarhiştii, toate 
acestea şi multe altele încă pot fi citite în broşura apărută potrivit 
hotărîrilor Congresului de la Haga : „L'Alliance de la Democratie 
Socialiste et l'Association Internationale des Travailleurs" ,  Londres 
& Hambourg 1 873, tradusă în germană de Kokosky : „Ein Komplott 
gegen die InternationaleM,  Braunschweig, Bracke 1 874 376• 

Londra, 1 5  noiembTie 1 892 

Publicat în suplimentul la 
„Berliner Volks-Tribi.ine" nr. 47 
din 19 noiembrie 1 892 

Friedrich Engels. 

Se tipăreşte după tc"Ctul 
apărut în ziar, confruntat 
cu manuscrisul 

Tradus din limba german� 
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Un caz nou de căsătorie pe grupe 377 

In opoziţie cu negarea, devenită modă la unii etnografi raţio
nalişti, a existenţei căsătoriei pe grupe, un interes deosebit îl pre
zintă fragmentul de mai jos pe care îl traduc din publicaţia mosco
vită „Russkie Vedomosti" din 1 4  octombrie 1892 stil vechi. In acest 
fragment nu numai că se atestă existenţa, în toată plenitudinea ei, 
a căsătoriei pe grupe, adică a dreptului reciproc la raporturi sexuale 
pentru o grupă de bărbaţi şi o grupă de femei, dar este prezen
tată şi o formă a acestei căsătorii care se înrudeşte strîns cu căsă
toria punalua a hawaienilor, prin urmare cu faza cea mai evoluată, 
clasică a căsătoriei pe grupe. In vreme ce tipul de familie punalua 
e alcătuit dintr-un grup de fraţi (uterini şi de grade mai îndepăr
tate) căsătorit cu un grup de surori uterine şi de grade mai înde
părtate, aici, în insula Sahalin, vedem că un bărbat e căsătorit cu 
toate soţiile fraţilor săi şi cu toate surorile soţiei sale, ceea c e  
înseamnă, din punctul d e  vedere al femeii, c ă  soţia are dreptul 
la raporturi sexuale libere cu fraţii soţului ei şi cu soţii surorilor 
ei. Prin urmare, singura deosebire faţă de forma tipică a căsătoriei 
punalua constă în aceea că fraţii soţului şi soţii surorilor nu sînt în 
mod obligatoriu unele şi aceleaşi persoane. 

Mai departe, se remarcă şi aici confirmarea a ceea ce spuneam 
în „Originea familiei " ,  ed. a IV-a, p. 28-29, şi anume : căsătoria pe 
grupe nu arată în nici un caz aşa cum şi-o imaginează fantezia 
lubrică a filistinului nostru, adică asemănătoare prostituţiei ; oa
menii din cadrul căsătoriei pe grupe nu duc pe faţă aceeaşi viaţă 
desfrînată pe care filistinul nostru o duce într-ascuns, dimpotrivă, 
această formă de căsătorie, cel puţin cum rezultă din toate exem
plele care mai pot fi întîlnite astăzi, se deosebeşte în practică de 
o căsătorie monogamă nestabilă sau chiar de poligamie numai prin 
faptul că prin tradiţie sînt permise 378 o serie de raporturi sexuale, 
care ar fi altminteri aspru pedepsite. Faptul că exercitarea practică 
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a acestor drepturi dispare treptat dovedeşte numai că această formă 
de căsătorie însăşi se află în stadiu de dispariţie, lucru confirmat 
şi de prezenţa ei foarte sporadică. 

Şi apoi, întreaga descriere prezintă interes fiindcă dovedeşte 
o dată mai mult cit de asemănătoare, chiar identice, sînt în trăsă
turile lor fundamentale, instituţiile sociale ale popoarelor primitive 
aflate pe aceeaşi treaptă de dezvoltare. Cele spuse despre aceşti 
mongoloizi din Sahalin pot fi în cea mai mare parte spuse şi des
pre triburile dravidice din India, despre insularii din Mările Sudu
lui în timpul cînd au fost descoperite insulele şi despre pieile-roşii 
din America. Raportul este următorul : 

„In şedinţa din 10 octombrie" (stil vechi ; 22 octombrie stil nou) „a secţiei 
de antropologie a Societăţii prietenilor ştiinţelor naturii din Moscova •,  N. A. 
Ianciuk a prezentat o interesantă comunicare a d-lui Stemberg despre ghiliaci 379, 
un trib puţin cercetat din insula Sahalin, aflat pe treapta sălbăticiei. Ghiliacii nu 
cunosc nici agricultura, nici olăritul, îşi procură hrana mai ales din vînat şi 
din pescuit, apa o încălzesc în albii de lemn aruncind în ea pietre fierbinţi etc. 
Un deosebit interes î l  prezintă instituţiile lor aparţinînd familiei şi gintei. Ghi
liacul numeşte tată nu numai pe adevăratul său tată, dar şi pe toţi fraţii tatălui 
său ; pe soţiile acestor fraţi, precum şi pe surorile mamei sale le numeşte 
mamele sale ; pe copiii tuturor acestor «laţi•, şi «mame» ••, el îi numeşte fraţii 
ş i  surorile sale. Acest tip de denumire * * • există, după cum se ştie, şi la 
irochezi şi la  alte triburi de indieni din America de Nord, precum şi la  unele 
triburi din India. Dar, în timp ce la aceştia el nu mai corespunde încă de mult 
relaţiilor reale, la ghiliaci serveşte pentru a desemna o stare reală şi în prezent. 
Şi astăzi fiecare ghiliac are drept de soţ asupra soţiilor Iraţilor săi şi asupra 
surorilor soţiei sale" **** ; cel puţin exercitarea acestui drept nu e considerată 
un lucru nepermis *****.  Aceste rămăşiţe ale căsătoriei pe grupe, care se baza 
pe orînduirea gentilică ****** ,  amintesc cunoscuta căsătorie punalua, care dăinuia 
încă, în insulele Sandwich, în prima jumătate a secolului nostru. Această formă 
a relaţiilor familiale şi de gintă •• ••• •• constituie temelia organizării sociale a 
ghiliacilor, temelia orinduirii lor gentilice. 

Ginta unui ghiliac se compune din toţi fraţii tatălui său - apropiaţi şi 
de grade mai îndepărtate, reali şi nominali ******** -, din taţii şi mamele acestora, 

• Cuvintele „din Moscova• au fost adăugate de Engels. - Nota red. 
• • In „Russkie Vedomosti •, în loc de „ tuturor acestor daţi» şi 

«mame „ • ,  apare „tuturor rudelor enumerate". - Nota red. 
*** In „Russkie Vedomosti", în loc de „tip de denumire", apare „ter

minologie". - Nota red. 
• • • •  Subliniat de Engels.- Nota red. 

***** In „Russkie Vedomosti " ,  în loc de „un lucru nepermis" ,  apare cuvîntul 
„greşeală".  - Nota. red. 

•••••• In „Russkie Vedomosti " ,  in loc de „căsătorie pe g1upe, care se baza 
pe orînduirea gentilică" ,  apare „căsătorie pe gin ţi" .  - Nota red. 

••••••• In „Russkie Vedomosti" ,  în loc de „familiale şi de gintă", apar 
cuvintele „familiale şi de înrudire• .  - Nota red. 

•••••••• In „Russkie Vedomosti",  în loc de „apropiaţi şi de grade mai în
depărtate, reali şi nominali" ,  apare „ (de toate gradele) " .  - Nota red. 
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din copiii fratilor săi şi din propriii săi copii. Se întelege că o gintă astfel con
stituită poate cuprinde un număr foarte mare de membri. Viata în gintă decurge 
după următoarele principii. Căsătoria în cadrul gintii este cu desd.vîrşire inter
zisă. Sotia unui ghiliac decedat trece, conform hotărîrii gintei, la unul din fratii 
apropiati sau nominali • ai celui decedat. Ginta întretine pe toti membrii ei 
incapabili de muncă. «La noi nu există săraci - i-a spus un ghiliac autorului 
acestui referat -, dacă este careva sărac, pe acela îl hrăneşte hal (ginta)». 
Membrii gintei sînt legati prin ceremoniile comune de aducere a jertfelor, prin 
serbările comune, prin cimitirul comun etc. 

Ginta garantează fiecărui membru al ei viata şi securitatea împotriva 
atacurilor oricărei persoane care nu apartine gintei * *  ; ca mijloc de represiune 
serveşte răzbunarea sîngelui * * * ,  dar sub stăpînirea rusească exercitarea ei a 
slăbit foarte mult. Femeile sînt cu totul excluse din sfera de actiune a răzbunării 
sîngelui. In unele cazuri, de altfel foarte rare, ginta adoptă şi membri ai altor 
ginti. Ca regulă generală, averea celui decedat nu trebuie să iasă din cadrul 
gintii sale ; în acest sens, Ia ghiliaci e literalmente în vigoare cunoscutul drept 
din cele douăsprezece table : «Si sous heredes non habet, gentiles familiam 
habento» (dacă nu are moştenitori proprii, îl vor moşteni membrii gintei) 380• In 
viata ghiliacului nu se petrece nici un eveniment deosebit fără participarea 
gintei. Nu de mult, cu una sau două generatii în urmă, cel mai bătrîn dintre 
membrii gintei era căpetenie, «staroste• al gintei ; astăzi rolul celui mai bătrîn 
din gintă se reduce aproape numai la acela de a conduce ceremoniile religioase. 
O gintă cuprinde adesea aşezări foarte îndepărtate unele de altele, dar, fiind 
despărtiti, membrii ei continuă să-şi amintească unii de altii, să-şi facă unul 
altuia vizite, să se ajute unul pe altul etc. Ghiliacul nu-şi părăseşte niciodata 
tovarăşii sau mormintele gintei dacă nu e silit de o nevoie imperioasă. Orînduirea 
gentilică a pus o amprentă foarte puternică asupra întregii alcătuiri spirituale a 
ghiliacului, asupra caracterului său, asupra moravurilor şi institutiilor. Obişnuinta 
de a trata totul în comun, necesitatea de a interveni în permanentă pentru a apăra 
interesele membrilor gintii, răspunderea solidară în chestiunile de rd.zbunare a 
singelui * * * * ,  obligatia şi obişnuinta de a locui în iurte mari împreună cu zece sau 
mai multi semeni, într-un cuvînt, de a fi în permanentă în sinul popm ului lor, 
toate acestea au dat ghiliacilor un caracter sociabil, comunicativ. Ghiliacului îi 
este proprie o exceptională ospitalitate, îi face plăcere să primeascd. oaspeti şi 
să fie la rîndul lui oaspete. Frumosul obicei al ospitalitătii iese în evidentă 
deosebit de pregnant Ia zile negre. Intr-un an greu, cind ghiliacul nu are hrană 
nici pentru sine, nici pentru cîinii săi, el nu întinde mina după pomană, ci, fără 
să ezite, pleacă în ospetie, unde va fi hrănit, adesea timp destul de lung. 

Printre ghiliacii din Sahalin nu apar aproape de loc delicte generale de 
aviditate. Lucrurile de pret ghiliacul şi le păstrează în magazii niciodată ză
vorite. Ghiliacul este atît de sensibil la actiuni infamante, incit, de îndată ce 
se vede silit la o asemenea actiune, pleacă în taiga şi se spînzură. La ghiliaci 
crima se întîlneşte foarte rar şi e săvîrşită aproape întotdeauna Ia minie ; în 

* In „Russkie Vedomosti" ,  în loc de „fratii apropiati sau nominali " ,  
apare „fratii (de orice grad) " .  - Nota red. 

'** In „Russkie Vedomosti", în Joc de „gintă •, apare „hal" ; în loc de 
„oricărei persoane care nu apartine gintei" ,  apare „oricărei persoane din alt 
hal". - Nota red. 

*** In „Russkie Vedomosti" ,  în loc de „ca mijloc de represiune•, apare 
„ca mijloc" ; în loc de „răzbunarea singelui" ,  apare „răzbunarea gintei " .  -
Nota red. 

* * * *  In „Russkie Vedomosti" ,  în loc de „răzbunare a sîngelui" ,  apare „razbu
nare". - Nota red. 
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orice caz niciodată din pncma avidităţii. In relaţiile sale cu ceilalţi oameni • , 
ghiliacul se arată onest, credincios cuvîntului dat şi conştiincios. 

In ciuda îndelungatei aserviri la care au fost supuşi de către man·ciurienii 
asimila\i chinezi, în ciuda influenţei funeste a colonizării •• din regiunea Amu
rului, sub raport moral ghiliacii au păstrat multe din virtuţile unui trib pri
mitiv. Destinul orînduirii lor sociale însă este inevitabil hotărît. Incă una sau 
doua genera\ii şi ghiliacii de pe continent vor fi complet rusificaţi şi, o dată 
cu binefacerile culturii, îşi vor apropria şi racilele ei. Ghiliacii din Sahalin, fiind 
mai mult sau mai puţin departe de centrele colonizării ruseşti, au şanse să 
rămînă în acest stadiu timp mai îndelungat. Dar şi la ei începe să se simtă 
influenţa populaţiei ruseşti din vecinătate. Ei vin în sate pentru negoţ, merg 
după lucru la Nikolaevsk, şi fiecare ghiliac care se întoarce de la muncd. în 
aşezarea natală aduce cu sine aceeaşi atmosferă pe care o aduce în satele ru
seşti muncitorul de la oraş. In afara de aceasta, munca la oraşe, cu şansele ei 
nestabile, înlătură tot mai mult acea egalitate primară care constituie tr(bătura 
predominantă a vieţii economice simple Ia popoarele de felul ghiliacilor. 

Articolul d-lui Sternberg, care cuprinde şi date despre reprezentd.rile reli
gioase, obiceiurile şi instituţiile juridice • • •  ale ghiliacilor, va fi publicat în în
tregime în «Etnograficeskoe obozrenie" • 381. 

Scris la sfirşitul lunii noiembrie 
- 4 decembrie 1 892 

Publicat în „Die Neue Zeit" 
Bd. 1, nr. 2, 1892-1893 

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

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• In „Russkie Vedomosti" ,  în loc de „relaţiile cu ceilalţi oameni" , apare 
„relaţiile civice" .  - Nota red. 

•• In „Russkie Vedomosti " ,  în Joc de „colonizării " ,  apare „populaţiei no
made". - Nota red. 

•••  In „Rus,h.ie Vedomosti" , în loc de „instituţiile juridice" , apare „obiceiu· 
rile juridice" .  - Nota red. 



[Către conducerea Partidului social-democrat 
din Ungaria 382) 

Stimaţi tovarăşi, 

349 

Vă mulţumesc foarte mult pentru •amabila voastră invitaţie 
la congresul Partidului social-democraţiei din Ungaria, la care, spre 
regretul meu, îmi este imposibil să particip. 

Trimiţînd aceste rînduri, nu pot să nu-mi exprim adînca părere 
de rău în legătură cu disensiunea apărută în rîndurile voastre. De
parte de mine să mă amestec în chestiuni pentru a căror rezolvare 
nu sînt nici chemat şi nici nu pot s-o fac, necunoscînd suficient 
situaţia. Pot numai să-mi exprim dorinţa ca congresul partidului să 
reuşească să aplaneze divergenţele de opinii şi * să înlăture peri
colul unei sciziuni. 

Urez mult succes congresului partidului. 

Scris la începutul lunii ianuarie 1893 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă, în K. Ma1x şi F. Engels, 
Opere, voi. XVI, partea a II-a, 1936 

Al vostru, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

„ In manuscris urmează fraza : „să păstreze pentru partidul ungar un ase
menea colaborator capabil, cum fără îndoială este tov. P. Engelmann•, frază care 
a fost ştearsă. - Nota red. 
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[Cu privire la recenta farsă a poliţiei 
din Paris 383] 

Presa burgheză pariziană anunţă cu multă pompă că poliţia ar 
fi descoperit un complot cit se poate de mîrşav. Cîţiva „nihilişti 
ruşi" ar fi conspirat cu scopul de a trimite pe lumea cealaltă pe 
blajinul ţar, autocratul întregii Rusii ; poliţia a vegheat însă, „cri
minalii, ba chiar atentatorii" au fost prinşi, milostivul părinte al 
patriei ruse a fost salvat. 

Examinînd situaţia ceva mai atent, se dovedeşte că „nihiliştii 
ruşi" îşi merită numele doar în măsura în care nu au nimic comun 
cu ruşii : nihil. Sînt pur şi simplu polonezi, care au avut doar neno
rocul să se nască sub sceptrul tătucului ţar de la Petersburg. Oa
meni care trăiau la Paris foarte liniştit şi retras şi nu erau atît de 
naivi incit să organizeze atentate ; astăzi oamenii chibzuiţi cedează 
această ocupaţie poliţiei. Chiar simpla necesitate de a aduce la 
cunoştinţa opiniei publice numele poloneze ale acestor „nihilişti 
ruşi" a fost de ajuns pentru a face versiunea atentatului şi com
plotului inacceptabilă pînă şi pentru poliţie. Aceasta a fost nevoită 
să-şi informeze reprezentantul de pe lingă agenţiile Havas şi Reu
ter că aceşti oameni vor fi numai expulzaţi din Franţa. 

Dar de ce atîta vîlvă pretutindeni ? Foarte simplu. 
Conducătorii republicii burgheze oportunist-radicale m1mş-

tri, senatori, deputaţi - sînt implicaţi cu toţii în scandalul Pa
nama 384 ,  unii pentru luare de mită, alţii pentru complicitatP. şi tăi
nuire. Ei sînt însă de părere că opinia publică s-a preocupat 
îndeajuns de această latură a activităţii lor necurate. Ei judecă 
astfel : lumea a vorbit destul de faptul că noi am discreditat repu
blica prin escrocheriile noastre. Să arătăm acum că sîntem capabili 
să discredităm această republică şi din punct de vedere politic. 
Să arătăm că în ploconirea faţă de ţar putem să-l întrecem cu mult 
pe răposatul Bismarck. Legaţia rusă doreşte să cerceteze actele 
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emigranţilor polonezi, să-i dovedim rîvna noastră fierbinte de a-i 
pune la picioare tot ce doreşte : nu numai actele, dar o dată cu ele 
şi polonezii, iar dacă trebuie, întreaga Franţă I 

Nouă ne convine dacă, în felul acesta, republica burgheză îşi 
sapă singură groapa. Moştenitorii ei sînt la uşă : nu monarhiştii 
care complotează iar din răsputeri, dar nu sînt cu toate acestea 
primejdioşi, ci socialiştii. Ceea ce însă şi nouă ni se pare prea mull 
e prostia acestor oameni, a actualilor conducători ai Franţei. Ei 
cerşesc favoruri şi îndurare de la Rusia oficială, îi ling cizmele, se 
înjosesc în faţa acestei bande ruseşti de hoţi, îl proclamă pe ţar 
adevăratul suveran al Franţei şi conducător al politicii franceze, în 
vreme ce acest ţar este neputincios, cu totul incapabil să aducă 
Franţei cel mai mic serviciu real. Iarna de acum dovedeşte că 
foametea va fi un fenomen permanent încă mulţi ani în Rusia ; 
resursele ţării s-au epuizat pentru mult timp, iar situaţia ei finan
ciară este de-a dreptul desperată. Nu Franţa are nevoie de Rusia ; 
dimpotrivă, Rusia este cea care fără sprij inul moral al Franţei ar fi 
complet paralizată. Dacă aceşti burghezi francezi ar avea puţină 
minte, i-ar putea constrînge pe aliaţii lor ruşi la orice act care nu 
cere bani sau război. In loc s-o facă, se tîrăsc la picioarele Rusiei 
şi se lasă exploataţi pentru scopurile de stat ruseşti într-un hal în 
care Prusia n-a făcut-o nici măcar în momentele ei de cea mai 
adîncă înjosire. Şi după toate astea se cred şi foarte vicleni ; nici 
nu bănuiesc, prostănacii, ce se mai rîde pe seama lor la Petersburg I 

Paris vaut bien une messe - Parisul face cit o liturghie, a 
spus Henric al IV-lea cind prin trecerea sa la catolicism a obţinut 
capitularea Parisului. La France vaut bien une Marseillaise -
Franţa face cit o Marsilieză, a spus Alexandru al Iii-lea cind, fiind 
într-o situaţie politică fără ieşire şi lipsit complet de ajutor, ami
ralul Gervais a venit să-i pună la picioare Franţa 385• 

Scris la 10 ianuarie 1893 

Publicat în „Vorwărts• nr. 1 1  
din 13 ianuarie 1893 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Despre „Panamaua" italiană 386 

I 

„Italia, Italia, ce de canalii ai ! " , se spune într-un cîntec stu
denţesc german despre ploşniţele şi puricii din Italia. Alături de 
canaliile cu şase picioare, acolo există însă şi canalii cu două 
picioare, iar la bella Italia se străduieşte să arate că nu se lasă 
întrecută în această privinţă nici de la belle France, ţara pana
malei, şi nici de austera Germanie, ţara devoţiunii, a moravurilor 
pioase şi a fondului welfilor 387• 

In Italia, banii-hîrtie sînt emişi de către şase bănci, două tos
cane, una napolitană, una siciliană şi două romane : Banca Romana 
şi Banca Nazionale. Bancnotele acestor şase bănci privilegiate cir
culă ca mijloc de plată valabil în virtutea unei legi care a expi
rat acum cîţiva ani, fiind apoi prelungită de la an la an, pînă Ia 3 1  
decembrie 1 892, iar î n  cele din urmă pentru încă 3 luni, pînă l a  3 1  
martie 1 893. 

Incă sub guvernul Crispi, în 1 889, în legătură cu necesitatea 
de a reînnoi privilegiul băncilor şi din pricina zvonurilor alar
mante s-a instituit o anchetă asupra modului în care au fost admi
nistrate aceste bănci. La Banca Nazionale ancheta a fost efectuată 
de senatorul Consiglio, la Banca Romana de senatorul Alvisi, un 
om onest, căruia i-a fost pus la dispoziţie ca expert Biagini, un 
funcţionar destoinic din ministerul de finanţe. Ce anume a desco
perit Consiglio, nu se ştie nici pînă astăzi ; raportul lui Alvisi 
împreună cu toate dovezile anexate a ajuns în copie, după moartea 
lui Alvisi, în mîini aşa-zis neoficiale, şi astfel s-a ivit mica panama, 
„panamino" ,  cum îi spun italienii. 

La vremea aceea, guvernul Crispi a pus, pe tăcute, raportul 
la dosar. Alvisi a amintit în senat de cî teva ori această chestiune, 
a ameninţat cu scandalul, dar de fiecare dată a lăsat să fie redus 
la tăcere. A păstrat tăcerea şi atunci cînd ministrul Miceli, care 
ordonase ancheta, a prezentat în comisia parlamentului - cu pri-
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lejul prelungirii cu încă un an a valabilităţii legii bancare - un 
raport laudativ despre Banca Romana şi l-a rugat insistent pe prie
tenul său Alvisi să nu-l compromită pe el şi instituţiile de credit 
ale ţării prin dezvăluirile sale. Guvernul Crispi a căzut şi în locul 
lui a venit guvernul Rudini ; apoi a căzut şi guvernul Rudini, fiind 
înlocuit cu actualul guvern Giolitti. Legea bancară definitivă, prin 
care băncile urmau să fie reorganizate şi privilegiile lor prelun
gite pentru 6 ani, era încă în aer. Nimeni nu voia să muşte din 
această momeală primejdioasă. Ca în jocul de copii, aşchia aprinsă 
d fost trecută din mină în mină pînă cînd, în cele din urmă, la 21 
decembrie, ultima scînteie a fost stinsă fără cruţare pe căi neofi
ciale. 

lncă la 6 decembrie 1892, la cererea lui Giolitti, a fost prezen
tat un proiect de lege privitor la prelungirea pentru şase ani a 
privilegiului bancar. Dar, ca urmare a zvonurilor alarmante, cu 
totul neoficiale, despre neregulile grave în administrarea băncilor, 
Giolitti a cerut, deja la 21 decembrie, un ultim răgaz de trei luni -
pînă la 3 1  martie. In cursul dezbaterilor a luat cuvîntul deputatul 
Colaj anni şi, spre stupoarea generală, a citit diverse pasaje din 
raportul general al lui Alvisi cu privire la Banca Romana şi din 
raportul special al lui Biagini asupra registrelor de contabilitate şi 
a numerarului de casă controlate de el. Şi frumoase lucruri au mai 
ieşit atunci la iveală I 9 OOO OOO de franci bancnote emise ilegal 
excedentar ; o amestecare foarte comodă, pentru guvernatorul băncii 
şi casier, d ar antistatutară a casei băncii cu rezervele de aur ; un 
portofoliu doldora de poliţe trase asupra unor persoane insolva
bile ; 73 OOO OOO din fondurile băncii avansate la 179 de persoane 
privilegiate, din care 33 500 OOO la numai 19 persoane ; printre 
datornici figurau Tanlongo guvernatorul băncii, cu peste 1 OOO OOO 
şi principele Giulio Torlonia, preşedintele consiliului de suprave
ghere, cu 4 OOO OOO etc., etc. In rest, Colajanni nu a mai dat nume, 
dar a lăsat să se înţeleagă că ştie mai multe decît spune şi a cerut 
o anchetă parlamentară asupra activităţii băncilor. 

Un alt deputat, Gavazzi, a citit apoi încă un pasaj din raportul 
lui Alvisi din care reieşea că Banca Romana acordase împrumuturi 
însemnate unor avocaţi, gazetari şi oameni politici şi că aceşti 
clienţi speciali primiseră circa 12 OOO OOO, sumă care nu figura în 
bilanţurile date publicităţii. 

Miceli, fostul ministru, care ordonase ancheta în timpul guver� 
nului Crispi, a sărit în sus. Giolitti, Crispi, Rudini, cei trei prim
miniştri implicaţi în această afacere au sărit şi ei în sus, unul după 
altul, pentru a califica toate aceste dezvăluiri drept pură născocire. 

Şi cu ce vehementă indignare morală au vorbit I O mai nobilă 
minie nu ar fi putut afişa nici un comis-voiajor german căruia îi 

25 -- Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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reproşezi că marfa comandată după o mostră bună s-a dovedit a 
fi de proastă calitate. 

In aceeaşi zi deputaţii au preschimbat la casa parlamentului 
bancnote emise de Banca Romana în valoare de peste 50 OOO de 
franci, iar acţiunile băncii (la o valoare nominală de 1 OOO de franci) 
au scăzut cu 100 de franci. După eroicele discursuri ale miniştrilor 
însă, spre seară, cei de la bursă şi-au revenit. Scandalul era socotit 
ca înăbuşit, iar chestiunea ca înmormîntată. 

II 

Şi totuşi fiecare cuvînt rostit de Colajanni era adevărat, iar 
cele dezvăluite constituiau doar o treime din ceea ce conţinea 
raportul de anchetă. Guvernatorul Tanlongo, casierul principal 
Lazzaroni şi preşedintele consiliului de administraţie, Torlonia, şi-au 
acordat în tihnă împrumuturi în suma de 9 OOO OOO. Iar banca a 
fost în genere condusă „tihnit" - patriarcalmente -, după expre
sia lui Tanlongo ; atît de tihnit, incit din fondurile destinate cre
ditelor în condiţii avantajoase pentru comerţ şi industrie au fost 
acordate împrumuturi garantate cu ipoteci nesigure, care practic nu 
acopereau sumele împrumutate, sau au fost acordate contra unor 
poliţe a căror plată era mereu amînată, sau chiar în cont curent 
deschis, unor oameni care prin industrie înţelegeau afaceri du
bioase. Atît de tihnit, incit, încetul cu încetul, aproape toţi gaze
tarii şi nu mai puţin de 150 de membri ai actualei Camere a depu
taţilor, majoritatea insolvabili notorii sau chiar trăind exclusiv din 
datorii, au ajuns să figureze ca debitori în registrele băncii. Lista 
acestor clienţi se găsea şi ea în anexele raportului lui Alvisi ; pe 
această listă, alături de un singur deputat de dreapta, Arbib, figu
rau deputaţi de stînga de aproape toate nuanţele cu sume între 
500 OOO şi 600 OOO de franci fiecare. Printre ei se număra şi purtă
torul unui nume cinstit în lumea întreagă *, precum şi doi dintre 
actualii miniştri - Grimaldi şi Martini ; Grimaldi este chiar unul 
din jurisconsulţii băncii cu un salariu anual de 25 OOO de franci. 
Lucrurile stăteau destul de urît, dar toate acestea s-au petrecut abia 
în 1889, alcătuiau numai începutul, nici nu constituiau un pana
mino, ci doar un panaminetto, o panama minusculă. 

Aceste mici chestiuni şi altele asemănătoare, printre care, se 
înţelege, erau şi zvonuri exagerate, au ajuns treptat, una cite una, 
la urechile publicului, după ce tonul a fost dat de discursul lui 

'* Menotti Garibaldi - Nota !ed. 
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Colaj anni. Publicul a început să-şi retragă depunerile de la Banca 
Romana - în cîteva zile au fost retrase 9 OOO OOO din totalul de 
1 4  OOO OOO de franci depuneri - şi să primească cu neîncredere 
bancnotele emise de ea. Guvernul a simţit că venise timpul să 
acţioneze. Ceea ce ani de-a rîndul guvernele lăsaseră unul în seama 
celuilalt - reglementarea problemei băncilor şi a banilor-hîrtie -
trebuia să-şi găsească acum urgent rezolvarea. La începutul lunii 
ianuarie au început tratative pentru contopirea celor două bănci 
romane şi a celor două bănci toscane într-o singură mare insti
tuţie de credit ; concomitent guvernul a ordonat efectuarea unei 
noi anchete asupra băncilor. Banca Nazionale, care trebuia să for
meze nucleul noii instituţii, a refuzat, fireşte, să preia necondiţio
n at toate păcatele Băncii Romana ; ea a pus bcţe-n roate şi s-a 
tirguit. Dar totul a ajuns la urechile publicului ; neîncrederea a 
devenit panică. Oraşul Roma şi-a retras de la Banca Romana depu
nerea în valoare de peste un milion, de asemenea casa de economii 
depozitul ei în valoare de peste 500 OOO de franci. Acţiunile Băncii 
Romana cu valoare nominală de 1 OOO de franci ,  care după discursul 
lui Colajanni scăzuseră la 670 de franci, la 15 ianuarie erau cotate 
la numai 504 franci. In nordul ţării bancnotele emise de această 
bancă au început să fie refuzate. 

Dar iată că la cunoştinţa publicului au ajuns zvonuri despre 
rezultatele fenomenale ale noii revizii întreprinse la Banca Romana. 
Ce-i drept, principele Giulio Torlonia şi-a achitat datoria : la 13  
ianuarie a adus 4 OOO OOO, la 14  ianuarie încă 600 OOO de franci ş i  
la 1 5  ianuarie restul de 2 OOO OOO. Ce-i drept, guvernatorul Tanlongo 
şi casierul Lazzaroni şi-au pus în întregime la dispoziţia băncii 
marea lor avere pentru stingerea datoriilor lor. Ce-i drept, „o 
persoană foarte influentă" - revista „Corriere di Napoli" 388 făcea 
aluzii transparente la rege * - a plătit datoria la bancă a minis
trului Grimaldi şi a membrilor familiei sale. Ce-i drept, deputatul 
constituţional-radical Fortis a declarat că creditul ce i-a fost des
chis i se acordase în calitate de jurisconsult al băncii. Dar ce im
portanţă puteau să aibă toate acestea în comparaţie cu vestea 
adusă de noua revizie şi anume că Banca Romana, care avea per
misiunea să emită bancnote în valoare de 70 OOO OOO, a pus în circu
laţie 133 OOO OOO ; că, pentru a ascunde acest fapt, în registrele 
bd.ncii fuseseră introduşi creditori fictivi pentru suma de 49 OOO OOO 
şi cd. guvernatorul Tanlongo a luat 25 OOO OOO contra unei simple 
chitanţe datată 3 iarnuarie 1 893. („Secolo" 389 din 21-22 
ianuarie.) Ba mai mult, se şoptea că rezerva în aur a fost găsită 
în ordine, dar numai datorită baronului Michele Lazzaroni, nepotul 

.,. Umberto I. - Nota red. 

25* 
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casierului principal, care a împrumutat în acest scop de la prie
tenii săi de afaceri din Elveţia, pentru cîteva zile, mai multe mi
lioane de franci peşin, cu promisiunea de a restitui aceşti bani in 
natura imediat după revizie ; lucru care, desigur, va prezenta oare
care dificultăţi, deoarece între timp guvernul a pus sub sechestru 
toate fondurile Băncii Romana. Şi iată că a început să plouă din 
toate părţile cu dezvăluiri, au început să circule cu mai multă sau 
mai puţină certitudine numele a 150 de deputaţi ; acum nu se mai 
putea nega că cel puţin ultimele trei guverne ştiau de întreaga 
afacere, că respectivele guverne au pus sistematic şi pe scară 
largă la dispoziţie partizanilor lor banii băncii în scopuri electo
rale, că au discutat adesea în consiliul de miniştri despre această 
deturnare de fonduri şi că au tăinuit-o intenţionat, conştienţi fiind 
de răspunderea pe care şi-o asumau şi încurajînd astfel perpe· 
tuarea deturnării. 

Ce palid a părut după toate acestea raportul lui Biagini, publi
cat în „Corriere di Napoliu la 1 9-20 ianuarie I Panamino îşi făcuse 
apariţia. 

III 

Criza nu mai putea fi evitată. Dintre oamenii care s-au dedat 
la escrocherii împreună cu banca, deturnîndu-i şi irosindu-i fondu
rile, pe calea creditelor acordate cinstit, bineînţeles, unii dispuneau 
de putere în stat, alţii nu. Se înţelege că de îndată ce au simţit 
cuţitul în gît, cei dintîi i-au jertfit pe cei din urmă. Unul dintre 
făptaşi a luat nobila hotărîre să devină călăul celuilalt. La fel ca 
în Franţa. Şi acolo, Rouvier, Floquet, Freycinet & Co. i-au jertfit 
pe aceiaşi Lesseps şi Fontane, cărora ei şi complicii lor le-au „pus 
cuţitul în gît" destul de des, după cum se exprimă Charles Lesseps, 
pentru a stoarce din panama fonduri destinate scopurilor politice. 
Exact la fel, Giolitti şi Grimaldi şi-au jertfit prietenul intim, Tan
longo, după ce ei şi predecesorii lor l-au extorcat de banii băncii 
pentru scopurile lor electorale şi pentru presa lor pînă într-atît 
incit a mai rămas doar o singură soluţie : falimentul. Iar cînd 
datoriile lui Grimaldi au fost achitate, cum aminteam mai sus, în 
chip misterios, dintre toţi cei care cereau arestarea lui Tanlongo, 
Grimaldi a ţipat cel mai tare. 

Dar Tanlongo este un italian bătrîn uns cu toate unsorile, tre
cut prin ciur şi prin dîrmon, nu un ageamiu în materie de escro
cherie cum erau Charles Lesseps şi celelalte marionete, siliţi să 
recurgă la panama pentru Reinach & Co. Tanlongo este un om 
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evlavios, care ascultă liturghia în fiecare dimineaţă la ora 4, înche
indu-şi totodată micile afaceri cu persoanele şi mijlocitorii pe care 
nu voia să-i vadă în biroul său de la bancă - blamier' mich nicht, 
mein liebes Kind *. Tanlongo întreţine relaţii foarte cordiale cu 
Vaticanul ; şi se spune că în acest Vatican, intangibil pentru poliţia 
italiană, ar fi pus în siguranţă o casetă conţinînd documentele care 
îl apără de puternicii săi prieteni şi protectori, documentele pe 
care nu doreşte să le încredinţeze prematur justiţiei. Căci în Italia, 
în timpul panaminei, ca şi în Franţa în timpul panamalei, justiţia 
a stîrnit serioase bănuieli că ar urmări uneori prin percheziţiile ei 
nu atî t să scoată documente la iveală, cit să le facă complet dispă
rute. Iar Tanlongo socotea că anumite documente care pot să-l 
apere şi să dezvăluie adevărata stare de fapt sînt în siguranţă nu 
la judecătorul de instrucţie italian, ci numai la Vatican. 

Şi iată, de îndată ce guvernul a ajuns la înţelegere cu Banca 
Nazionale, în urma căreia aceasta prelua întregul activ şi pasiv al 
Băncii Romana, obligîndu-se să plătească acţionarilor 450 de franci 
pentru fiecare acţiune în valoare de 1 OOO de franci ; de îndată ce 
guvernul a considerat că aceasta poate împiedica divulgarea nu
melor oamenilor politici care erau creditorii băncii, bravul Tan
longo a şi trebuit să se convingă că în politica burgheză ingrati
tudinea este singura răsplată pentru serviciile aduse, Din seara 
zilei de 16 ianuarie locuinţa i-a fost pusă sub supraveghere ; la 1 9  
ianuarie a fost arestat împreună cu  Lazzaronni, casierul principal. 

El se aşteptase la asta. Anterior declarase unui redactor al 
ziarului „Parlamento" 390 : 

„N-au decit să mă azvîrle in închisoare, dar trebuie atunci să ţină seama 
ră joacă o carte proastă ... Dacă vor să mă facă răspunzător pentru vina altora, 
mă vor sili să provoc un scandal... Vor să mă distrugă 1 Atunci voi divulga 
numele oamenilor care mi-au cerut milioane peste milioane. De cite ori am 
spus : nu pot să dau aceste milioane, singurul r<îspuns a fost : sini necesare 
(occorrono). Iar pentru asta am dovezi... aşa se întîmplă întotdeauna i cu cit 
am adus mai multe servicii, cu atit mai tare m-au scuipat în obraz i dar dacă 
voi cădea acum, mă voi a/la într-o companie plăcută•. 

Şi cînd acest om bolnav şi bătrîn, ţinut mai întîi sub arest 
în palatul său, a fost dus la 25 ianuarie la închisoarea Regina Coeli, 
el a declarat unui funcţionar care îl însoţea : „Merg, dar îmi rezerv 
dreptul de a face dezvăluiri" ; iar familiei sale i-a spus : „Ei ar dori 
să mor în închisoare, dar am încă destulă putere pentru a mă 
răzbuna". 

* - „copilă dragă, nu mă compromite" (H, Heine. „fntoarcerea acasă"), 
- Nota trad. 
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Nu prea e de presupus că în instanţă acest om se va lăsa cople
şit, asemenea directorilor implicaţi în panamaua de la Paris, care, 
în loc să-şi strivească acuzatorii sub greutatea faptelor ce le stă
teau la dispoziţie, fapte de zece ori mai compromiţătoare, implorau 
prin tăcere o sentinţă blîndă. Ziarele îl descriau pe Tanlongo, deşi 
suferind de gută, ca pe un bărbat înalt şi vînjos, „un adevărat 
cuirasier de şaptezeci de ani" ; după cum dovedeşte întregul său 
trecut, el ştia că salvarea sa stă numai în cea mai înverşunată 
luptă, în cea mai dîrză rezistenţă ; şi astfel, într-o bună zi, fai
moasa cassetta d'oro * va trece din Vatican în sala de şedinţe, iar 
conţinutul ei se va etala pe masa tribunalului. Să fie într-un 
ceas bun I 

Intre timp, în acelaşi 25 ianuarie s-a redeschis sesiunea parla
mentului şi scandalul a izbucnit şi acolo. Giolitti poate striga celor 
1 50 de deputaţi ai săi ceea ce Rouvier a strigat celor 104 ai săi : 
dacă nu am fi luat acei bani. nu aţi sta aici. Şi aşa şi este. Crispi 
şi Rudini nu pot spune decît tot acelaşi lucru. Dar cu asta chestiu
nea nu a fost rezolvată. Trebuie să urmeze alte dezvăluiri, atît în 
parlament cît şi în instanţă. Panamino, ca şi panamaua, se află 
abia la începutul evoluţiei sale. 

Şi care este morala acestei istorii ? Şi panamaua, şi panamino, 
şi fondul welf dovedesc că întreaga politică burgheză actuală, atît 
agreabilele ciorovăieli dintre partidele burgheze, cît şi împotrivirea 
lor comună la presiunea exercitată de clasa muncitoare, nu poate 
fi dusă fără uriaşe sume de bani, că aceşti bani sînt folosiţi în 
scopuri care nu pot fi mărturisite public şi că guvernele, în faţa 
avariţiei burghezilor, se văd tot mai mult silite să procure mijloace 
pentru aceste scopuri nemărturisite pe căi de asemenea de nemăr
turisit. „Noi luăm banii de acolo de unde îi găsim" ,  spunea Bis
marck, care ştia el ce ştia. Şi „unde îi găsim" ,  se vede. 

Scris între 26 şi 29 ianuarie 1 893 

Publicat în „Vorwărts I" nr. 27, 28 

şi 29 din 1 ,  2 şi 3 februarie 1893 

* - caseta de aur. - Nota !rad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Publicarea „Manifestului Partidului Comunist" coincide, am 
putea spune, cu ziua de 18  martie 1848, cu revoluţiile de la Milano 
şi Berlin, care reprezintă răscularea a două naţiuni : una situată în 
centrul continentului european, cealaltă situată în centrul zonei 
mediteraneene ; două naţiuni slăbite pînă atunci din c auza fărîmi
ţării teritoriale şi a luptelor interne şi ajunse din această cauză 
sub stăpînire străină. Dacă Italia era supusă împăratului Austriei, 
Germania se afla sub jugul la fel de apăsător, deşi indirect, al 
ţarului tuturor ruşilor. Urmările lui 18 martie 1848 au scăpat Italia 
şi Germania de această ruşine ; dacă, din 1848 pînă în 187 1 ,  aceste 
două mari naţiuni au fost reconstituite şi, oarecum, redate lor înseşi, 
lucrul acesta a fost posibil, după cum spunea Karl Marx, deoarece 
oamenii care înăbuşiseră revoluţia de la 1848 au devenit, împotriva 
voinţei lor, executorii ei testamentari 392• 

Această revoluţie a fost pretutindeni opera clasei muncitoare ; 
clasa muncitoare a fost aceea care a ridicat baricade şi şi-a riscat 
viaţa. Numai muncitorii din Paris au avut, atunci cînd au răsturnat 
guvernul, intenţia bine determinată de a răsturna şi orînduirea bur
gheză. Dar, cu toate că ei erau conştienţi de antagonismul fatal 
dintre propria lor clasă şi burghezie, nici dezvoltarea economică a 
ţării şi nici dezvoltarea spirituală a maselor muncitoreşti franceze 
nu ajunsese la un grad c are să permită transformarea revoluţio
nară a societăţii. De aceea roadele revoluţiei au fost culese, în 
cele din urmă, de clasa capitaliştilor. In celelalte ţări, în Italia, în 
Germania, în Austria, muncitorii n-au făcut în fond altceva decît 
să aducă la putere burghezia. Dar în nici o ţară dominaţia burghe
ziei nu e cu putinţă fără independenţa naţională. Revoluţia din 
1848 trebuia deci să aducă cu sine unificarea şi independenţa unor 
naţiuni pînă atunci dependente şi neunificate : Italia, Germania, 
Ungaria. Acum este rîndul Poloniei. 
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Prin urmare, deşi revoluţia din 1 848 nu a fost o revoluţie socia
listă, totuşi ea a deschis şi a pregătit terenul pentru o asemenea 
revoluţie. Prin avîntul pe care regimul burghez l-a dat în toate ţările 
marii industrii, el a creat pretutindeni, în ultimii 45 de ani, un pro
letariat numeros, bine închegat şi puternic ; în felul acesta el a 
generat propriii lui gropari, ca să folosim o expresie din „Mani
fest" .  Fără restaurarea independenţei şi unităţii fiecărei naţiuni nu 
s-ar fi putut înfăptui nici unirea internaţională a proletariatului, 
nici colaborarea paşnică, creatoare a acestor naţiuni în vederea 
realizării unor ţeluri comune. Şi-ar putea cineva imagina o acţiune 
comună, internaţională, a muncitorilor italieni, maghiari, germani, 
polonezi, ruşi în condiţiile politice ale perioadei dinainte de 1 848 ? 

Aşadar, bătăliile anului 1 848 nu au fost zadarnice, după cum nu 
s-au scurs în zadar nici cei 45 de ani care ne despart de această 
etapă revoluţionară. Roadele încep să se coacă, şi tot ce doresc 
este ca publicarea acestei traduceri italiene a „Manifestului" să 
fie de bun augur pentru victoria proletariatului italian, aşa cum 
a fost publicarea originalului pentru revoluţia internaţională. 

„Manifestul" recunoaşte întru totul rolul revoluţionar pe care 
l-a avut capitalismul în trecut. Prima naţiune capitalistă a fost 
Italia. Sfîrşitul evului mediu şi zorile erei moderne, capitaliste, sînt 
marcate printr-o figură grandioasă, aceea a italianului Dante, care 
e totodată ultimul poet al evului mediu şi cel dintîi poet al erei 
moderne. Azi, ca şi în 1300, o nouă eră istorică e pe cale de a 
se naşte. Ne va dărui oare Italia un nou Dante care să vestească 
naşterea acestei ere noi, proletare ? 

Londra, 1 februarie 1 893 
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Prefaţă 

Articolele retipărite aici au fost publicate în ziarul berlinez 
„ Vorwiirts• în martie 1 893, în perioada cind în Reichstag se dis
cuta proiectul de lege cu privire la armată. 

1n aceste artkole eu pornesc de la premisa care ciştigă tot 
mai mult teren în rîndurile opiniei publice, şi anume că în întreaga 
Europă sistemul armatei permanente a fost împins atît de departe, 
incit fie va ruina popoarele din punct de vedere economic prin 
povara cheltuielilor militare, fie va duce la un război general de 
exterminare, afară de cazul cind armatele permanente ar fi la 
timp transformate într-o miliţie bazată pe înarmarea generală a 
poporului. 

Voi încerca să demonstrez că această transformare este posi
bilă chiar de pe acum, chiar sub guvernele actuale şi în situaţia 
politică actuală. Voi porni, prin urmare, de la această situaţie şi 
voi propune deocamdată numai acele măsuri pe care orice guvern 
actual le poate lua fără a prejudicia securitatea ţării. Mă voi stră
dui doar să arăt că, din punct de vedere pur militar, absolut nimic 
nu împiedică desfiinţarea treptată a armatelor permanente şi că, 
dacă aceste armate vor fi totuşi menţinute, motivele nu sînt de ordin 
militar, ci de ordin politic, pe scurt că armatele sînt îndreptate 
nu atît împotriva duşmanilor din afară, cit împotriva celor 
dinăuntru. 

Consider reducerea treptată a stagiului militar pe baza unui 
acord internaţional, reducere care constituie punctul esenţial al 
expunerii mele, ca fiind în general calea cea mai simplă şi mai 
scurtă pentru a trece pretutindeni de la armata permanentă la 
miliţia organizată pe baza înarmării generale a poporului. Formele 
unui asemenea acord pot fi, desigur, diferite, în funcţie de carac
terul guvernelor care încheie acordul şi de situaţia politică dată. 
Condiţiile actuale sînt extrem de favorabile, astfel incit, dacă 
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acum s-ar lua ca punct de plecare o durată a stagiului militar de 
cel mult doi ani, atunci după cîţiva ani se va putea stabili, după 
toate probabilităţile, un termen mult mai scurt. 

Punînd drept condiţie esenţială pentru trecerea la noul sistem 
educarea întregii generaţii de tineri prin gimnastică şi instrucţie, 
exclud prin aceasta categoric orice posibilitate de a confunda sis
temul de miliţie propus aici cu oricare formă de miliţie existentă 
în prezent, de pildă cea elveţiană. 

Londra, 28 martie 1893 
F. Engels 



36? 

I 

De douăzeci şi cinci de ani 1ntreaga Europă se înarmează în 
proporţii fără precedent. Marile puteri se iau la întrecere în ceea 
ce priveşte forţa militară şi gradul de pregătire pentru război. Ger
mania, Franţa, Rusia îşi epuizează toată energia pentru a se întrece 
una pe cealaltă. Tocmai în acest moment guvernul german cere 
poporului un nou efort, un efort extraordinar, care a izbutit să 
înspăimînte pînă şi docilul Reichstag actual. Nu este oare absurd 
în asemenea condiţii să vorbim de dezarmare ? 

Şi, totuşi, în toate ţările păturile largi ale populaţiei asupra 
cărora apasă aproape în exclusivitate obligaţia de a furniza masa 
soldaţilor şi de a plăti cea mai mare parte din impozite cheamă 
la dezarmare. Pretutindeni încordarea a atins un grad în care re
sursele - într-un loc recruţii, în alt loc banii, iar în altul amîn
două - încep să se epuizeze. Oare singura posibilitate de a ieşi 
din acest impas o oferă numai un război de exterminare fără pre
cedent ? 

Eu afirm : dezarmarea, şi o dată cu ea garanţia păcii, este posi
bilă ; este chiar relativ uşor de înfăptuit, j ar Germania, mai mult 
decît oricare alt stat civilizat, poate şi este chemată s-o înfăptuiască. 

După războiul din 1 870-1871 a fost definitiv dovedită supe
rioritatea sistemului serviciului militar general obligatoriu cu 
rezervă şi Landwehr 394 - chiar şi sub forma sa prusiană denatu
rată din acea vreme - în comparaţie cu sistemul de recrutare cu 
drept de înlocuire. Cu unele modificări mai mari sau mai mici, toate 
ţările de pe continent au adoptat acest sistem. Faptul în sine nu ar 
fi fost regretabil. O armată a cărei principală rezervă o constituie 
bărbaţii căsătoriţi de vîrstă mijlocie este, prin însăşi natura ei, mai 
puţin agresivă decît a fost armata lui Ludovic-Napoleon, alcătuită 
pe baza dreptului de înlocuire şi în al cărei efectiv exista un mare 
număr de înlocuitori, soldaţi de profesie plătiţi. A survenit însă 
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anexarea Alsaciei şi Lorenei, în urma căreia pacea de la Frankfurt 
a devenit pentru Franţa mai mult un armistiţiu, aşa cum a fost 
pacea de la Tilsit 395 pentru Prusia. Şi astfel a început între Franţa 
şi Germania o febrilă cursă a înarmărilor, în care treptat au fost 
atrase Rusia, Austria şi Italia. 

La început a fost prelungită durata serviciului în Landwehr. 
ln Franţa, armata teritorială a primit o rezervă formată din contin
gente mai vechi, în Germania s-a reintrodus Landwehr-ul din a 
doua recrutare şi chiar Landsturm-ul 396• Şi s-a mers astfel pas cu 
pas pînă acolo, incit limita firească de vîrstă a fost atinsă şi chiar 
depăşită. 

Apoi a fost mărit contingentul de recruţi şi, ca urmare, au fost 
formate noi cadre pentru instruirea lor ; dar şi aici s-a atins, par
ţial sau total, limita de vîrstă, în Franţa această limită fiind chiar 
depăşită. Ultimele contingente de recruţi din armata franceză cu
prindeau un număr destul de mare de tineri foarte puţin sau de loc 
capabili de a face faţă greutăţilor serviciului militar. Ofiţerii en
glezi, imparţiali în această privinţă, care au asistat în 1891 la marile 
manevre din Champagne şi care au recunoscut, manifestîndu-şi une
ori chiar admiraţia, înalta pregătire de luptă a actualei armate 
franceze, au constatat aproape unanim că un număr disproporţio
nat de mare de soldaţi tineri nu făceau faţă marşurilor şi exerci
ţiilor tactice. ln Germania, ce-i drept, nu am epuizat încă efectivele 
de rezervă apte pentru serviciul militar, dar tocmai pentru a o face 
a fost prezentat noul proiect de lege cu privire la armată. Pe 
scurt, şi în această privinţă ne aflăm aproape la limita posibi
lului. 

Latura modernă, revoluţionară a sistemului militar prusian 
constă tocmai în prevederea ca forţele fiecărui bărbat apt pentru 
serviciul militar să fie puse în slujba apărării naţionale pe toată 
durata cit este capabil să poarte arma. Şi singura trăsătură revo
luţionară demnă de relevat în întreaga dezvoltare a armatei de la 
1870 încoace constă tocmai în faptul că guvernele au fost nevoite, 
adeseori împotriva voinţei lor, să aplice în practică această preve
dere care pînă atunci exista numai în fantezia şoviniştilor. Atî t 
durata serviciului militar obligatoriu, cit şi încorporarea tuturor 
tinerilor apţi pentru serviciul militar nu pot fi astăzi contestate 
principial, în Germania mai puţin decit oriunde, şi cel mai puţin 
de către partidul social-democrat, care, dimpotrivă, este şi de data 
aceasta singura forţă capabilă să traducă pe deplin în practică 
această revendicare în Germania. 

Rămîne prin urmare, un singur punct de sprijin de unde s-ar 
putea porni la înfăptuirea dezarmării : durata serviciului militar 
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activ. Şi, într-adevăr, aici se găseşte punctul lui Arhimede : un 
acord international încheiat de marile puteri de pe continent cu 
privire la durata maximă a serviciului militar activ pentru toate 
armele, durată care ar putea fi stabilită, după părerea mea, la 
început la doi ani, sub rezerva unei reduceri ulterioare de îndatd. 
ce lucrul va fi recunoscut ca posibil, scopul final al acordului fiind 
sistemul de milltie. Eu afirm că această propunere trebuie făcută 
în primul rînd de către Germania şi că tocmai Germania va avea 
în primul rînd de cîştigat de pe urma acestei propuneri, chiilr dacă 
aceasta nu va fi adoptată. 

2H 
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II 

Un acord internaţional cu privire la durata maximă a serv1cm
lui militar activ ar atinge în egală măsură armatele tuturor puteri
lor. Se ştie îndeobşte că, pentru armatele al căror efectiv nu a miro
sit încă praful de puşcă, durata serviciului militar constituie, în 
anumite limite la începutul unei campanii, cel mai bun criteriu de 
apreciere a capacităţii acestor armate de a face faţă oricărei situaţii 
de luptă, îndeosebi în ofensivă, atît în cea strategică, cit şi în cea 
tactică. In 1 870 ostaşii noştri au făcut îndeaproape cunoştinţă cu 
furia francese * a atacului la baionetă al infanteriei imperiale, alcă
tuită din oameni cu stagiu îndelungat, şi cu avalanşa atacurilor 
de cavalerie la Worth şi Sedan ; în acelaşi timp însă au dovedit 
încă la începutul războiului, la Spichern, că, chiar inferiori din 
punct de vedere numeric, pot scoate această infanterie dintr-o po
ziţie puternic întărită 397• Aşadar, în genere se poate spune : în 
anumite limite, care variază în funcţie de particularităţile naţio
nale, durata serviciului activ determină pentru trupele încă neîn
cercate în bătălii gradul de pregătire generală de luptă şi mai ales 
grctdul de capacitate de a duce acţiuni ofensive. 

Dacă încercarea de a se stabili pe scară internaţională durata 
maximă a serviciului militar activ ar izbuti, raportul dintre capaci
tatea de luptă a diferitelor armate ar rămîne aproximativ cel de 
astăzi. Ceea ce una dintre ele pierde din capacitatea de a face faţă 
acţiunilor de luptă pierd şi celelalte. In măsura în care este exclusă 
astăzi posibilitatea ca un stat să atace prin surprindere alt stat, 
în aceeaşi măsură va fi exclusă şi atunci. Deosebirea în durata 
stagiului militar între Franţa şi Germania, de pildă, a fost pînă 
acum prea neînsemnată pentru a avea vreo pondere ; şi, în con
diţiile în care durata serviciului militar s-ar reduce, totul ar de
pinde, ca şi acum, de modul în care fiecare dintre cele două armate 

* - înverşunarea franceză. - Nota !rad. 



Poate oare Europa să dezarmeze ? 371 

foloseşte durata de s tagiu stabilită prin acord. In rest, efectivul 
relativ al celor două armate ar fi proporţional cu populaţia din 
ambele ţări ; iar cind, în cele din urmă, serviciul militar general 
obligatoriu ar fi într-adevăr înfăptuit, pentru ţările care au atins 
aproximativ acelaşi nivel de dezvoltare economică (dezvoltare care 
determină procentul de inapţi) numărul populaţiei va constitui întot
deauna criteriul de evaluare a efectivului unei armate. Atunci nu 
vor mai fi posibile scamatorii de felul celor făcute de Prusia în 
1 8 13 ; aici nu mai are balta peşte. 

Foarte multe depind însă de modul cum va fi folosită durata 
stabilită a serviciului militar. In mai toate armatele sînt oameni 
care ar avea multe de spus în această privinţă, dacă li s-ar permite ; 
căci sfînta nevoie de bani a făcut ca pretutindeni o parte din recruţi 
să fie instruiţi doar „în pripă" ,  în citeva luni. Şi în această privinţă 
va interveni o limitare la esenţial, lăsîndu-se deoparte o sumede
nie de mofturi tradiţionale, şi atunci se va descoperi cu uimire cit 
de puţin timp se cere pentru a face dintr-un tînăr bine dezvoltat un 
soldat. Despre uimirea ofiţerilor care instruiau Ersatzreserve din 
Germania 396 a vorbit în Reichstag Bebel. In armata austriacă există 
o sumedenie de ofiţeri care consideră că Landwehrul este calitativ 
superior trupelor de linie, deşi serviciul militar în Landwehr durează 
aproape tot atît cit în Ersatzreserve. Şi nu e de mirare. Spre deo
sebire de trupele de linie, în Landwehr timpul nu poate fi irosit cu 
neroziile tradiţionale şi deci sacre, şi de aceea acolo nici nu se 
pierde în zadar. 

Regulamentul de front german pentru infanterie din 1 888 limi
tează numărul formaţiilor tactice pentru luptă la strictul necesar. 
El nu conţine nimic nou ; austriecii ştiau încă din 1859 să păstreze 
capacitatea de luptă în condiţiile oricăror schimbări ale dispoziti
vului de luptă ; cei din Hessen-Darmstadt au introdus cam în ace
laşi timp formarea tuturor felurilor de coloane de batalion prin 
simpla unire a celor patru coloane de companie, dar după 1 866, 
sub interdicţia Prusiei 3UD, ei au fost nevoiţi să renunţe la această 
formaţie raţională. De altfel, noul regulament înlătură o serie în
treagă de ceremonii antediluviene pe cit de inutile, pe atît de sacro
sancte, iar de criticat nu sînt eu cel care ar avea motiv să-l critice. 
După războiul din 1 870 mi-am permis luxul să întocmesc o schemă 
a formaţiilor compacte şi a mişcărilor companiei şi batalionului, care 
ar corespunde sistemului actual de ducere a războiului, şi am avut 
prilejul să constat cu surprindere că în paragrafele respective din 
noul regulament „statul viitorului" se întruchipează sub aproape 
toate aspectele. 

26* 
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Dar regulamentul este una, iar aplicarea lui în practică alta. 
Spiritul cazon care a înflorit în armata prusiană în toate perioadele 
de pace face ca pierderea de timp, înlăturată de instrucţiuni, să fie 
reintrodusă pe uşa din dos, sub forma parăzilor. Dintr-o dată se con· 
sideră că muştrul în vederea parăzii e absolut necesar pentru a com
pensa slăbirea coeziunii datorită formaţiei de luptă dispersate, că 
reprezintă unicul mijloc pentru instaurarea adevăratei discipline etc. 
etc. Rezultă că ordinea şi disciplina pot fi instaurate numai punînd 
oamenii să exerseze lucruri inutile. Numai renunţarea la „pasul de 
paradă" şi tot ar face disponibile săptămîni întregi pentru exerciţii 
raţionale, fără a mai vorbi de faptul că, în sfîrşit, ofiţerii străini ar 
putea asista la o trecere în revistă a trupelor germane fără a se mai 
abţine să nu pufnească în rîs. 

O instituţie la fel de perimată este serviciul de gardă, care, po
trivit unei concepţii străvechi, contribuie de asemenea la dezvolta
rea intelectului soldaţilor şi mai ales a gîndirii lor independente, 
deprinzîndu-i - dacă cumva nu ştiau dinainte - să nu se gin· 
dească la nimic vreme de două ore cit stau în post. Dat fiind obi
ceiul general de astăzi de a antrena posturile de pază direct în 
teren, în oraş - unde există diferite feluri de poliţie - serviciu! 
de gardă îşi pierde orice sens. Prin desfiinţarea lui s-ar cîştiga cel 
puţin 20 O/o timp pentru serviciul militar şi s-ar asigura securitatea 
populaţiei civile pe străzile oraşelor. 

Apoi mai există pretutindeni mulţi soldaţi care sub diverse 
pretexte sînt cruţaţi pe cit posibil de serviciul militar : meseriaşii 
companiei, ordonanţele ofiţerilor şi alţii. Şi în această privinţă ar 
fi cite ceva de schimbat. 

Da, dar cum rămîne cu cavaleria ? N-ar avea ea nevoie de un 
stagiu mai îndelungat ? - Desigur, ar avea, mai ales cind este 
vorba de recruţi care nu ştiu nici să se ţină în şa şi nici să îngri
jească de cai. Şi aici se pot face însă destule. Dacă raţiile cailor 
nu ar fi măsurate cu atîta zgîrcenie - caii sînt bine hrăniţi doar 
înaintea manevrelor, pentru a-şi recăpăta puterile ! - şi dacă fie
care escadron ar avea un disponibil de cai pentru ca soldaţii să 
poată face exerciţii de călărie mai des şi mai îndelung, într-un 
cuvînt dacă s-ar încerca, în sfîrşit, în mod serios să se compenseze 
reducerea stagiului prin preocuparea mai intensă pentru esenţial 
şi prin înlăturarea a ceea ce este inutil, atunci s-ar vedea de îndată 
că şi aici lucrurile ar merge. Chiar şi pentru dresajul c ailor de 
remontă pe care se bazează acum cavaleria şi a cărui necesitate 
necondiţionată o admit bucuros, se pot găsi mijloace şi soluţii. 
De altfel nimic nu împiedică ca, atîta timp cit se va considera nece
sar, să se menţină şi să se extindă pentru cavalerie termenul de 
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trei sau patru ani, atît pentru voluntari, cit şi pentru reangajaţi, 
contra unor compensaţii corespunzătoare în serviciul de Landwehr 
şi de rezervă, compensaţii fără de care nu s-ar putea obţine nimic .  

Dacă am sta să ascultăm autorităţile militare, atunci, desigur, 
lucrurile s-ar prezenta cu totul altfel. După părerea lor, toate schim
bările sînt absolut irealizabile, nimic nu poate fi atins fără ca între
gul sistem să se năruie. Şi, totuşi, de cincizeci de ani încoace tot 
văd cum o seamă de instituţii militare proclamate astăzi drept 
intangibile şi sacre sînt mîine aruncate fără nici un menaj ament 
la lada cu gunoi, şi anume exact de către aceleaşi autorităţi ; de 
asemenea am văzut de atîtea ori că ceea ce e divinizat într-o ar
mată e bagatelizat în cealaltă ; mi s-a întîmplat de atîtea ori să 
observ cum obiceiurile şi rînduielile cele mai verificate şi mai apre
ciate ale unei armate se dovedesc a fi în faţa inamicului curată 
neghiobie ; în fine, de atîtea ori m-am convins că în fiecare armată 
există o anumită tradiţie convenţională destinată gradelor infe
rioare, soldaţilor simpli şi publicului, întreţinută de gradele su
perioare, care stîrneşte însă zîmbete în rîndurile ofiţerilor cu jude
cată şi e cu desăvîrşire anihilată în urma primei campanii ; pe 
scurt, am trăit atît de multe experienţe istorice, incit sfătuiesc pe 
oricine să nu manifeste faţă de nimic mai multă neîncredere decît 
faţă de „opinia autorizată• a specialiştilor militari. 
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E un contrast ciudat : cel mai adesea autorităţile noastre mili
tare sînt îngrozitor de conservatoare tocmai în specialitatea lor şi 
totuşi astăzi abia dacă mai există un alt domeniu tot atît de revo
luţionar ca cel militar. Intre tunul cu ţeava lisă de şase livre, mor
tierul de şapte livre, pe care eu însumi l-am manevrat cîndva în 
apropiere de Kupfergraben 400, şi tunurile ghintuite de astăzi cu 
încărcare pe la culată, între puştile de atunci de calibru mare cu 
ţeavă lisă şi puştile de calibru cinci milimetri cu repetiţie de astăzi,  
cu încărcare pe la culată, distanţa pare de secole ; şi lucrurile încă 
nu se opresc aici, zi cu zi, fără scrupule, tehnica face inutile ino
vaţiile de-abia intrate în uz. Inlătură acum pînă şi romanticul fum 
al prafului de puşcă, dind astfel bătăliei un caracter şi o desfăşu
rare cu totul schimbate, absolut imprevizibile. Cu asemenea fac
tori imprevizibili însă trebuie să ne deprindem tot mai mult în con
diţiile acestei perpetue revoluţionări a bazei tehnice de ducere a 
războiului. 

Cu numai 40 de ani în urmă, bătaia eficace a focului de infan
terie era la 300 de paşi ; la această distanţă, un om putea să 
suporte fără primejdie salva unui batalion întreg, presupunînd că 
toţi trăgătorii ar fi ochit asupra lui. Focul artileriei de cîmp era 
practic ineficace dincolo de numai 1 500-1 800 de paşi. In timpul 
războiului franco-prusian, bătaia eficace a puştii era de 600-1 OOO 
de paşi, cea a tunului de maximum 3 000-4 OOO de paşi. Puştile noi 
de calibru mic, încă neîncercate în luptă, au însă o bătaie maximă 
asemănătoare cu a tunului, gloanţele trase de ele au o putere de 
străpungere de p atru pînă la şase ori mai mare decît înainte ; 
puşca cu repetiţie dă astăzi unei grupe o eficacitate a focului 
egală cu a unei companii înainte ; artileria, deşi nu se poate făli 
cu o creştere similară a bătăii, şi-a dotat, în schimb, proiectilele 
cu explozivi cu totul noi, de o eficacitate altădată necunoscută ; 
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bineînţeles, încă nu se ştie sigur cine va trebui să le suporte 
eficacitatea : cel care bombardează sau cel bombardat. 

Şi, în condiţiile acestei necontenite şi tot mai rapide revoluţio
nări a întregului sistem militar, avem în faţă autorităţi militare 
care încă acum cinci ani băgau în cap trupelor toate ceremonia
lurile convenţionale şi exhibiţiile artificiale din tactica liniară a 
bătrînului Fritz *, de mult decedată pe cimpul de bătaie, şi ţineau 
de sacre regulamente după care puteai foarte bine să ieşi bătut 
numai din pricină că armata s-a repliat spre dreapta, la stînga 
nefiind loc destul pentru o înaintare I Aceleaşi autorităţi care nici 
pînă în ziua de azi nu s-au încumetat să se iatingă de nasturii 
strălucitori şi de garniturile de metal din echipamentul soldaţilor 
- tot atîtea magnete care atrag gloanţele de calibru cinci mili
metri -, autorităţi care aruncă sub focul puştilor pe ulanii cu 
pieptare roşii, late şi pe cuirasieri - în sfîrşit ! - fără cuirasă, dar 
în tunici albe, autorităţi care s-au decis cu mare, foarte mare greu
tate să sacrifice pe altarul patriei mai degrabă epoleţii de un îngro
zitor prost gust, dar tocmai de aceea sacri, decit pe înşişi purtă
torii de epoleţi. 

Am impresia că nu este nici în interesul poporului german şi 
nici chiar al armatei germane ca această superstiţie conservatoare 
să domine în armată cind în jur creşte valul revoluţiei tehnice. Ne 
trebuie capete mai limpezi, mai îndrăzneţe, şi ar fi să mă înşel de 
tot dacă printre ofiţerii noştri cei mai capabili nu s-ar găsi destule 
asemenea capete care să aspire la eliberarea de rutină şi de spiri
tul cazon, înflorit iarăşi din plin în cei douăzeci de ani de pace. Dar 
pînă va veni momentul cind aceşti oameni vor găsi curajul şi pri
lejul să-şi illTI.pună convingerile, noi, cei din afară, trebuie să intrăm 
în arenă şi să dovedim pe cit ne stă în putinţă că şi noi am învă
ţat cite ceva din arta militară. 

Am încercat în cele de mai sus să dovedesc că stagiul de doi 
ani pentru toate genurile de arme ar putea fi introdus încă de pe 
acum dacă soldaţii ar învăţa numai ceea ce le poate folosi în război 
şi ar fi cruţaţi de tradiţionalele vechituri care răpesc timpul. Dar 
am afirmat din capul locului că cei doi ani nu constituie o limită. 
De fapt, convenţia de stabilire pe plan internaţional a stagiului de 
doi ani pentru serviciul militar ar reprezenta numai primul pas 
către reducerea treptată a termenului, să zicem la început la 1 8  
luni, două veri ş i  o iarnă, apoi l a  un an, apoi„. ? D e  aici începe 
statul viitorului, adevăratul sistem de miliţie, dar despre aceasta 
discuţia poate fi reluată abia atunci cind lucrurile vor fi efectiv puse 
în mişcare. 

* Frederic al II-iea. - Nota red. 
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Iar principalul în asta şi constă, în a pune lucrurile în miş
care. E suficient să privim realităţile în faţă pentru a ne convinge 
că reducerea stagiului militar constituie o necesitate pentru dez
voltarea economică a tuturor ţărilor şi pentru menţinerea păcii în 
Europa ; şi de aici rezultă imediat că centrul de greutate al instruirii 
militare trebuie deplasat asupra educaţiei tineretului. 

Cînd m-am reîntoris pe Rin 401 după zece ani de exil, am fost 
plăcut surprLns văzînd insta1ate pretutindeni în curţile şcolilor să
teşti paralele şi bare. Era frumos, dar, din păcate, la atît s-a şi 
mărginit treaba. In autentic stil prusac, aparatele de gimnastică 
au fost procurate conform instrucţiunilor, dar cu folosirea lor treaba 
a şchiopătat : pentru asta erau necesare noi instrucţiuni. N-ar fi o are 
timpul ca, în sfîrşit, lucrurile să fie luate în serios ? Ca tineretul 
şcolar din toate clasele să fie sistematic şi temeinic deprins cu 
gimnastica liberă şi la aparate atîta vreme cit membrele sînt încă 
elastice şi mlădioase, în loc să chinui zadarnic, cum se face azi, pe 
tinerii de douăzeci de ani în sudoarea frunţii lor şi a ta pentru 
a reda flexibilitatea şi reflexele unor muşchi, tendoane şi oase an
chilozate de muncă ? Oricare medic vă va spune că diviziunea 
muncii schilodeşte pe orice om supus acţiunii ei, dezvoltă grupe 
întregi de muşchi în detrimentul altora şi că diviziunea muncii 
acţionează diferit în fiecare domeniu de muncă, că fiecare formă 
de muncă generează o schilodire specifică. Şi atunci nu e oare o 
nebunie să laşi mai întîi oamenii să ajungă schilozi, ca să te stră
duieşti mai apoi în armată să-i faci iarăşi drepţi şi sprinteni ? E 
oare necesar un grad de înţelegere inaccesibil pentru orizontul ofi
cial pentru a pricepe că, prevenind la timp în şcoala elementară 
şi medie această schilodire, obţii soldaţi de trei ori mai buni ? 

Acesta constituie însă numai începutul. Tineretul poate cu 
uşurinţă să-şi însuşească în şcoală regulile de dispunere şi de miş
care în formaţii militare compacte. Şcolarul se ţine şi merge drept 
de la sine, mai ales cînd face gimnastică ; ce ţinută au recruţii noş
tri şi cit e de greu să-i deprinzi să se ţină şi să meargă drept, 
acest lucru îl ştie fiecare dintre noi de pe vremea stagiului militar. 
Deplasările în formaţie de pluton şi companie pot fi exersate în 
fiecare şcoală, şi încă cu o uşurinţă de care în armată nici nu 
poate fi vorba. Ceea ce un recrut consideră drept o dificultate de
testabilă şi uneori insurmontabilă este pentru un şcolar un joc şi o 
destindere. Păstrarea intervalului şi a alinierii la mişcările în for
maţie desfăşurată şi la întoarceri, lucru atît de greu de obţinut de 
la recruţii maturi, se însuşeşte de către elevi în joacă de îndată ce 
se trece cu ei la o exersare sistematică. Dacă o bună parte din 
vară ar fi folosită pentru marşuri şi exerciţii în teren, corpul şi 
mintea tinerilor n-ar avea din asta decit de ciştigat, ca de altmin-
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teri şi vistieria armatei, care ar economisi pe această cale cîteva 
luni de serviciu militar. Că asemenea excursii cu caracter militar 
sînt deosebit de prielnice pentru a deprinde pe elevi să rezolve 
probleme ale serviciului de campanie şi că aceste excursii contri
buie foarte mult la dezvoltarea capacităţii mentale a elevilor, din
du-le posibilitatea să-şi însuşească într-un timp relativ scurt o 
educaţie militară specială, toate acestea au fost dovedite practic de 
vechiul meu prieten Beust, el însuşi fost ofiţer prusian, în şcoala sa 
de la Ziirich. Cu complexitatea de astăzi a sistemului militar, nici 
nu poate fi imaginată trecerea la sistemul de miliţie fără o prea
labilă pregătire militară a tineretului, şi tocmai în acest sens au o 
importanţă atît de mare experienţele încununate de succes ale lui 
Beust. 

Iar acum îmi îngădui să abordez o problemă specific prusiană. 
Ce se întîmplă cu subofiţerii care au terminat serviciul activ, iată 
problema vitală pentru statul prusian. Pînă în prezent au fost folo
siţi ca jandarmi, grăniceri, portari, furieri, funcţionari civili de 
toate soiurile ; nu există în sistemul birocratic prusian un ungher 
cit de prăpădit în care să nu fi fost vîrîţi subofiţerii avînd dreptul 
de a ocupa funcţii civile. Ei bine, v-aţi zbătut pînă la epuizare să 
le găsiţi subofiţe: ilar o pîine ; v-aţi încăpăţinat să-i vîrîţi acolo 
unde nu puleau face faţă, să-i utilizaţi la treburi la care nu se pri
cepeau ; n-ar fi oare, în sfîrşit, timpul să-i plasaţi într-o ocupaţie 
pe care o cunosc şi unde pot realiza ceva ? Să se facă învăţători, 
dar nu pentru a preda cititul, scrisul şi socotitul, ci pentru a-i în
văţa pe elevi gimnastica şi instrucţia ; asta le va prinde bine şi lor, 
şi tineretului. Şi cînd subofiţerii, părăsind tainiţele cazărmii, vor 
ieşi în curtea şcolilor, în văzul lumii, şi se vor supune jurisdicţiei 
civile în locul <:elei militare, pot pune rămăşag că răzvrătitul nostru 
tineret şcolar va deprinde cu bunele maniere şi pe cel mai înrăit 
subofiţer, obişnuit să martirizeze soldaţii. 
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IV 

Mai departe ne propunem să exammam problema dacă există 
şanse să fie acceptată propunerea privitoare la reducerea generală, 
egală şi treptată a duratei serviciului militar printr-un acord inter
naţional. Deocamdată vom porni de la premisa că acordul ar fi fost 
acceptat. Va fi el oare în acest caz tradus în fapt sau va rămîne 
pe hîrtie, va fi oare aplicat loial de către toate părţile ? 

In linii mari, cu siguranţă. In primul rînd, o încălcare sau alta 
a acordului cere destulă strădanie, şi o astfel de încălcare nici nu 
va putea fi ascunsă. In al doilea rînd, popoarele înseşi vor avea 
grij ă să fie aplicat acordul. Nici un om nu rămîne de bunăvoie 
în cazarmă dacă este oprit acolo peste termenul legal. 

In ceea ce priveşte fiecare ţară în parte, atît Austria şi Italia, 
cit şi statele de al doilea şi al treilea rang care au introdus servi
ciul militar general obligatoriu vor saluta un asemenea acord ca 
pe un act eliberator ş i  cu satisfacţie î l  vor respecta punct cu punct. 
Despre Rusia vom vorbi în capitolul următor. Cum stau însă lucru
rile cu Franţa ? Tocmai Franţa reprezintă aici ţara cu o pondere 
hotărî to are. 

In cazul cînd Franţa semnează şi ratifică acordul, atunci nu 
încape îndoială că în linii mari va trebui să-l respecte. Să admitem 
însă că curentul revanşard, existent în sinul claselor avute şi în 
acea parte a clasei muncitoare care nu a trecut încă la socialism, 
poate căpăta momentan superioritatea şi poate prilejui direct sau 
prin răstălmăcire încălcări ale prevederilor acordului. Asemenea 
încălcări însă nu vor putea fi niciodată prea însemnate, fiindcă 
altminteri Parisul ar prefera să denunţe acordul. Faţă de aceste 
mici înşelăciuni, Germania se află în fericita situaţie de a putea 
să închidă cu mărinimie ochii. In pofida tuturor eforturilor remar
cabile ale Franţei de a face imposibilă o repetare a înfrîngerii din 
1870, Germania i-a luat-o cu mult înainte, cu mult mai mult decît 
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s-ar crede la prima vedere. In primul rînd, surplusul de populaţie 
al Germaniei, care de pe acum reprezintă peste 12 OOO OOO şi care 
sporeşte de la an la an. In al doilea rînd, faptul că actualul sistem 
militar există în Prusia de mai bine de 70 de ani, că populaţia s-a 
deprins cu el, că a fost verificat în amănunţime printr-o serie în
treagă de mobilizări, că au fost practic încercate şi sînt cunoscute 
toate greutăţile ce se pot ivi cit şi mijlocul de a le învinge -
avantaje de care beneficiază şi celelalte armate germane. Dimpo
trivă, în Franţa, prima mobilizare generală abia urmează să fie 
experimentată, şi asta încă în condiţiile existenţei unei organizări 
mult prea complicate pentru un asemenea scop. In al treilea rînd, 
în Franţa introducerea unei astfel de instituţii nedemocratice ca 
aceea a serviciului militar voluntar cu termen redus s-a lovit de 
piedici de netrecut ; soldaţii cu termen de trei ani le-au făcut atî 
tea şicane privilegiaţilor cu termen de un an, incit pur şi simplu 
i-au pus pe goană din armată. Asta dovedeşte cit este de scăzut în 
Germania în comparaţie cu Franţa nivelul conştiinţei politice pu
blice şi al instituţiilor politice pe care această conştiinţă politică 
le tolerează. Dar ceea ce constituie un neajuns sub raport politic 
se arată a fi, în acest caz, un avantaj din punct de vedere militar. 
Desigur, în raport cu populaţia, nici o altă ţară nu trimite în insti
tutele medii şi superioare un atît de mare număr de tineri ca Ger
mania ; şi atunci, oricit ar fi ea de nedemocratică şi condamnabilă 
din punct de vedere politic, instituţia serviciului militar voluntar 
cu termen redus oferă conducerii armatei un mijloc excelent pentru 
a da majorităţii acestor tineri, cu o suficientă pregătire de cultură 
generală, şi pregătirea militară pentru a deveni ofiţeri. Campania 
din 1 866 a dovedit grăitor acest lucru, iar de atunci încoace, şi 
mai ales după 1 87 1 ,  acestei laturi a forţei militare a Germaniei i 
s-a acordat o atenţie deosebită, dacă nu chiar excesivă. Şi chiar 
dacă printre ofiţerii de rezervă sînt atîţia care în ultima vreme au 
depus toate strădaniile pentru a face de rîs tagma căreia îi apar
ţin, totuşi nu încape nici o îndoială că aceşti ofiţeri, luaţi în ansam
blu, sînt superiori sub raport militar colegilor lor francezi şi că, 
fapt esenţial, Germania dispune, în comparaţie cu oricare altă ţară, 
de un procent net superior de rezervişti şi de oameni din Land
wehr calificaţi pentru funcţia de ofiţer. 

Această specifică abundenţă de ofiţeri permite Germaniei să 
constituie în momentul mobilizării un număr incomparabil mai 
mare de formaţii noi, pregătite încă din timp de pace, decit ar putea 
s-o facă orioare altă ţară. Potrivit afirmaţiei lui Richter („Freis innige 
Zeitung" din 26 noiembrie 1 892 402) , care, după cite ştiu, n-a fost 
contestată nici în Reichstag, nici în Comisia militară, fiecare regi-
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ment german de infanterie e susceptibil să furnizeze în caz de 
război un regiment de rezervă mobil, două batalioane de Landwehr 
şi două batalioane de Ersatzreserve. Aşadar, din fiecare trei bata
lioane se pot forma zece batalioane, cu alte cuvinte cele 5 1 9  bata
lioane care formează cele 173 de regimente din timp de pace se 
transformă în timp de război în 1 730 de batalioane, fără a mai 
pune la socoteală vînătorii şi trăgătorii de elită. Şi asta într-un 
ritm atît de rapid, cum nici o altă ţară nu-l poate realiza. 

In Franţa, numărul ofiţerilor de rezervă, după cum mi-a măr
turisit-o unul dintre ei, este cu mult mai mic ; şi, totuşi, acest număr 
trebuie să fie suficient de mare pentru a completa cadrele necesare 
noilor formaţii prevăzute în declaraţiile oficiale. Şi, pe deasupra, 
el a recunoscut că jumătate din aceşti ofiţeri nu fac doi bani. Iar 
noile formaţii nu corespund nici pe departe nivelului pe care Ger
mania, cum am arătat mai sus, poate să-l atingă. Şi apoi vor fi fo
losiţi toţi ofiţerii pe care Franţa îi poate da, în vreme ce Germania 
va păstra chiar un excedent de ofiţeri. 

In toate războaiele precedente, după cîteva luni de campanie 
s-a resimţit lipsa ofiţerilor. In toate celelalte ţări, această situaţie se 
va repeta şi acum. Singură Germania dispune de o inepuizabilă 
rezervă de ofiţeri. Şi atunci nu li s-ar putea oare trece cu vede
rea francezilor faptul că îşi instruiesc ici-colo soldaţii timp de două
trei săptămîni peste termenul stabilit prin acord ? 



381 
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Să ne oprim acum la Rusia. Şi aici, trebuie s-o spunem pe 
faţă, este aproape indiferent nu numai faptul dacă Rusia va res
pecta sau nu un acord cu privire la reducerea egală şi treptată 
a duratei serviciului militar, ci şi dacă în genere va participa la 
această înţelegere. In problema care ne interesează, putem, de 
fapt, să trecem Rusia complet cu vederea, şi anume din urmă.toa
rele motive. 

Imperiul rus cuprinde, ce-i drept, peste o sută de milioane de 
locuitori, deci de peste două ori mai mult decit Imperiul german, 
dar e foarte departe de a dispune de o forţă ofensivă cit de cit 
comparabilă cu cea a Germaniei. Cele 50 OOO OOO de locuitori din 
Germania se concentrează pe 540 OOO de kilometri pătraţi ; cele 
90 OOO OOO sau, cel mult, 100 OOO OOO din Rusia, care ne pot interesa 
din punct de vedere militar, sînt răspîndite, în medie, pe 3 500 OOO 
de kilometri pătl.'aţi ; avantajul care rezultă pentru germani din 
această densitate superioară sporeşte considerabil prin existenţa 
unei reţele de căi ferate incompal.'abil mai bune. Fapt rămîne însă 
că o sută de milioane de locuitori pot cu timpul să furnizeze mai 
mulţi soldaţi decit cincizeci de milioane. Aşa cum stau lucrurile, ar 
dura ceva mai mult pînă ce aceşti soldaţi ar ajunge la locul sta
bilit ; dar de ajuns trebuie să ajungă în cele din urmă. Şi atunci ? 

O armată are nevoie nu numai de recruţi, ci şi de ofiţeri. Iar 
în această privinţă în Rusia situaţia se prezintă lamentabil. In 
Rusia, ofiţerii se recrutează numai din nobilime şi din burghezia 
oraşelor ; nobilimea este relativ redusă numeric, oraşe sînt puţine ; 
din zece locuitori, cel mult unul trăieşte într-un oraş şi dintre 
aceste oraşe doar citeva îşi merită denumirea ; numărul şcolilor 
medii şi al elevilor care le frecventează este extrem de scăzut ; 
aşadar, de unde să fie luaţi ofiţerii necesari pentru toate unităţile ? 
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Ceea ce i se potriveşte unuia nu i se potriveşte şi altuia. Sis
temul serviciului militar general obligatoriu presupune un anumit 
grad de dezvoltare economică şi intelectuală ; acolo unde acesta 
lipseşte, sistemul aduce mai mult dezavantaje decît avantaje. Şi, 
evident, acesta este cazul în Rusia. 

In primul rînd, pentru a face dintr-un recrut rus de capacitate 
mijlocie un soldat instruit se cere, în genere, un timp destul de 
îndelungat. Fără îndoială, soldatul rus este foarte viteaz. Cită vreme 
misiunile tactice se îndeplineau prin atacul maselor c ompacte de 
infanterie, soldatul rus era în elementul său. Intreaga sa experienţă 
de viaţă l-a deprins să fie strîns legat de tovarăşii săi. La sat -
încă obştea semicomunistă, la oraş - cooperarea muncii în artel ; 
peste tot krugovaia poruka, adică răspunderea solidară a tovară
şilor unul pentru celălalt ; într-un cuvînt, o stare a societăţii care 
sugerează concret, pe de o parte, că salvarea stă în unire, iar pe 
de altă parte că individul izolat, lăsat în voia propriei sale iniţia
tive, e condamnat la completă neajutorare. Această trăsătură ruşii 
şi-o păstrează şi în armată ; unite în batalioane, masele de ruşi 
sînt aproape imposibil de dizlocat ; cu cit e mai mare pericolul, 
cu atît mai tare se strînge ghemul. Dar acest instinct al coeziunii, 
care pe vremea oampaniilor napoleoneene era de nepreţuit şi care 
a compensat unele laturi de mai mică valoare ale soldatului rus, 
acest instinct constituie astăzi de-'a dreptul o primejdie. In prezent, 
pe cîmpul de luptă nu mai acţionează mase compacte ; astăzi se 
cere menţinerea legăturii între lanţurile răspîndite de trăgători, în 
condiţii în care trupele aparţinînd unor unităţi diferite se amestecă 
de-a valma şi comanda e adeseori şi cu repeziciune preluată de 
ofiţeri cu totul necunoscuţi pentru majoritatea soldaţilor ; astăzi 
fiecare soldat trebuie să fie capabil să acţioneze independent, potri
vit momentului respectiv, şi totodată să nu piardă legătura cu 
întreaga subunitate. Această legătură nu se poate realiza prin in
stinctul gregar primitiv al rusului, ci numai prin dezvoltarea inte
lectului fiecărui individ ; în acest sens putem găsi premisele 
necesare numai pe treapta unei dezvoltări „individualiste" su
perioare, aşa cum o găsim la naţiunile capitaliste din Apus. Puşca 
cu magazie de calibru mic cu încărcare pe la culată şi pulberea 
fără fum au transformat însuşirea care constituia cea mai de seamă 
forţă a armatei ruse într-una din cele mai mari slăbiciuni ale ei. 
Astfel, în condiţiile actuale va fi nevoie de un răstimp şi mai lung 
decît înainte pentru ca un recrut rus să devină un soldat capabil 
de luptă, iar pe soldaţii din apus nu-i va ajunge nicicum. 

In al doilea rînd, de unde să apară atîţia ofiţeri cîţi sînt nece
sari pentru a organiza în formaţii noi, pe timp de război, aceste 
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mase de oameni ? Dacă pînă şi Franţa întîmpină greutăţi în a gas1 
un număr îndestulător de ofiţeri, în ce situaţie se va afla Rusia ? 
Rusia, unde populaţia cu un anumit nivel de cultură - singura 
din care pot fi recrutaţi ofiţeri capabili - constituie un atî t de 
neînsemnat procent din totalul de locuitori şi unde pe deasupra 
soldatul, chiar cel instruit, are nevoie de un mai mare procent de 
ofiţeri decît soldatul altor armate ? 

Şi, în al treilea rînd, cum va decurge o mobilizare în Rusia în 
condiţiile binecunoscutului sistem general de delapidare şi de hoţie 
răspîndit între funcţionari, iar adeseori şi în rîndurile ofiţerilor '? 
In toate războaiele duse pînă acum de Rusia s-a dovedit imediat că 
pînă şi o parte din armata din timp de pace şi o parte din respec
tiva ei dotare existau numai pe hîrtie. Ce se va întîmpla cînd va 
trebui ca rezerviştii lăsaţi la vatră şi opolcenie * (Landwehr) să fie 
chemaţi sub arme şi înzestraţi cu uniforme, armament şi muniţie ? 
Dacă la o mobilizare nu merg toate cum trebuie, nu sînt procurate 
toate la timpul potrivit şi la locul potrivit, atunci zăpăceala este 
deplină. Şi cum ar putea toate să meargă cum trebuie cînd toate 
trec prin mîinile cinovnicilor ruşi hoţi şi venali ? Mobilizarea făcută 
de Rusia va fi un spectacol pentru zei. 

Una peste alta reiese că, din considerente chiar pur militare, 
putem îngădui ruşilor să recruteze atîţia soldaţi şi să-i păstreze 
atîta timp sub arme cit crede ţarul de cuviinţă. In afară de trupele 
care se află sub drapel în momentul de faţă, Rusia va reuşi ane
voie să recruteze mai multe trupe şi încă mai anevoie s-o facă 
la momentul oportun. Experienţa cu serviciul militar general obli
gatoriu o poate costa scump. 

Şi apoi, în caz de război, pe toată întinderea graniţei de la 
Kovno pînă la Kameneţ, în propria ei tară, armata rusă se va găsi 
pe teritoriu inamic, printre polonezi şi evrei ; căci guvernul ţarist 
şi-a făcut duşmani de moarte şi din evrei. Va fi de ajuns ca Rusia 
să piardă cîteva bătălii şi teatrul de acţiuni militare se va muta de 
pe Vistula pe Dvina şi Nipru ; în spatele armatei germane, sub 
protecţia ei, se va forma o armată a aliaţilor polonezi ; şi va fi 
o pedeapsă binemeritată pentru Prusia cînd se va vedea nevoită, 
pentru propria ei securitate, să reînvie o Polonie puternică. 

Pînă acum am examinat numai latura pur militară a problemei 
şi am ajuns la concluzia că în această privinţă se poate face abstrac
ţie de Rusia. Acest lucru va reieşi însă cu o şi mai mare limpe
zime de îndată ce vom arunca o privire asupra situaţiei economice 
în gene11al, şi în special asupra situaţiei financiare din Rusia. 

• In original, cuvîotul rusesc este scris cu litere gotice. - Nota reci. 
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In momentul de faţă, situaţia internă a Rusiei este aproape 
desperată. Eliberarea ţăranilor din 1 861 şi legată de ea - în parte 
ca o cauză, şi în parte ca un efect - dezvoltarea marii industrii ca
pitaliste au declanşat în această ţară, cea mai inertă dintre toate, 
în această Chină europeană, o revoluţie economică şi socială, care 
acum îşi urmează implacabil calea ; şi deocamdată această cale se 
aDată a fi o cale a ravagiilor. 

La eliberarea ţăranilor, nobilii au primit despăgubiri în hîrtii 
de valoare, pe care s-au grăbit să le irosească într-un timp cit se 
poate de scurt. După ce au izbutit acest lucru, noile căi ferate le-au 
deschis piaţa pentru lemnul din pădurile pe care le deţineau ; s-au 
îndeletnicit cu tăierea şi vînzarea lemnului şi, cit timp le-au ajuns 
banii astfel dobîndiţi, au trăit din nou în splendoare şi bogăţie. 
Administrarea moşiilor în condiţiile nou create şi cu muncitori 
salariaţi liberi a fost însă cel mai adesea cu totul nesatisfăcătoare ; 
să nu ne mirăm deci că artistocraţia funciară rusă este înglodată 
în datorii, dacă nu chiar în pragul falimentului, şi că rentabilitatea 
moşiilor lor mai degrabă scade decit creşte. 

Ţăranul a primit pămînt mai puţin şi adeseori de calitate mai 
proastă decit avusese pînă atunci ; fiindu-i retras dreptul de a fo
losi în comun izlazurile şi pădurile, ţăranul s-a văzut lipsit de mij
locul de bază pentru creşterea vitelor ; impozitele au fost consi
derabil majorate şi urmează să fie toate plătite în bani ; pe dea
supra venea plata ratelor, de asemenea în bani, la achitarea dobîn
zilor şi a amortizării la suma de răscumpărare avansată de către 
stat (wykup) ; într-un cuvînt, la înrăutăţirea în genere a situaţiei 
economice a ţăranului s-a adăugat trecerea forţată de la economia 
naturală la economia b azată pe relaţii marfă-bani, trecere în sine 
suficientă pentru a ruina ţărănimea unei ţări întregi. Ca urmare 
s-a intensificat excesiv exploatarea ţăranului de către bogătaşii 
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satului, ţărani înstăriţi şi cîrciumari, mirojedy (textual : mîncători 
de obşte) şi kulaki * (cămătari) . Şi, <:a şi cum toate astea nu ar fi 
fost deajuns, a mai intervenit şi noua mare industrie, care a ruinat 
cu desăvîrşire gospodăria naturală ţărănească. Prin concurenţa ei, 
marea industrie nu numai că a subminat producţia meşteşugărească 
destinată propriilor trebuinţe ale ţăranului, dar i-a răpit şi piaţa de 
desfacere pentru produsele industriei meşteşugăreşti destinate vîn
zării sau, în cel mai bun caz, a pus meşteşugurile într-o situaţie de 
dependenţă faţă de „scupşcic"-ul ** capitalist ori, şi mai rău, faţă 
de intermediarul acestuia. Ţăranul rus, cu agricultura sa primitivă 
şi cu orînduirea sa de obşte comunistă arhaică a intrat brusc în 
conflict cu forma cea mai dezvoltată - marea industrie modernă, 
care trebuia să-şi creeze o piaţă internă prin violenţă ; în această 
situaţie ţăranul era inevitabil sortit pieirii. Dar ţăranul reprezenta 
aproape nouă zecimi din populaţia Rusiei, şi ruinarea ţăranului 
echivala - cel puţin temporar - cu o ruinare a Rusiei ***. 

După douăzeci de ani, timp cît a durat acest proces de răstur
nare socială, au ieşit la iveală şi alte rezultate ale lui. Tăierea 
masivă a pădurilor a distrus rezervele de umiditate ale solului ; 
apa ploilor şi a zăpezilor topite, nefiind absorbită, se scurgea cu 
repeziciune prin pîraie şi torente, provocînd mari inundaţii ; în 
schimb, vara rîurile secau, iar solul se usca. Se spune că, în multe 
din regiunile cele mai fertile ale Rusiei, nivelul umidităţii solului 
ar fi coborît cu un metru, astfel că rădăcinile plantelor cerealiere 
nu mu.i u.ting acest nivel şi se usucă. Aşa încît nu numai oamenii 
s-au ruinat ci în multe regiuni însuşi solul s-a degradat, cel puţin 
pe timpul vieţii unei generaţii. 

Foametea din 1 891 a dat acestui proces de ruinare, cu un ca
racter pînă atunci cronic, o formă acută şi l-a făcut astfel vizibil 
pentru întreaga lume. De aceea din anul 1 891 Rusia nici nu a mai 
putut scăpa de foamete. Acest an greu a distrus în cea mai mare 
parte ultimul şi cel mai de seamă mijloc de producţie al ţăranului 
- vitele -, iar înglodarea lui în datorii a atins un grad menit să-i 
frîngă şi cea din urmă putere de a rezista. 

Intr-o asemenea situaţie, o ţară poate începe un război cel mult 
din desperare. Dar şi pentru aşa ceva lipsesc mijloacele. In Rusia, 
nobilimea trăieşte din datorii, din datorii trăiesc acum şi ţăranii, 
dar mai ales din datorii trăieşte statul însuşi. Cîţi bani datorează 

* - traducerea exactă - chiaburi. - Nota trad. 
** - scupşcic - persoană care se îndeletniceşte cu cumpărarea de la pro

ducător a diferitelor produse, în scopul de a le revinde. - Nota trad. 
*** Aceste idei Ie-am dezvoltat încă acum un an în „Neue Zeit" nr. 19 din 

1891-1892, în articolul „Socialismul în Germania" (vezi volumul de faţă, p . 250-
254. - Nota red.). 

27 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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statul rus în străinătate se ştie : peste patru miliarde de mărci. Cit 
datorează în ţară nu ştie nimeni ; în primul rînd, pentru că nu se 
cunoaşte nici suma împrumuturilor lansate, nici suma banilor-hîrtie 
aflaţi în circulaţie ; în al doilea rînd, pentru că aceste bancnote îşi 
schimbă valoarea de pe o zi pe alta. Un lucru însă e sigur : creditul 
Rusiei în străinătate s-a epuizat. Cele patru miliarde de mărci în 
obligaţii de stat ruseşti au umplut pînă la refuz piaţa financiară din 
apusul Europei. Incă de mult, Anglia, iar de curînd şi Germania 
s-au descotorosit de cea mai mare parte a obligaţiilor „ruseşti". 
Cumpărînd aceste obligaţii, Olanda şi Franţa n-au putut nici ele să 
le convertească, după cum s-a vădit la Paris cu prilejul ultimului 
împrumut rusesc ; din suma de 500 OOO OOO de franci au putut fi pla
sate numai 300 OOO OOO, iar ministrul de finanţe rus a trebuit să 
retragă restul de 200 OOO OOO de la bancherii care au subscris împru
mutul şi au lansat obligaţii la valoarea sumei, ba şi peste această 
valoare 403• Astfel s-a dovedit că un nou împrumut rusesc nu are nici 
o şansă într-un viitor apropiat, nici chiar în Franţa. 

Aşa se prezintă situaţia în ţara care ne ameninţă, chipurile, 
cu un război iminent şi care nu este, de fapt, în stare nici măcar 
la desperare să dezlănţuie un război, afară de c azul cînd am fi 
destul de stupizi să-i aducem pe tavă noi înşine banii trebuitori. 

E de neînţeles ignoranţa în această chestiune a guvernului 
francez şi a opiniei publice burgheze franceze care îl domină. Nu 
Franţa are nevoie de Rusia ; dimpotrivă, mai degrabă Rusia are 
nevoie de Franţa. Fără Franţa, �arul împreună cu politica sa ar 
rămîne izolat în Europa ; ar trebui să accepte neputincios ca în 
Apus şi în Balcani lucrurile să meargă în voia lor. Cu ceva mai 
multă chibzuială Franţa ar putea obţine de la Rusia tot ce doreşte. 
In loc de asta însă, Franţa oficială se tîrăşte la picioarele ţarului. 

Exportul de grîne al Rusiei este deja subminat prin concurenţa 
griului american, mai ieftin. Articol principal de export rămîne 
doar secara, şi ea ia aproape exclusiv drumul Germaniei. De îndată 
ce Germania va consuma pîine albă în locul pîinii negre, actuala 
Rusie oficială ţaristă burgheză va da faliment. 
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I-am criticat destul pe vecini, inamicii noştri paşnici. Cum stau 
însă lucrurile la noi acasă ? 

Aici va trebui să spunem deschis : o reducere treptată a sta
giului militar poate fi în folosul armatei numai atunci cînd se va 
pune capăt o dată pentru totdeauna tratamentului inuman la care 
sînt supuşi soldaţii şi care s-a înrădăcinat în ultimii ani în armată, 
devenind regulă într-o măsură mult mai mare decît sînt dispuse 
autorităţile s-o recunoască. 

Tratamentul inuman al soldaţilor însoţeşte invariabil spiritul 
cazon şi muştrul pentru parăzi ; şi una şi alta capătă o largă răs
pîndire în armata prusiană de îndată ce aceasta trece pentru cîtăva 
vreme pe picior de pace, iar din Prusia se transmit apoi în Saxo
nia, Bavaria etc. Avem aici o moştenire din epoca de aur „veche 
prusiană" , cînd soldatul era sau vagabond angajat, sau fecior de 
ţăran iobag şi trebuia să înghită fără murmur din partea iunche
rilor ofiţeri orice brutalizare şi orice umilinţă. Şi tocmai nobilimea 
decăzută, parazitară şi muritoare de foame, destul de numeroasă la 
est de Elba, continuă să fumizeze şi azi contingentul celor mai în
verşunaţi chinuitori ai soldaţilor, fiind egalaţi în această privinţă 
numai de arogantele odrasle ale burgheziei care s-ar vrea iuncheri. 

Şicanarea soldaţilor nu a dispărut niciodată cu totul din ar
mata prusiană. înainte însă se făcea mai rar, mai temperat şi avea 
cîteodată umor. De cînd a devenit însă necesar, pe de o parte, 
ca soldaţii să-şi însuşească un număr tot mai mare de cunoştinţe, 
în timp ce, pe de altă parte, nici vorbă nu e de desfiinţarea exer
ciţiilor tactice perimate şi absurde devenite vechituri inutile, de 
atunci subofiţerul a căpătat treptat şi tacit dreptul neîngrădit de 
a aplica orice metodă de instruire pe care o socoteşte potrivită ; 
totodată el era indirect silit să uzeze de mijloace violente din pri
cina ©rdinelor primite de a băga în cap oamenilor din subunitate, 

27* 
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într-un timp scurt, cutare sau cutare regulă militară. Ş i  întrucit 
dreptul soldatului de a reclama e o curată batjocură, nu e de mirare 
că, acolo unde soldaţii au acceptat această situaţie, îndrăgita me
todă veche prusiană a dat din nou în floare. Căci sînt convins că, 
în regimentele formate din oameni din vestul ţării sau cu un număr 
însemnat de locuitori din marile oraşe, soldaţii sînt chinuiţi mult 
mai puţin decit în regimentele alcătuite cu precădere din ţărani de 
la est de Elba. 

La toate acestea exista înainte, cel puţin în practică, un anti
dot. La puştile cu ţeava lisă cu încărcare pe la gura ţevii, nimic 
nu era mai lesne în timpul manevrelor decit să fie vîrîtă pe ţeavă 
o bucată de cremene care să cadă deasupra cartuşului orb ; şi 
atunci se întîmpla adesea ca unii superiori odioşi să fie împuşcaţi 
din neatenţie la manevre. Se şi greşea uneori ; am cunoscut un 
tînăr din Ki:iln care în 1849 şi-a găsit moartea în acest fel, deşi 
împuşcătura era destinată comandantului său. Astăzi, o dată cu 
puştile de calibru mic cu încărcare pe la culată, lucrurile nu mai 
merg atît de lesne şi pe neobservate ; în schimb, statistica sinuci
derilor din armată ne indică destul de precis cit de departe a ajuns 
cruzimea faţă de soldaţi. Cînd va veni însă „momentul critic" şi 
se vor folosi cartuşe de război, atunci se pune întrebarea dacă 
vechea practică nu va găsi din nou adepţi, aşa cum în timpul ulti
melor războaie s-a mai întîmplat pe alocuri ; ce-i drept, asta nu 
va contribui prea mult la victorie 404, 

In rapoartele lor, ofiţerii englezi erau unanimi în aprecierea 
relaţiilor deosebit de bune existente între soldaţii şi superiorii din 
armata franceză, care în 1891 executa manevre în Champagne. In 
această armată, fenomene asemănătoare celor care apar la noi şi 
care străbat atît de des din cazărmi pînă în presă ar fi pur şi sim
plu cu neputinţă. Incercarea de a introduce în armata franceză 
bastonada prusacă a eşuat încă înaintea marii revoluţii. Chiar în 
cele mai rele timpuri ale campaniilor din Algeria şi ale celui de-al 
doilea Imperiu, nici un superior n-ar fi îndrăznit să aplice soldaţi
lor francezi măcar a zecea parte din tratamentul care se aplică sol
daţilor germani sub ochii noştri. Iar astăzi, după introducerea ser
viciului militar general obligatoriu, aş vrea să văd un subofiţer 
francez care ar cuteza să ordone soldaţilor să se pălmuiască sau 
să se scuipe în obraz unul pe altul. Cit dispreţ trebuie să nutrească 
soldaţii francezi faţă de viitorii lor inamici, auzind şi c itind cite 
îndură aceştia fără să crîcnească. Iar ca soldaţii din fiecare cazarmă 
să citească şi să audă despre aceste lucruri, de asta are cine să 
aibă grijă. 
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La francezi, în armată există acelaşi spirit şi aceleaşi relaţii 
între ofiţer, subofiţer şi soldat care au domnit în Prusia din 1813  
pînă în 1 8 1 5  ş i  care i-au dus pe soldaţii noştri de  două ori pînă 
la Paris. La noi, dimpotrivă, totul se apropie mereu mai mult de 
rînduiala din 1806, cînd soldatul aproape nici nu era considerat om, 
cînd era bătut cu vergile şi chinuit şi cînd între el şi ofiţer se afla 
o prăpastie de netrecut - rînduială care a dus armata prusiană la 
Jena 405 şi în prizonieratul francez. 

Se vorbeşte atît de mult de valoarea decisivă a factorilor mo
rali în război I Şi în timp de pace aceşti factori sînt distruşi aproape 
sistematic I 



3CJO 

VIII 

Pînă acum am pornit de la ipoteza că propunerea cu privire 
la reducerea treptată şi egală a duratei serviciului militar, cu tre
cerea în cele din urmă la sistemul de miliţie, ar fi fost acceptată. 
Dar înainte de toate se pune întrebarea : va fi oare acceptată ? 

Să presupunem că Germania face această propunere mai întîi 
Austriei, Italiei şi Franţei. Austria va accepta cu bucurie durata 
maximă de 2 ani pentru serviciul militar, şi în practică o va re
duce poate şi mai mult în ţară. În armata austriacă se vorbeşte 
pare-se mult mai deschis decît în cea germană despre rezultatele 
favorabile obţinute prin scurtarea duratei de serviciu pentru o 
parte din trupe. Acolo, mulţi ofiţeri consideră de-a dreptul că tru
pele de Landwehr care execută serviciul numai cîteva luni sînt 
superioare trupelor de linie : în orice caz, pentru ei pledează faptul 
că un batalion de Landwehr, după cîte am fost asigurat, poate fi 
gata de luptă în 24 de ore, în vreme ce unui batalion de linie îi 
trebuie cîteva zile. E şi firesc : în trupele de linie autorităţile se 
tem să se atingă de vechea rutină austriacă cu făgaşele ei bătute, 
în timp ce în Landwehr, unde întreaga organizare a fost nou 
creată, au avut, dimpotrivă, curajul să nu instituie această rutină. 
In orice caz, în Austria, atît poporul, cît şi guvernul rîvnesc la o 
uşurare a poverii militare şi ea poate fi obţinută cel mai repede 
tocmai pe baza propriei lor experienţe, prin reducerea duratei 
serviciului militar. 

Italia, de asemenea, se va agăţa cu amîndouă mîinile de 
această propunere. Copleşită de apăsarea bugetului de război, ea 
se află într-o situaţie atît de dificilă, încît are nevoie de sprijin, 
şi asota încă urgent de tot. Şi în acest caz reducerea duratei maxime 
a serviciului militar constituie calea cea mai scurtă şi mai simplă. 
Aşadar se poate spune : Tripla Alianţă 406 ori se va destrăma, ori 
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va fi nevoită să recurgă la un mijloc care să se reducă, mai mult 
sau mai puţin, la propunerea noastră. 

Dar dacă Germania, bazîndu-se pe consimţămîntul Austriei şi 
Italiei, prezintă această propunere guvernului francez, atunci acesta 
se va găsi într-o postură foarte delicată. Acceptînd propunerea, 
nu şi-ar înrăutăţi cu nimic situaţia militară în comparaţie cu alte 
ţări. Dimpotrivă, ar avea posibilitatea să şi-o îmbunătăţească. In 
multe privinţe, faptul că serviciul militar obligatoriu a fost introdus 
pe teritoriul Franţei abia de 20 de ani constituie pentru ea un 
dezavantaj. Acest dezavantaj implică însă avantajul că totul este 
incă nou, că rînduielile învechite, de pe vremea lui Papură Vodă 
au fost primenite abia de curînd, că pot fi introduse lesne şi alte 
îmbunătăţiri fără a întîmpina rezistenţa încăpăţînată a prejudecă
ţilor înrădăcinate. După mari înfrîngeri, toate armatele drsvin ne
obişnuit de apte pentru instruire. De aceea în Franţa ar fi mai 
uşor decît oriunde să se dea o mai bună întrebuinţare duratei ser
viciului militar, stabilită conform acordului ; iar întrucît în Franţa 
şi şcoala, ca şi armata, se află într-un proces de revoluţionare, in
struirea fizică în general şi militară în special a tineretului va 
putea fi pusă în practică acolo mult mai prompt şi mai uşor decît 
în altă parte. Toate acestea ar avea însă semnificaţia unei întăriri 
a puterii militare a Franţei în comparaţie cu Germania. Şi, totuşi, 
€ste posibil, ba chiar foarte probabil ca curentul şovinist - şovi
nismul francez nu e mai puţin obtuz decît cel german - să de
vină suficient de puternic pentru a răsturna orice guvern care ar 
accepta propunerea, mai ales fiindcă propunerea vine din Germa
nia. Să presupunem deci că Franţa refuză. Şi atunci ? 

Atunci Germania va beneficia de un foarte mare avantaj prin 
simplul fapt de a fi făcut această propunere. Nu trebuie să uităm 
că cei 27 de ani de cîrmuire bismarckiană au atras asupra Ger
manici - şi nu pe nedrept - ura întregii lumi. Nici anexarea 
Schleswigului de nord danez, nici nerespectarea şi în cele din 
urmă escamotarea articolului din tratatul de pace de la Praga pri
vitor la danezii de pe respectivul teritoriu 407, nici anexarea Alsa· 
ciei şi Lorenei, nici persecuţiile meschine împotriva polonezilor din 
Prusia, nimic din toate acestea n-are de a face cu restabilirea 
„unităţii naţionale " .  Bismarck s-a priceput să creeze Germaniei re
putaţia unei ţări avide de cuceriri ; burghezul şovinist german care 
i-a dat afară pe austriecii germani şi care totuşi vrea mai presus 
de toate să unească frăţeşte întreaga Germanie „von der Etsch bis 
an  die Memel" *, anexînd Imperiului german Olanda, Flandra, El-

* Parafrazarea cuvintelor din clntecul „Lied der Deutschen• al lui Hoffmann 
von Fallersleben. - Nota trad. 
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veţia şi provinciile baltice pretins „germ.aneu ale Rusiei, acest şo
vinist german l-a ajutat cu sîrg pe Bismarck şi cu un succes atît 
de strălucit, incit astăzi nici un om din Europa nu mai are încre
dere în „germanii cumsecade" .  Peste tot, oriunde vă veţi duce, veţi 
întîlni simpatie faţă de Franţa şi neîncredere faţă de Germania, 
considerată cauza actualului pericol de război. Toate acestea ar 
lua sfîrşit dacă Germania s-ar hotărî să prezinte propunerea 
noastră. Ar apărea atunci ca apărătoare a păcii şi într-un mod care 
nu admite nici un dubiu. Ar dovedi atunci că este gata să devină 
un promotor al operei de dezarmare, aşa cum de drept se şi cuvine 
pentru ţara care a dat semnalul pentru înarmare. Neîncrederea 
s-ar transforma în încredere, antipatia în simpatie. Atunci ar de
veni, în sfîrşit, o realitate nu numai afirmaţia că Tripla Alianţă 
reprezintă o alianţă a păcii, ci şi Tripla Alianţă însăşi, care acum 
este doar o aparenţă. Intreaga opinie publică din Europa şi din 
America ar trece de partea Germaniei. Iar acest lucru ar constitui 
o cucerire de ordin moral care ar compensa cu prisosinţă toate 
dezavantajele de ordin militar care ar mai putea fi eventual des
coperite în propunerea noastră dacă s-ar despica firul de păr în 
patru. 

Franţa, dimpotrivă, refuzînd propunerea de dezarmare, ar 
ajunge în aceeaşi postură, menită să trezească suspiciuni, în care 
se află astăzi Germania. Acum vedem cu toţii, ar spune filistinul 
european - iar el reprezintă cea mai mare dintre marile puteri -, 
acum vedem cu toţii cine vrea pace şi cine război. Şi dacă s-ar 
întîmpla cumva ca la conducerea Franţei să vină un guvern cu 
adevărat belicos, acesta s-ar găsi într-o asemenea situaţie, incit 
cu puţină judecată ar recunoaşte imposibilitatea războiului. Oricit 
s-ar preface Franţa, ea ar apărea în ochii întregii Europe ca acea 
parte care a provocat războiul, care a forţat izbucnirea lui. In felul 
acesta, nu numai că ar stîrni împotriva sa ţările mici şi Anglia, 
dar nu ar putea fi sigură nici măcar de ajutorul Rusiei, de acel 
ajutor tradiţional al Rusiei care constă în aceea că la început îşi 
antrenează aliaţii în război, iar apoi îi lasă baltă. 

Dar să nu uităm că deznodămîntul viitorului război îl decide 

Anglia. Tripla Alianţă, în caz de război cu Rusia şi cu Franţa, la  
fel ca Franţa însăşi, despărţită fiind de Rusia printr-un teritoriu 
inamic, poate să importe marile cantităţi de griu necesare numai 
pe cale maritimă. Iar hegemonia pe mare o deţine în mod absolut 
Anglia. Dacă Anglia pune flota sa la dispoziţie unei părţi belige
rante, atunci cealaltă parte pur şi simplu va fi învinsă prin înfo
metare, întrucit importul cerealelor va fi sistat ; aceasta va în
semna repetarea în proporţii uriaşe a foametei din Paris 408, iar 



Poate oare Europa să dezarmeze 1 393 

partea beligerantă înfometată va trebui să capituleze, la fel de 
sigur cum doi ori doi fac patru. 

Mai departe : în momentul de faţă, în Anglia, superioritatea 
o are curentul liberal, iar liberalii englezi au netăgăduite simpatii 
pentru Franţa. Şi apoi bătrînul Gladstone personal este rusofil. 
Dacă izbucneşte un război european, Anglia va rămîne neutră cit 
timp lucrul va fi posibil ; dar chiar şi neutralitatea ei „binevoi
toare" poate constitui în condiţiile amintite un sprijin decisiv 
pentru una din părţile beligerante. Dacă Germania face propune
rea noastră şi este refuzată de Franţa, atunci Germania nu numai 
că anihilează toate simpatiile engleze adverse şi îşi asigură neutra
litatea binevoitoare a Angliei, dar pune guvernul englez în impo
sibilitate de a se alătura în război duşmanilor Germaniei. 

Deci în încheiere : 
Ori Franţa acceptă propunerea. Atunci pericolul războiului, 

generat de continua creştere a înarmărilor, este efectiv înlăturat, 
popoarele îşi dobîndesc liniştea, iar Germania ciştigă faima de a 
fi iniţiat toate acestea. 

Ori Franţa nu acceptă propunerea. Atunci îşi înrăutăţeşte pro
pria sa situaţie în Europa şi ameliorează situaţia Germaniei într-o 
asemenea măsură, incit Germania nu va trebui să se mai teamă 
de loc de un război, putînd chiar trece fără nici o primejdie, de 
comun acord cu aliaţii săi, care abia atunci vor deveni cu adevărat 
aliaţii săi, din proprie iniţiativă la reducerea treptată a duratei 
serviciului militar şi la pregătirile pentru introducerea sistemului 
de miliţie. 

Vom găsi oare curajul să facem acest pas salvator ? Sau vom 
aştepta pînă cind Franţa, lămurită asupra situaţiei din Rusia, va 
foce ea primul pas şi va avea această glorie ? 
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[Către muncitorii germani cu prilejul 
zilei de 1 Mai 1 893] 

Despre ce alte lucruri mai interesante aş putea să vorbesc azi 
muncitorilor germani dacă nu despre sărbătorirea zilei de 1 Mai 
aici, în Anglia, sărbătorire care anul acesta va avea o semnifi
caţie deosebită ? *. Dacă Germania nu mai e astăzi „cămin de co
pilaşi" ,  cum spunea Heinrich Heine **, Anglia contemporană nu 
mai e nici ea ţara-model a apaticilor socialişti de catedră germani, 
nici ţara în care bravele trade-unionuri şi adepţii mişcării în li
mitele legii depun eforturi ca  „himerele socialiste" să nu aibă o 
bază. Toate acestea au dispărut pentru totdeauna. A fost nevoie 
de multă vreme pentru ca clasa muncitoare din Anglia, după glo
rioasele ei bătălii din perioada cartismului, care s-au soldat cu o 
înfrîngere, să se pună din nou în mişcare. Acum însă este incon
testabil că ea s-a pus în mişcare. Pînă nu de mult, toate organiza
ţiile socialiste de aici mai erau la nivelul unor simple secte, pe 
lîngă care vechile trade-unionuri apăreau într-adevăr ca o forţă im
punătoare. Pe baza aceasta, bine dresaţii universitari germani ne 
asigură că muncitorii englezi nu vor să desfiinţeze sistemul muncii 
salariate, ci numai să-l „înnobileze". Dar cum stau lucrurile astăzi ? 

* ln manuscris, această propoziţie este precedată de următorul paragraf, 
care în textul tipărit lipseşte (omis fie la transcrierea manuscrisului, fie - avînd 
în vedere cii situaţia se schimba�e - la publicare : „ln momentul cînd trebuie 
să trimit aceste rînduri pentru numărul de 1 Mai al ziarului german, la Berlin 
se aşteaptă o criză în legătură cu discutarea proiectului de lege cu privire la 
armată. Ce se poate întîmpla ? Tn cazul cînd proiectul va fi respins, Reichstagul 
va fi dizolvat, iar campania electorală va stînjeni sărbătorirea zilei de 1 Mai, 
o va întuneca şi pentru aceasta vor fi toate temeiurile. Acum există, ce-i drept, 
şanse cinci contra unu ca un compromis foarte dorit să fie realizat, iar Reich
stagul să-şi prelungească existenţa cu încă doi ani. Totodată, un prilej neîn
semnat poate fi suficient pentru a împiedica acest lucru. Ce-aş putea spune în 
dCest caz muncitorilor germani cu prilejul zilei de 1 Mai, de vreme ce nu se 
ştie în ce împrejurări o vor sărbători ?". - Nota red. 

** Din poezia lui Heine „Pentru liniştire", - Nota red. 
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în rîndurile muncitorilor se trezeşte tot mai mult conştiinţa faptu
lui că salvarea lor nu constă în a obţine, în lupta împotriva patro
nilor, un salariu mai ridicat şi o zi de muncă mai scurtă, ci în 
primul rind în faptul că, organizată într-un partid de sine stătător, 
clasa muncitoare trebuie să cucerească drepturi politice, să cuce
rească parlamentul *. Pentru prima oară acest lucru a devenit 
evident la alegerile generale din 1892. Luptînd împotriva ambelor 
partide vechi, muncitorii au obţinut să fie aleşi trei candidaţi ai 
lor **, şi în afară de aceasta, în mai bine de douăzeci de circum
scripţii electorale ei au făcut ca aceste partide să le simtă cu pri
sosinţă forţa încă nefolosită 409• Acest succes a făcut să crească 
deosebit de mult conştiinţa de sine. 

In Anglia, chiar şi în condiţiile actualului drept de vot limitat, 
muncitorii constituie majoritatea absolută a alegătorilor în cel 
puţin 150 de circumscripţii electorale. Du.că proiectul de reformă 
electoral 410 prezentat de guvern va fi adoptat, ei vor avea majori
tatea în 200 de circumscripţii. In afară de aceasta, în majoritatea 
circumscripţiilor electorale, voturile muncitorilor sînt încă de pe 
acum hotărîtoare. Este cit se poate de evident ce înseamnă, în 
asemenea condiţii, trezirea conştiinţei de clasă în rîndurile mun
citorilor. E suficient ca muncitorii s-o vrea, şi Anglia nu va putea 
fi cîrmuită împotriva voinţei lor. 

Această trezire a conştiinţei lor de clasă se manifestă şi în 
pregătirile ce se fac anul acesta în vederea sărbătoririi zilei de 
1 Mai. Pentru prima oară, consfătuirile se desfăşoară calm, fără 
hărţuieli şi patimi mărunte, într-un entuziasm unanim. Şi, ceea ce 
este şi mai important, în fruntea acestei acţiuni se află socialiştii 
şi, pentru prima oară, această sărbătoare va avea un indiscutabil 
caracter social-democrat. 

13 martie 1893 

Publicat în ediţia specială 
„Mai-Feier" 

a ziarului „Vorwărts• din 1 mai 1 893 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei speciale, 
confruntat cu manuscrisu? 

Tradus dir. limba germană 

• !n manuscris, în locul cuvintelor „să cucerească drepturi politice, să 
cucerească parlamentul" ,  este : „să cucerească parlamentul, . să cucerească puterea 
politică" .  - Nota red. 

„„ J. K. Hardie, J. Burns şi J. Willson. - Nota red. 
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[Către muncitorii austrieci cu prilejul 
zilei de 1 Mai 1893 411] 

Londra. Am fost solicitat să scriu cîteva cuvinte tovarăşilor 
austrieci pentru numărul de 1 Mai al ziarului lor. Ce v-aş putea 
spune ? Ştiţi mai bine decît mine cum trebuie sărbătorită ziua de 
1 Mai. Aţi dovedit-o de la  bun început. Din 1890 încoace, munci
torii austrieci au arătat an de an fraţilor lor din toate celelalte 
ţări ce anume înseamnă o adevărată sărbătorire în spirit proletar 
a zilei de 1 Mai. Nicăieri, nimeni nu s-a putut compara cu voi şi 
nici măcar nu v-a putut urma exemplul. 

Intr-adevăr, în Austria sărbătorirea zilei de 1 Mai are o în
semnătate mult mai mare decît în oricare altă ţară. In Germania, 
în 1 890, alegerile pentru Reichstag, care au constituit o grandioasă 
trecere în revistă a forţelor de luptă ale clasei muncitoare ger
mane, au făcut să pălească orice sărbătorire a zilei de 1 Mai. In 
Franţa, ziua de 1 Mai 1892 a coincis cu alegerile comunale, care 
s-au desfăşurat pe baza votului universal şi care, de asemenea, 
le-au adus muncitorilor mari victorii 412 ; de aceea acolo, în ziua 
de 1 Mai, în centrul atenţiei a fost cauza proletariatului, şi nu săr
bătoarea. La voi, în Austria însă, muncitorii nu au încă drept de 
vot, iar cum stau la voi lucrurile cu libertatea presei, cu dreptul 
de asociere şi de întrunire s-a văzut din răspunsul dat de d-l 
consilier ministerial, baron von Czapka 413, la o interpelare în 
Reichsrat. De aceea muncitorii austrieci au de o mie de ori drep
tate cînd nu vor să renunţe cu nici un preţ la sărbătorirea zilei de 
1 Mai în orice împrejurări. Pentru muncitorii din alte ţări, această 
sărbătoare este o chestiune prin excelenţă internaţională ; de aceea 
se poate întîmpla ca, din cauza unor condiţii interne specifice, ea 
să treacă pe planul al doilea. Pentru voi, austriecii, ea este nu 
numai o chestiune internaţională, ci şi - poate chiar în primul 
rînd - o chestiune internă, de aceea la voi această sărbătoare 
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este întotdeauna ş1 m mod necondiţionat pe primul plan. 
Fie ca şi în acest an sărbătorirea zilei de 1 Mai să aibă 

aceeaşi strălucire ca şi pînă acum. 

Scris în martie - începutul 
lunii aprilie 1893 

Publicat în ediţia specială 
„Zum 1. Mai 1893", scoasă 
de editura „Arbeiter-Zeitung" 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei speciale de 1 Mai 

Tradus din limba germană 
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Către tovarăşii cehi cu prilejul 
zilei de 1 Mai 1 893 414 

Amintiri din 1848 

Pe vremea aceea Karl Marx s-a întîlnit la Viena 415 cu librarul 
Borrosch din Praga, conducătorul fracţiunii germanilor din Boemia 
în Adunarea naţională austriacă. 

Borrosch i-a vorbit cu amărăciune despre vrajba naţională din 
Boemia şi de pretinsa ură fanatică a cehilor împotriva germanilor 
din Boemia. Marx l-a întrebat care este atitudinea muncitorilor din 
Boemia în această privinţă. „Ei - i-a răspuns Borrosch -, asta-i cu 
totul altceva ; de îndată ce muncitorii intră în mişcare, încetează 
vrajba, nu mai este vorba de cehi sau de germani, toţi sînt una".  

Ceea ce pe vremuri muncitorii de ambele naţionalităţi din 
Boemia simţeau doar instinctiv, astăzi ş tiu cît se poate de precis : 
ei ştiu că vrajba naţională este posibilă numai în condiţiile domi
naţiei marilor proprietari funciari feudali şi a capitaliştilor, că ea 
nu serveşte decît pentru permanentizarea acestei dominaţii, că 
muncitorii cehi şi  cei germani au interese comune şi  că,  de îndată 
ce clasa muncitoare va cuceri puterea politică, va fi înlăturat orice 
pretext de ură naţională. Prin însăşi natura ei, clasa muncitoare 
este internaţională şi ea va dovedi din nou acest lucru în ziua de 
1 Mai care vine. 

Londra 

Publicat în ediţia specială 
„Prvni Maj 1 893", Praga 

F. E. 

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu ediţia specială 

Tradus din limba germană 
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Şi totuşi! 
[Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi cu prilejul 

zilei de 1 Mai 1893) 

S-ar putea să mă înşel, dar am impresia că anul acesta ziua 
de 1 Mai nu va avea în viaţa proletariatului internaţional rolul 
predominant pe care l-a avut în ultimii trei ani. 

Dintre ţările mari din Europa se pare că numai în Austria se 
va acorda demonstraţiei de 1 Mai o importanţă primordială. Mun
citorii austrieci nu au realmente alt mijloc de luptă. 

In Franţa cu siguranţă, în Germania foarte probabil, în Anglia 
probabil, anul acesta ziua de 1 Mai va fi eclipsată de alegerile 
generale, în care proletariatul va trebui să eucerească noi poziţii, 
şi nu îacape îndoială că el va cuceri asemenea poziţii *. 

Aşadar, dacă în unele privinţe sărbătorirea zilei de 1 Mai va 
fi eclipsată de apropiatele alegeri, acest lucru nu trebuie să ne 
neliniştească. Nu va însemna că sîntem mai puţin puternici. Dim
potrivă. 

Demonstraţiile sînt un lucru excelent, dar numai atunci cînd 
nu avem alte mijloace mai bune de luptă. 

Fie ca burghezia să nu triumfe prea devreme. 
Ne vom mai întîlni cu ea la urnele de vot şi apoi la palatul 

Bourbonilor I 417• 

Londra, 14 aprilie 

Publicat în „Le Socialiste" 
nr. 134 din 23 apnlie 1 893 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
a părut în ziar, 
confruntat cu manuscrisul 

Tradus din limba franceză 

* ln manuscris, paragraful ca1e urmează : „ln Belgia, chiar în ajunul zilei 
de 1 Mai un guvern incapabil şi o burghezie mioapă se joacă cu focul, ca şi 
cind ar vrea t'ă provoace un incendiu care ar putea cuprinde întreaga Europă"'"• 
a fost şters. - Nota red. 
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[Către muncitorii spanioli cu prilejul 
zilei de 1 Mai 1 893 418] 

Se pare că revoluţia proletară răstoarnă totul, chiar şi crono
logia. Astfel, în pofida calendarului, în Spania cel puţin, 1 mai 
urmează după 2 mai 419• Odinioară, muncitorii spanioli sărbătoreau 
ziua de 2 mai, iar acum ei sărbătoresc ziua de 1 a aceleiaşi luni. 

De la 2 Mai la 1 Mai, ce progres însemnat am realizat I In
tr-adevăr, ce s-a întîmplat la 2 mai 1808 ? Pe de o parte invazia 
străină, pe de altă parte poporul Madridului *.  ln aparenţă, totul 
era cit se poate de simplu. In realitate însă, situaţia era foarte 
complicată. Pentru a lupta împotriva invaziei străine şi împotriva 
tiraniei lui Napoleon, poporul spaniol a trebuit să lupte în acelaşi 
timp împotriva revoluţiei franceze **, iar pentru a-şi redobîndi 
independenţa acelaşi popor spaniol a fost nevoit să restaureze 
despotismul idiotului fanatic Ferdinand al VII-lea, care era spri
j init de nobilime şi de cler. 

Acelaşi lucru s-a întîmplat în Italia şi în Germania, şi chiar 
în Franţa. Italia şi Germania au putut să scuture jugul napoleonean 
numai dindu-se pe mina reacţiunii monarhiste, feudale şi clericale. 

Iată cum războaiele dintre popoare complică şi încurcă situaţii 
care, în aparenţă, sînt cit se poate de simple şi de clare. 

Şi, totuşi, ce progres uriaş de la 2 la 1 Mai. 1 Mai marchează 
o situaţie precisă şi clară - două tabere b ine delimitate şi opuse 
una alteia : de o parte proletariatul internaţional, care păşeşte spre 

* ln manuscris urmează frazele : „ln spatele armatei străine - Napoleon, 
aşa-zisul reprezentant al revoluţiei burgheze, în realitate un despot în ţara sa, 
un cotropitor pentru popoarele vecine. In spatele poporului din Madrid - di
nastia regală a Bourbonilor imbecili, nobilimea feudală, clerul. Ciudată haraba
bură !" - fraze care au fost şterse. - Nota red. 

** In manuscris urmează cuvintele : „al cărei produs a fost Napoleon", 
care au fost şterse. - Nota red. 
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victorie sub steagul roşu al eliberării generale, iar de cealaltă 
parte clasele posedante şi reacţionare din toate ţările, care s-au 
unit pentru a-şi apăra privilegiile de exploatatori. Lupta a început, 
steagul roşu e desfăşurat, victoria este sigură. Inainte I 

Scris în aprilie 1893 

Ciorna a fost publicată. 
pentru prima oară. în 
limba rusă în K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XVI, partea a II-a, 1936 

28 

Se tipăreşte după. manuscris 

Tradus din limba franceză 



[Către redacţia publicaţiei bulgare 
„Soţial-demokrat" 420] 

Dragi tovarăşi, 

122, Regent's 
Park Road N. W. 

Londra, 9 iunie 1893-

Vă mulţumesc din toată inima că mi-aţi trimis nr. 2 al publi
caţiei voastre «Con;11aJI'b-,r:r:eMOKpaT1»> * ;  prin titlul pus deasupra 
acestor rînduri vreau să vă arăt că încep cel puţin să înţeleg 
limba voastră. Cerinţele pe care ni le pune internaţionalismul cresc 
an de an. înainte de 1848 era suficient dacă cunoşteai, într-o oare
care măsură, principalele limbi din Europa centrală şi occidentald. ; 
acum însă situaţia este de aşa natură, incit la bătrîneţe trebuie sd. 
mă apuc să învăţ şi româna şi bulgara pentru a putea urmări înain
tarea socialismului spre est şi sud-est. Pe noi, aici, în Occident, 
ne bucură din suflet aceste avanposturi ale noastre din sud-estul 
Europei, la graniţa Asiei, care duc spre ţărmurile Mării Negre şi ale
Mării Egee steagul, înălţat de Marx, al proletariatului contemporan 
- o I dacă Marx ar fi trăit să vadă acest lucru - şi care la mo
melile şi la ameninţările ţarismului rus răspund prin aceea că 
opun proclamaţiilor ţariste lucrările socialiste ale luptătorilor îna
intaţi ai proletariatului rus. M-a bucurat văzînd că lucrările lui 
Plehanov au fost traduse în limba bulgară 421• 

,r:r:a mnB'be 1mTepHan;noHamrna con;naJIH3M1> I**  

Publicat î n  „Soţial-Demokrat• nr. 3 
din 1893 

* - „Soţial-Demokrat" .  - Nota trad. 

Al vostru, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul publicaţiei 

Tradus din limba. g,ennană1 

** - Trăiască socialismul internaţional I - Nota trad. 



[Cuvîntare rostită 
cu prilejul încheierii lucrărilor 

Congresului internaţional muncitoresc socialist 
de la Ziirich. 12 august 1893 422] 

Proces-verbal 

Cetăţeni şi cetăţene, 

403 

Permiteţi-mi să traduc cele spuse de mine (vorbitorul îşi ros-
1.ise cuvîntarea în limbile engleză şi franceză) în scumpa mea 
Jimbă germană. Consider primirea neaşteptat de entuziastă pe care 
mi-aţi făcut-o şi care m-a mişcat profund ca fiind un omagiu ad1:1s 
nu mie personal, ci calităţii mele de colaborator al marelui om al 
cărui portret îl vedeţi acolo. (Este vorba de Marx.) Se împlinesc 
exact 50 de ani de cînd Marx şi cu mine am intrat în mişcare, 
publicînd primele articole socialiste în „Deutsch-Franzosische J ahr
biicher ".  De atunci socialismul a crescut, transformîndu-se dinlr-o 
mică sectă într-un partid puternic, care face să tremure întreaga 
lume oficială. Marx a murit, dar, dacă ar mai fi trăit astăzi, n-ar 
fi fost om în toată Europa şi America care să poată privi cu o 
atît de îndreptăţită mîndrie opera vieţii sale. Există încă o dată 
memorabilă. In 1872 a avut loc ultimul congres al Internaţiona
lei 423• La acest congres s-au produs două evenimente. In primul 
rînd, delimitarea definitivă de anarhişti. A fost oare aceasta o 
hotărîre inutilă ? Congresul de la Paris, cel de la Bruxelles, actualul 
congres s-au văzut nevoite să facă acelaşi lucru 424, In al doilea 
rînd, încetarea activităţii Internaţionalei în vechea ei formă. A 
tost perioada cînd furia reacţiunii, îmbătată de sîngele glorioasei 
Comune, ajunsese la culme. Menţinerea vechii Internaţionale ar fi 
cerut sacrificii mult prea mari în raport cu rezultatele ; Interna
ţionala şi-a mutat sediul în America, adică a părăsit scena. Prole
tariatului din fiecare ţară i s-a dat posibilitatea să se organizeze 
într-o formă de sine stătătoare. Acest lucru a fost realizat, şi acum 
Internaţionala este mult mai puternică decît înainte. In această 
direcţie trebuie să continuăm să lucrăm pe o bază comună. Pentru 
a nu degenera într-o sectă trebuie să admitem discuţiile, dar prin-

28* 
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cipiile generale trebuie respectate cu consecvenţă. Unirea liberă, 
contactele liber consimţite, sprijinite de congrese, sînt suficiente 
pentru a ne asigura victoria, pe care nici o forţă din lume nu ne-o 
va mai putea smulge. 

Mă bucură îndeosebi faptul că englezii sînt reprezentaţi masiv 
aici ; ei au fost dascălii noştri în ceea ce priveşte organizarea 
muncitorilor. Dar, dacă noi am învăţat mult de la ei, au văzut şi 
ei la noi unele lucruri din care ar putea învăţa cite ceva. 

Călătorind prin Germania, am auzit pe unii exprimîndu-şi re
gretul în legătură cu abrogarea legii ex:cepţionale împotriva socia
liştilor. Mult mai interesantă, spun ei, era lupta cu poliţia. Ase
menea luptători nu pot fi biruiţi de nici o poliţie, de nici un gu
vern din lume. 

Din însărcinarea biroului, declar încheiate lucrările congresu
lui. Trăiască proletariatul internaţional ! 

(Intreaga asistenţă aclamă furtunos. Aplauze prelungite. Par
ticipanţii se ridică în picioare şi intonează „Marsilieza" .) 

Publicat ca expunere sau ca 
proces-verbal într-o serie 
de ziare socialiste şi muncitoreşti 
din august-septembrie 1893, 
precum şi în broşura : „Protokoll 
des Internationalen Sozialistischen 
Arbeiterkongresses în der Tonhalle 
Zilrich vom 6. bis 12. August 1893", 

Zilrich, 1894 

Se tipăreşte după textul broşurii 

Tradus din limba germană 



[Cuvîntare rostită la adunarea social-democrată 
de la Viena. 14 septembrie 1893 m] 

[Relatare apd.rutd. în presă) 

Dragi tovarăşi şi tovarăşe, 

405 

Nu pot să părăsesc această sală fără să-mi exprim adînca şi 
sincera mea recunoştinţă pentru primirea care mi s-a făcut în seara 
aceasta şi de care nu mă simt vrednic. Pot să spun doar că, din pă
<:ate, îmi este dat să mă bucur singur de gloria răposatului meu 
prieten Marx. In acest sens primesc ovaţiile voastre. Dacă am reuşit 
să fac cite ceva pentru mişcare în cei 50 de ani de activitate în ca
drul ei, pentru aceasta nu cer nici o recompensă. Cea mai frumoasă 
recompensă a mea sînteţi dumneavoastră I Tovarăşi de-ai noştri sînt 
pretutindeni : în închisorile din Siberia, în minele de aur din Ca
lifornia, pînă şi în Australia. Nu există ţară, nu există stat mare 
unde social-democraţia să nu fie o forţă de care să trebuiască să 
se ţină seama. ln tot ceea ce se întîmplă în întreaga lume se ţine 
seama de noi. Noi sîntem o mare putere, o putere de temut, al cărei 
cuvînt cîntăreşte mai greu decît al celorlalte mari puteri. Aceasta 
este mîndria mea I Noi nu am trăit degeaba şi, privind retrospec
tiv, putem fi mîndri şi mulţumiţi de munca noastră *. In Germania 
s-a încercat să se înăbuşe mişcarea şi de fiecare dată social-demo
craţia a ripostat într-un mod neaşteptat pentru burghezie. Repe
tatele alegeri care au avut loc - această creştere nestăvilită, con
stantă a voturilor social-democrate - inspiră teamă burgheziei, 
lui Caprivi, tuturor reprezentanţilor autorităţilor. (Aplauze furtu
noase.) Antevorbitorul ** a relevat faptul că în străinătate mişcarea 

* In relatarea publicată în „Neue rreie Pre�se•, în locul acestei fraze �e 
dii următorul pasaj : „In momentul de faţă duceţi lupta pentru votul univer�al : 
clCesta este una dintre cele mai puternice arme în mîinile proletariatului. Votul 
universal este singurul mijloc prin care se verifică influenţa, se apreciazd. forţa 
partidului. Istoria Germaniei din ult1mil douazeci de ani ne înva\d. acest lucru• .  
- Nota red. 

"'* Leuthner. - Nota red. 
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social-democrată a fost întotdeauna subapreciată. Dragi tovarăşi. 
eu am umblat prin Viena şi am văzut minunatele edificii, pe care
burghezia a fost atît de amabilă să le clădească pentru proleta
riatul viitorului (ilaritate) şi am cerut de asemenea să mi se arate 
şi minunata clădire a primăriei, pe care aţi luat-o în stăpînire dv_ 
Din ziua cînd aţi luat-o în stăpînire, nimeni nu vă mai subapreciază. 
(Aplauze puternice.) Acea zi a făcut epocă. Eu mă aflam pe atunci 
la Londra şi am văzut cu ce groază au comunicat corespondenţii 
ziarelor engleze că la 9 iulie proletariatul a pus stăpînire pe 
Viena 426 şi a luat-o în stăpînire mai bine ca oricînd. (Aplauze fur
tunoase, prelungite. Aclamaţii repetate : 11Engels, ura I".) 

Publicat în „Neue Freie Presse" nr. 10 440 
din 1 5  septembrie 1893 
şi în „Arbeiter-Zeitung" nr. 38 
din 22 septembrie 18S3 

Se tipăr„şte după textul apărut 
în „Arbeiter-Zeitung", confruntat 
cu textul din „Neue Freie Presse• 

Tradus din limba germană 



[Cuvîntare rostită la adunarea social-democrată 
de la Berlin. 22 sep tembrie 1893 427] 

(Relatare apărută în presă] 

Tovarăşi, 

407 

Vă mulţumesc din inimă pentru entuziasta şi nemeritata pri
mire pe care mi-aţi făcut-o. Nu pot decît să repet ceea ce am spus 
fa Ziirich şi la Viena *. Consider această primire ca un omagiu 
adus nu mie personal, ci calităţii mele de colaborator şi tovarăş 
de idei al unui mare om, calităţii de tovarăş de luptă al lui Karl 
Marx, iar în acest sens vă sînt recunoscător. Ştiţi că nu sînt nici 
orator şi nici parlamentar ; eu lucrez pe alt tărîm, cea mai mare 
parte a timpului în cabinet, cu pana. Aş vrea, totuşi, să vă spun 
cîteva cuvinte. Au trecut aproape 51 de ani de cînd am fost ultima 
oară la Berlin 428• De atunci, Berlinul s-a schimbat complet. In acea 
vreme, era o mică aşa-zisă „reşedinţă" cu aproape 350 OOO de lo
cuitori, care trăia de pe urma serviciilor aduse curţii, nobilimii, 
garnizoanei şi funcţionărimii. Astăzi, este o mare capitală cu 
aproape 2 OOO OOO de locuitori, care trăieşte de pe urma industriei ; 
astăzi, chiar dacă curtea, nobilimea, garnizoana şi funcţionărimea 
îşi vor schimba reşedinţa, Berlinul va rămîne Berlin. Dezvoltarea 
industrială a Berlinului a determinat şi o altă schimbare. Pe atunci 
la Berlin nu exista nici un social-democrat ; nici măcar nu se ştia 
ce este aceea social-democraţie ; acum, cu numai cîteva luni în 
urmă, aici a avut loc o trecere în revistă a social-democraţiei şi 
ea a demonstrat că este o forţă, totalizînd aproape 160 OOO de 
voturi 429 ; din şase reprezentanţi ai Berlinului, cinci deputaţi sînt 
social-democraţi. In această privinţă, Berlinul se află în fruntea 
tuturor marilor oraşe din Europa, întrecînd cu mult chiar Parisul. 

Nu numai Berlinul, ci întreaga Germanie a înfăptuit această 
revoluţie industrială. Eu nu am fost în Germania timp de 16 ani 430• 
După cum ştiţi - de altfel din proprie experienţă - din 1 878 aici 

* Vezi volumul de faţă, p. 403-406. - Nota red. 
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a domnit legea excepţională împotriva socialiştilor, căreia acum, 
din fericire, i-aţi pus capăt. Atîta timp cit a fost în vigoare această 
lege, am evitat să vin în Germania ; am vrut să scutesc autorită
ţile de grij a de a mă expulza, ceea ce s-ar fi întîmplat fără doar 
şi poate. (Animaţie ; voci : „Nici vorbă I " .) Acum, cu prilejul 
acestei călătorii, pot să mă conving cit de grandioasă este revo
luţia care a avut loc în economia Germaniei. Cu o generaţie în. 
urmă, Germania era o ţară agrară, în care două treimi din popu
laţie o formau ţăranii ; astăzi ea este o ţară industrială de prim 
rang şi, de-a lungul Rinului, de la graniţa cu Olanda pînă la gra
niţa cu Elveţia, nu am întîlnit un colţ în care să nu fi văzut co
şurile fumegînde ale fabricilor. La prima vedere se pare, ce-i drept, 
că toate acestea îi privesc numai pe capitalişti. Dar capitaliştii, 
dezvoltînd industria, nu inventează numai plusvaloare, ci creează 
şi proletari, ei ruinează păturile mijlocii ale micii burghezii şi ale 
ţăranilor cu gospodărie mică, agravează la m aximum antagonismul 
de clasă dintre burghezie şi proletariat, iar cine îi creează pe pro
letari îi creează şi pe social-democraţi. Burghezia, uluită de creş
terea nestăvilită a voturilor social-democrate cu prilejul diferitelor 
alegeri în Reichstag, se întreabă : de unde vine asta ? D acă ar 
avea ceva mai multă minte, ar trebui să priceapă că aceasta este 
propria ei operă I Şi  iată că social-democraţia germană este cea 
mai unită, cea mai organizată, cea mai puternică din lume şi 
merge din victorie în victorie, datorită calmului, disciplinei şi spi
ritului sănătos cu care îşi duce lupta. Tovarăşi social-democraţi, eu 
sînt convins că şi de acum înainte vă veţi face datoria. Inchei 
strigînd : Trăiască social-democraţia internaţională f 

Publicat în suplimentul la „Vorwarts" 
nr. 226 din 26 septembrie 1 893 
şi în „Arbeiter-Zeitung" nr. 40 
din 6 octombrie 1 893 

Tipărit după textul apărut 
în „Vorwarts" ,  confruntat 
cu textul 
apărut în „Arbeiter-Zeitung� 

Tradus din limba germană 
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[Către Asociaţia culturală 
a muncitorilor germani de la Londra] 

Stimate tovarăşe, 

Londra, 1 decembrie 1 893 
122, Regent's Park Road, N. W. 

Vă rog să transmiteţi conducerii şi membrilor Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani de la Londra cele mai sincere mul
ţumiri pentru amabilele lor felicitări cu prilejul împlinirii a 73 d e  
ani de la naşterea mea. Fie c a  Asociaţia să prospere ş i  să ţină 

sus vechiul steag roşu, pe care l�a înălţat pentru prima oară aici, 
în Anglia I 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusd., în K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XXIX, 1 946 

Cu sincere salutări, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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[Către Congresul internaţional al studenţilor 
socialişti 431] 

Londra, 19 decembrie 1 893 

Dragi cetăţeni, 

Vă mulţumesc pentru amabila invitaţie de a participa la Con
gresul studenţilor socialişti şi regret mult că nu-i pot da curs, fiind 
reţinut de lucrări urgente şi importante. Nu-mi rămîne decît să 
urez congresului vostru succesul pe care îl merită. Fie ca efortu
rile voastre să ducă la dezvoltarea în rîndurile studenţilor a con
ştiinţei că din mijlocul lor va trebui să iasă acel proletariat inte
lectual c are este chemat să j oace alături şi în aceleaşi rînduri cu 
fraţii săi, muncitorii manuali, un rol de seamă în revoluţia c are 
se apropie. 

Revoluţiile burgheze din trecut nu le cereau universităţilor 
decît avocaţi, ca cea mai bună materie primă pentru politicieni ; 
pentru eliberarea clasei muncitoare este nevoie, în afară de aceasta, 
de medici, ingineri, chimişti, agronomi şi de alţi specialişti, căci 
se pune problema de a lua în stăpînire nu numai maşina politică, 
ci şi întreaga producţie socială, iar pentru aceasta este nevoie nu 
de fraze răsunătoare, ci de cunoştinţe temeinice. 

Publicat în 
„L'Etudiant socialiste• nr. 8 
din 25 martie-1 0 aprilie 1 894 

Cu salutări frăţeşti, 
F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confruntat 
cu manuscrisul 

Tradus din limba franceză 
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Prefaţă 
[la broşura „Articole din « Volksstaat» pe teme 

internaţionale ( 187 1 -75) "] 432 

In afara iaptului că sînt scrise pentru „Volksstaat " ,  următoa
rele articole au încă o latură comună, şi anume faptul că toate 
tratează probleme negermane, probleme internaţionale. 

Primul articol, „lncă o dată ccD-1 Vogt»" *, încheie polemica 
dusă în 1 859-1860 de Marx în problema războiului din Italia cu 
acest pseudocercetător al naturii şi pseudorepublican, dar veritabil 
bonapartist vulgar-liberal şi fabricant de cărţi. In acest articol, sus
numitul domn Vogt este definitiv demascat ca agent plătit al b ona
partismului, afirmaţie în sprijinul căreia, în pamfletul său „D-l 
Vogt" din 1 860 **, Marx n-a putut aduce, fireşte, decît dovezi in
directe 433• 

Al doilea articol, „Balmniştii la lucru", care relevă activitatea 
anarhiştilor în timpul răscoalei din iulie 1 873 din Spania, a apărut 
anterior în broşură 434• Deşi anarhismul, această caricatură de miş
care muncitorească, a trecut de mult de apogeul dezvoltării sale, 
guvernele din Europa şi din America sînt în asemenea măsură 
interesate în existenţa lui şi cheltuiesc sume atît de însemnate 
pentru a-l sprijini, incit nu putem să trecem cu vederea faptele 
eroice ale anarhiştilor. De aceea acest articol se retipăreşte aici. 

„Manifestul polonez" 435 analizează un aspect al relaţiilor din
tre Germania şi răsăritul Europei, aspect care astăzi este adesea 
neglij at, dar care nu trebuie ignorat cînd este vorba de o apreciere 
justă a acestor relaţii. 

Critica programului blanquiştilor emigranţi din 1 874 436 prezintă 
un interes deosebit acum, cînd, alături de reprezentanţii celorlalte 

• Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17 ,  Bucureşti, Editura politică 
1963, p. 320-327. - Nota red. 

** Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică 
1 962, p. 421-738. - Not.a ied. 
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grupui!"i socialiste, în Camera deputaţilor dm FIDanţa a pătruns şi 
un mic număr de blainquişti Îlll frunte cu iprietenul 1I1ostru Viail
lant 437• De la 'intoa11cerea lor în Fran�a în 1880 438, blanquiştii au in
fluenţat o singură dată în mod hotărîtor evenimentele, şi anume 
în 1887, în ultima zi a alegerilor prezidenţiale, după demisia lui 
Grevy. Majoritatea Adunării naţionale era pentru alegerea lui Jules 
Ferry, unul dintre cei mai infami călăi ai Comunei şi unul dintre 
cei mai desăvîrşiţi reprezentanţi ai acelei burghezii oportuniste m 
care vrea să guverneze Franţa doar pentru a trage foloase de pe 
u rma ei şi a coloniilor ei. Pe atunci, la Paris se pregătea o insurec
ţie care, de comun acord cu deputaţii radicali, urma să fie condusă 
de Consiliul municipal din Paris ; organizarea militară se afla însă 
în mîinile blanquiştilor ; din rîndurile lor erau recrutaţi ofiţerii, al 
căror comandant, generalul Eudes, a preluat comanda şi şi-a insta
lat statul-major într-o c afenea de lingă primărie. Inspăimîntaţi la 
gîndul insurecţiei, oportuniştii au cedat şi l-au ales pe Carnot. 

Apoi recent, în timpul vizitei marinarilor flotei ruse la Paris, 
săptămînalul blanquist „Le Parti socialiste" 440 a dat dovadă de 
curaj, dind o ripostă tuturor prejudecăţilor şoviniste. Acest fapt 
ne oferă garanţia că grupul blanquist din Cameră, condus de Vail
lant, va depune eforturi pentru a asigura acţiuni comune ale tutu
ror grupurilor socialiste reprezentate aici şi unirea lor într-o sin
gură fracţiune socialistă puternică. 

Cititorul va observa că în toate aceste articole, şi îndeosebi 
în cel de mai sus, eu nu mă intitulez social-democrat, ci comunist. 
Aceasta deoarece în diferite ţări se intitulau pe atunci social-demo
craţi şi oameni pe al căror stindard nu era înscrisă lozinca trecerii 
tuturor mijloacelor de producţie în mîinile societăţii. In Franţa, 
prin social-democrat se înţelegea orice republican democrat care 
simpatiza mai mult sau mai puţin sincer, dar întotdeauna nedefinit 
cu clasa muncitoare, deci oameni ca Ledru-Rollin în 1848 şi „socia
liştii radicali " cu concepţii proudhoniste în 1874. In Germania, 
lassalleenii se intitulau social-democraţi ; cu toate că maj oritatea 
lor înţelegeau necesitatea socializării mijloacelor de producţie, sin
gurul punct oficial recunoscut din programul lor erau asociaţiile de 
producţie cu ajutor primit din partea statului, specific lassalleene. 
Pentru Marx şi pentru mine era de 1aceea imposibil să folosim, 
pentru a defini poziţia noastră specială un termen susceptibil de 
atîtea înţelesuri. Acum situaţia s-a schimb at şi denumirea poate fi 
acceptată, deşi rămîne inexactă cînd este vorba de un partid al 
cărui program economic nu este pur şi simplu socialist în general, 
ci chiar comunist, şi al cărui scop politic final este desfiinţarea sta
tului, prin urmare şi a democraţiei. Denumirile adevăratelor partide 
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politice nu le corespund însă niciodată întru totul ; partidul se dez
voltă, numele rămîne. 

Ultimul articol, „Cu privire la problema socială în Rusiau 441, 
apărut tot în 1 875, de asemenea în broşură, n-a putut fi reeditat 
acum fără o postfaţă mai mult sau mai puţin amănunţită *. Pro
blema viitorului obştilor săteşti în Rusia îi interesează mai mult ca 
oricînd pe toţi ruşii preocupaţi de dezvoltarea economică a ţării 
lor. Scrisoarea lui Marx ** citată de mine a fost interpretată de 
socialiştii ruşi în chip diferit. Chiar recent am fost rugat de ruşii 
din străinătate şi din Rusia să-mi spun părerea în această problemă. 
Am refuzat timp îndelungat, ştiind prea bine că nu cunosc suficient 
amănuntele situaţiei economice din Rusia ; cum aş putea să pre
gătesc pentru tipar volumul al III-lea din „Capitalul" şi, concomi
tent, să parcurg literatura într-adevăr vastă în care bătrîna Rusie, 
cum îi plăcea lui Marx să spună, îşi face bilanţul înainte d e  
moarte ? In sfîrşit, s e  cere insistent reeditarea articolului „Cu pri
vire la problema socială în Rusia• , şi aceasta mă obligă să-l com
pletez cu cîteva concluzii care decurg din cercetarea istorică com
parată a actualei situaţii economice a Rusiei. Chiar dacă aceste 
concluzii nu făgăduiesc un mare viitor obştii ruse, ele fundamen
tează ideea că apropiata pieire a societăţii capitaliste în Apus va 
da Rusiei posibilitatea să-şi scurteze considerabil stadiul capitalist, 
pe care acum nu-l mai poate evita. 

Londra, 3 ianuarie 1 894 

Publicat 
în broşura „Articole din cVolksstaab 
pe teme internaţionale 
(1871-1875)'', Berlin, 1894 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul broşurii 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, p. 416-429. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 424--426. - Nota red. 
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Cuvînt înainte (1 894) 
[la lucrarea „Bakuniştii la lucru. 

Însemnări despre răscoala din Spania 
din vara anului 1 873"] 442 

Pentru a înlesni înţelegerea însemnărilor de mai j os, vom d a  
<:î teva date cronologice. 

La 9 februarie 1 873, regele Amadeo s-a săturat de a mai fi 
rege în Spania ; el este primul rege care a făcut grevă : a abdicat. 
La 12 februarie a fost proclamată republica ; curînd după aceasta, 
în provinciile b asce a izbucnit o nouă răscoală a carliştilor. 

La 10 aprilie s-a ales o Adunare constituantă, care s-a deschis 
la începutul lunii iunie şi, la 8 iunie, a proclamat republica fede
rativă. La 1 1  iunie s-a format un nou guvern, în frunte cu Pi y Mar
gall. Concomitent s-a ales o comisie pentru elaborarea unei noi con
s tituţii, în care însă nu au intrat republicanii extremişti, aşa-numiţii 
intransigenţi. Cînd, la 3 iulie, s-a proclamat noua constituţie, intran
sigenţii au considerat că nu s-a mers suficient de departe în ceea 
ce priveşte fărîmiţarea Spaniei în „cantoane independente" ,  de 
aceea au trecut imediat la răscoală în provincii ; între 5 şi 1 1  iulie 
ei au învins la Sevilla, Cordova, Granada, Malaga, Cadix, Alcoy, 
Murcia, Cartagena, Valencia şi în alte localităţi, unde au creat dte 
un guvern cantonal independent. La 18 iulie Pi y Margall a demi
sionat şi a fost înlocuit cu Salmer6n, care a trimis imediat trupe 
împotriva insurgenţilor. După ce au opus o rezistenţă destul de 
slabă, insurgenţii au fost învinşi în cîteva zile ; încă la 26 iulie, 
după căderea Cadixului, în întreaga Andaluzie a fost restabilită 
puterea guvernului şi cam în acelaşi timp au fost supuse Murcia şi 
Valencia ; doar Valencia a luptat cu mai multă energie. 

Numai Cartagena a rezistat. Acest mare port militar al Spa
niei, care căzuse cu flotă cu tot în mîinile insurgenţilor, era apărat 
dinspre uscat nu numai de valul cetăţii, ci şi de 13 forturi detaşate, 
aşa incit nu putea fi cucerit uşor. Şi fiindcă guvernul se ferea să-şi 
distrugă propriul centru al flotei, „cantonul suveran Cartagena" 
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a existat pînă la 1 1  ianuarie 1874, cînd, în sfîrşit, a capitulat, fiindcă 
de fapt nu mai era în stare să facă altceva. 

Din toată această ruşinoasă insurecţie, pe noi ne interesează 
aici doar acţiunile ruşinoase ale anarhiştilor bakunişti ; numai aces
tea sînt relatate aici mai mult sau mai puţin amănunţit, pentru 
a servi drept avertisment contemporanilor. 

Scris la începutul lunii ianuarie 1 894 

Publicat 
în broşura „Articole din «Volksstaat» 
pe teme internaţionale ( 1871-1 875) " ,  
Berlin, 1894 

Se tipăreşte după textul broşurii 

Tradus din limba germană 
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Postfaţă [la lucrarea 
„Cu privire la problema socială în Rusia"] 443 

In primul rînd trebuie să fac o rectificare în sensul că, riguros 
vorbind, d-l Tkacev nu era bakunist, adică anarhist, ci se dădea 
drept „blanquist " .  Eroarea era firească, întru cit numitul domn, potri
vit obiceiului de pe atunci al emigranţilor ruşi, se declara în faţa 
Europei apusene solidar cu întreaga emigraţie rusă, şi în broşura sa 
a apărat într-adevăr pe Bakunin & Co. împotriva atacurilor mele, c a  

ş i  cum aceste atacuri a r  fi fost îndreptate împotriva lui personal 444• 
Concepţiile asupra obştii săteşti comuniste din Rusia pe c are 

le-a susţinut în polemica lui cu mine erau, în esenţă, concepţiile lui 
Herzen. Acest beletrist panslavist, proclamat revoluţionar, a aflat 
din lucrarea lui Haxthausen „Studii despre Rusia" 445 că ţăranii 
iobagi de pe moşiile lui de acolo nu cunosc proprietatea privată asu
pra pămînturilor, ci împart periodic între ei pămîntul arabil şi păşu
nile. Ca beletrist, el nu avea nevoie să studieze un lucru care a 
devenit curînd cunoscut de toată lumea, şi anume că proprietatea 
în obşte asupra pămîntului reprezintă o formă de posesiune frecventă 
în timpuri străvechi la germani, celţi, hinduşi, pe scurt, la toate po
poarele indo-europene, o formă c are mai există în India, care în 
Irlanda şi Scoţia abia recent a fost desfiinţată prin violenţă, iar în 
Germania se întîlneşte pe alocuri şi astăzi, că această formă de po
sesiune pe c ale de dispariţie este, de fapt, un fenomen comun tutu
ror popoarelor, pe o anumită treaptă de dezvoltare. Ca panslavist 
însă, Herzen, - socialist cel mult în vorbe - a găsit în obşte un nou 
pretext pentru a prezenta în faţa Apusului putred într-o lumină şi 
mai strălucitoare „sfînta" lui Rusie, misiunea ei de a întineri şi de a 
face să renască, la nevoie prin forţa armelor, acest Apus decăzut şi 
perimat. Ceea ce închistaţii francezi şi englezi nu sînt în stare să 
facă oricîtă osteneală şi-ar da, au ruşii gata confecţionat la ei acasă. 

„A menţine obştea şi a da libertate individului, a extinde asupra oraşelor 
�i asupra statului autoadministrarea care există în sate şi în plăşi, menţinînd 
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unitatea poporului - iată în ce constă problema viitorului Rusiei, adică pro
blema acelei antinomii sociale a cărei rezolvare preocupă şi frămîntii minţile în 
apus• (Herzen, „Scrisori către Linton• "'). 

Prin urmare, pentru Rusia există, poate, o problemă politică, 
dar „problema socială" este dej a rezolvată. 

La fel de simplu ca Herzen priveşte această problemă şi epigo
nul lui, Tkacev. Deşi în 1875 el nu mai putea pretinde că în 
Rusia „problema socială 11 a fost rezolvată, el spune totuşi că ţăranii 
ruşi, comunişti înnăscuţi, se află incomparabil mai aproape de so
cialism şi, pe deasupra, trăiesc mult mai bine decît amărîţii de 
proletari uitaţi de dumnezeu din Apusul Europei. Dacă republicanii 
francezi considerau, în virtutea unei activităţi revoluţionare secu
l are, că sub raport politic poporul lor este poporul ales, socialiştii 
ruşi din acea vreme proclamau poporul rus ca popor ales, sub 
raport social ; renaşterea vechii lumi economice se va produce, 
spuneau ei, nu ca urmare a luptei proletariatului din Apusul Euro
pei, ci va veni din adîncul ţărănimii ruse. Impotriva acestor idei 
puerile era îndreptată critica mea. 

Dar obştea rusă a reuşit să atragă atenţia şi aprecierea unor 
oameni mult superiori unor Herzeni şi Tkacevi. Printre aceştia se 
numără Nikolai Cemîşevski, acest mare gînditor căruia Rusia îi 
datorează atît de mult şi a cărui asasinare lentă prin anii îndelun
gaţi de deportare petrecuţi printre iakuţii siberieni va întina pe 
veci memoria lui Alexandru al Ii-lea, „eliberatorul " .  

Din c auza barierei intelectuale c are a despărţit Rusia d e  Europa 
apuseană, Cernîşevski n-a cunoscut niciodată operele lui Marx, ia1 
cînd a apărut „Capitalul 11 , el se afla de mult în districtul Sredne
Viliuisk, printre iakuţi. Intreaga sa dezvoltare spirituală a avut loc 
în condiţiile create de această barieră intelectuală. Ceea ce nu 
admitea cenzura rusă nu exista pentru Rusia de loc sau aproape de 
loc. De aceea, dacă găsim la el anumite slăbiciuni şi limite este 
uimitor faptul că în aceste condiţii lucrările lui nu conţin mai multe 
c azuri de felul acesta. 

Şi Cernîşevski vede în obştea sătească rusă un mijloc de tre
cere de la forma socială existentă la o nouă treaptă de dezvoltare, 
superioară atît obştii ruse, cit şi societăţii c apitaliste din Europa 
apuseană, cu contradicţiile ei de clasă. El considera un avantaj al 
Rusiei faptul că posedă un mijloc pe care Apusul nu-l are. 

„Introducerea unei noi ordini sociale mai bune este foarte mult îngreuiată 
în Europa apuseană de lărgirea nemăsurată a drepturilor individului... Nu este 
uşor să renunţi fie şi la o parte neînsemnată din ceea ce te-ai obişnuit să ai, 
iar în Europa apuseană individul s-a obişnuit cu drepturi individuale nelimitate. 
Numai o experienţă amară şi  o meditaţie îndelungată pot convinge că sînt fo
lositoare şi necesare concesii reciproce. In Apus, o rînduială mai bună a reia-

29 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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\iilor economice este legată de sacrificii, şi de aceea introducerea ei este foarte 
anevoioasă. Ea este contrară deprinderilor \ăranului englez şi francez•. Dar 
„ceea .ce într-o \ară pare o utopie, este în alta o realitate„. Deprinderile, a 
căror introducere în viata poporului pare o operă nemăsurat de grea unui englez 
sau francez, există la ruşi ca o realitate a vie\ii poporului... Ordinea spre care 
tinde astăzi Apusul pe o cale atit de grea şi de lungă există la noi sub forma 
unui obicei popular adînc înrădăcinat î n  viata noastră rurală„. Vedem ce triste 
urmări a avut în Apus dispari\ia posesiunii în obşte a pămîntului şi cit de greu 
le vine popoarelor din Apus să recapete ceea ce au pierdut. Exemplul Apusului 
trebuie să constituie o lec\ie pentru noi" (Cemîşevski. Opere, edi\ia apărută la 
Geneva, voi. V,  p. 1 6-19, citat de Plehanov, „Divergentele noastre• *•  Geneva, 
1885) 4H, 

Iar despre cazacii din Ural, la c are mai există cultivarea în 
comun a pămîntului şi împărţirea ulterioară a produselor între 
familii, el spune : 

„Dacă cazacii din Ural, păstrîndu-şi organizarea lor de astăzi, vor apuca 
timpurile cînd în agricultură vor fi introduse maşinile, ei vor fi atunci foarte 
bucuroşi că la ei s·a men\inut o organizare ce permite folosirea unor maşini 
care reclamă o gospodărie de propor\ii uriaşe, pe sute de deseatine" (ibid., p. 1 35).  

Să nu uităm însă că această cultivare în comun a pămîntului 
practicată de c azacii din Ural, salvată de la pieire din considerente 
de ordin militar (există doar şi la noi comunism de c azarmă) , con
stituie în Rusia un caz izolat, aşa cum sînt la noi gehoferschaften de 
pe Mosela cu împărţirile lor periodice. Deci, chiar dacă acolo orga
nizarea actuală se va menţine pînă în momentul introducerii maşi
nilor, de cîştigat nu vor avea c azacii din Ural, ci fiscul militar rus, 
ale cărui slugi sînt. 

In orice caz, fapt este că, în timp ce în Europa apuseană socie
tatea c apitalistă se destramă şi contradicţiile inerente propriei ei 
dezvoltări o condamnă la pieire, în Rusia circa j umătate din întreaga 
suprafaţă cultivată mai este proprietatea comună a obştilor săteşti. 
Aşadar, dacă în Apus rezolvarea contradicţiilor printr-o nouă orga
nizare a societăţii presupune ca o condiţie necesară trecerea tutu
ror mijloacelor de producţie, deci şi a pămîntului, în proprietatea 
întregii societăţi, care este raportul dintre proprietatea în obşte 
c are există sau, mai bine zis, există încă în Rusia, şi proprietatea 
comună din Apus, care abia urmează să fie creată ? Nu ar putea 
ea oare să servească drept punct de plecare pentru o mişcare popu
lară care, fără a mai parcurge întreaga perioadă c apitalistă, ar duce 
comunismul ţărănesc rus de-a dreptul la proprietatea comună so
cialistă modernă asupra tuturor mijloacelor de producţie, îmbogă
ţindu-l cu toate realizările tehnice ale erei c apitaliste ? Sau, aşa 
cum a spus Marx, într-o scrisoare citată mai jos **, sintetizînd ideea 

* In original, titlul lucrării este scris în ruseşte cu litere latine. - Nota red. 
'*" Vezi volumul de fată, p. 424-426. - Nota red. 
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Coperta broşurii editată de grupul „Eliberarea muncii" 
cu prefaţa lui F. Engels la lucrarea sa  
„Cu privire la problema socială în  Rusia". 
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lui Cernîşevski : „Trebuie oare Rusia să distrugă mai întîi obştea 
sătească, aşa cum preconizează economiştii liberali, pentru a trece 
apoi la orînduirea capitalistă, sau poate, dimpotrivă, fără să treacă 
prin chinurile acestei orînduiri, să-şi însuşească toate roadele ei, 
continuînd să-şi dezvolte propriile premise istorice ? "  

Insuşi modul d e  a pune problema ne indică î n  c e  direcţie tre
buie căutată rezolvarea. Obştea rusă a existat sute de ani fără să 
fi apărut vreodată un stimulent pentru dezvoltarea unei forme 
superioare de proprietate comună ; aşa au stat lucrurile cu marca 
germană, cu clanul celt şi cu obştea hindusă sau alte comunităţi cu 
rînduieli primitive - comuniste. In decursul timpului, sub influenţa 
producţiei de mărfuri care le înconjură sau care ia naştere chiar în 
c adrul lor şi treptat se înrădăcinează adînc, precum şi sub influenţa 
schimbului dintre familii şi dintre indivizi, ele şi-au pierdut treptat 
c aracterul comunist, transformîndu-se în obşti formate din proprie
tari funciari independenţi unii de alţii. Aşadar, dacă în genere se 
poate pune problema că obştea rusă va avea o altă soartă mai 
bună, de vină nu este ea, obştea, ci numai împrejurarea că într-o 
ţară din Europa ea şi-a păstrat o oarecare vitalitate pînă într-o 
epocă cînd în Europa apuseană nu numai producţia de mărfuri în 
genere, ci chiar şi ultima şi cea mai înaltă formă a ei - producţia 
c apitalistă - a intrat în contradicţie cu forţele de producţie pe 
care ea însăşi le-a creat, cînd această producţie se dovedeşte inca
pabilă să mai dirijeze aceste forţe şi piere din cauza contradicţiilor 
interne şi a conflictelor de clasă determinate de acestea. Chiar 
din cele de mai sus rezultă că iniţiativa transformării obştii ruse 
nu poate să pornească de la aceasta din urmă, ci numai de la pro
letariatul industrial din Apus. Victoria proletariatului din Europa 
apuseană asupra burgheziei şi, respectiv, înlocuirea producţiei capi
taliste printr-o producţie socialmente dirij ată constituie condiţia ne
cesară pentru ridicarea obştii ruseşti pe aceeaşi treaptă de dez
voltare. 

Intr-adevăr nicăieri şi niciodată comunismul agrar rămas de la 
orînduirea gentilică nu a generat altceva decît propria sa descom
punere. Insăşi obştea sătească rusă reprezenta încă în 1861 o formă 
relativ atenuată a acestui comunism ; cultivarea în comun a pă· 
mîntului, existentă încă pe alocuri în India şi în comunitatea cas
nică a slavilor de sud (zâdruga) , strămoşul probabil al obştii ruseşti, 
a trebuit să cedeze locul gospodăririi de către familii separate ; 
proprietatea în obşte s-a manifestat numai în repetatele împărţiri 
ale pămînturilor care se efectuau în diferite localităţi la intervale 
dintre cele mai diferite. Este suficient ca aceste împărţiri să înce
teze de la sine sau în urma unei hotărîri speciale şi vom avea satul 
.de ţărani parcelari. 
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Dar simplul fapt că, existînd alături de obştea sătească rusă, 
producţia capitalistă din Apusul Europei se apropie de momentul 
pieirii ei şi poartă în sine germenul unei noi forme de producţie, 
în care mijloacele de producţie fiind proprietate socială, vor fi 
folosite în mod planificat, - acest simplu fapt nu poate să insufle 
obştii ruse forţa necesară pentru a dezvolta ea însăşi această formă 
socială nouă. Cum poate obştea să stăpînească uriaşele forţe de 
producţie ale societăţii capitaliste ca proprietate socială şi mij
loace sociale înainte ca însăşi societatea c apitalistă să fi săvîrşit 
această revoluţie ? Cum poate obştea rusă să arate lumii · în ce fel 
trebuie organizată marea industrie pe o baz ă  socială cînd ea nu 
mai ştie cum să-şi lucreze pămîntul pe b aze sociale ? 

Ce-i drept, în Rusia există destui oameni care cunosc foarte 
bine societatea capitalistă din Occident, cu toate contradicţiile şi 
conflictele ei de neîmpăcat, şi înţeleg limpede care este ieşirea 
din acest impas aparent. Dar, în primul rînd, cele cîteva mii de 
oameni c are înţeleg acest lucru nu trăiesc în obşte, iar cei aproape 
50 OOO OOO de oameni din Velicorusia, care mai trăiesc în condi
ţiile proprietăţii în obşte asupra pămîntului, nu au nici cea mai 
vagă idee despre toate acestea. Iar concepţiile acestor cîteva mii 
de oameni le sînt cel puţin tot atît de străine şi de neînţeles cum 
îi erau proletariatului englez în perioada 1 800-1840 planurile in
ventate de Robert Owen pentru salvarea lui. Şi printre muncitorii 
care lucrau la fabrica lui Owen din New-Lanark, majoritatea o con
stituiau oameni educaţi tot în spiritul rînduielilor şi tradiţiilor unei 
orînduiri gentilice comuniste în descompunere, în clanul celt-sco
ţian ; dar el nu a afirmat niciodată că a găsit la aceşti oameni mai 
multă înţelegere. In al doilea rînd, este imposibil din punct de 
vedere istoric ca o societate aflată pe o treaptă inferioară de dez
voltare economică să rezolve problemele şi conflictele care au 
apărut şi nu puteau să apară decît într-o societate aflată pe o 
treaptă superioară de dezvoltare. Toate formele comunităţii genti
lice care au apărut înaintea producţiei de mărfuri şi a schimbului 
privat au comun cu viitoarea societate socialistă numai faptul că 
anumite obiecte, mijloace de producţie se află în proprietatea co
mună şi în folosinţa comună a unor anumite grupuri sociale. Dar 
această singură caracteristică comună nu este suficientă pentru ca 
o formă socială inferioară să poată da naştere viitoarei societăţi 
socialiste, acest unic şi ultim produs al capitalismului, generat d e  
e l  însuşi. Fiecare formaţiune economică dată trebuie s ă  rezolve 
sarcinile proprii, pe care le impune ea însăşi ; a încerca să rezolve 
sarcinile unei alte formaţiuni, ale unei formaţiuni complet diferite 
ar fi o absurditate. Acest lucru este valabil în egală măsură pentru 
obştea rusă şi pentru zâdruga slavilor de sud, pentru comunitatea 
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gentilică indiană şi pentru oricare altă formă socială din epoca 
sălbăticiei sau a barbariei, caracterizată prin posesiunea în comun 
a mijloacelor de producţie. 

In schimb însă, nu este numai posibil, ci chiar cert că după 
victoria proletariatului şi după ce mijloacele de producţie vor fi 
devenit proprietate comună la popoarele din Apusul Europei, ţările 
care abia au păşit pe calea producţiei capitaliste şi în care s-au 
mai menţinut rînduieli gentilice sau rămăşiţe ale acestora vor 
putea folosi aceste rămăşiţe ale posesiunii în obşte şi tradiţiile 
corespunzătoare ca un mijloc puternic de a scurta considerabil 
durata procesului înaintării lor spre societatea socialistă şi de a 
evita o mare parte din suferinţele şi luptele prin care trebuie să 
ne croim drum noi în Apusul Europei. Dar pentru aceasta, condiţia 
inevitabilă o constituie exemplul şi sprijinul activ al Occidentului, 
pînă în prezent c apitalist. Numai atunci cînd economia capitalistă 
va fi desfiinţată în patria sa şi în ţările în c are ea a ajuns la înflo
rire, numai atunci cînd ţările rămase în urmă vor vedea, pe baza 
exemplului „cum se face acest lucru " ,  cum se pun forţele de pro
ducţie ale industriei moderne, ca proprietate socială, în slujba 
întregii societăţi, numai atunci aceste ţări vor putea să se angajeze 
în acest proces de dezvoltare redus ca durată. In schimb însă, succe
sul le va fi asigurat. Lucrul acesta este valabil nu numai pentru Rusia, 
ci pentru toate ţările aflate în stadiul precapitalist de dezvoltare. 
In Rusia va fi însă incomparabil mai uşor, deoarece aici o parte din 
populaţia autohtonă şi-a şi însuşit rezultatele intelectuale ale dez
voltării capitaliste, aşa incit va fi posibil ca în perioada revoluţiei 
transformarea socială să aibă loc aici aproape în acelaşi timp ca 
în Occident. 

Marx şi cu mine am spus acest lucru încă la 2 1  ianuarie 1882 
în prefaţa la ediţia rusă a „Manifestului Partidului Comunist" în 
traducerea lui Plehanov. Acolo scrie : „In Rusia, alături de o în
florire rapidă a speculaţiilor capitaliste şi de o proprietate funciară 
burgheză care abia acum se dezvoltă, mai mult de jumătate din 
pămînturi se află în proprietatea în obşte a ţăranilor. Se pune între
barea : poate obştea rusească, această formă, în mare măsură sub
minată, a străvechii proprietăţi comune asupra pămîntului, să treacă 
nemij locit la forma superioară, comunistă, de proprietate comună ? 
Sau trebuie, dimpotrivă, să treacă mai întîi prin acelaşi proces de 
destrămare propriu dezvoltării istorice a Apusului ? - Singurul 
răspuns cu putinţă astăzi la această întrebare este următorul : dacă 
revoluţia rusă va constitui semnalul unei revoluţii proletare în 
Apus, astfel ca una s-o completeze pe cealaltă, atunci actuala 
proprietate în obşte asupra pămîntului în Rusia va putea servi 
drept punct de plecare pentru o dezvoltare comunistă" 448• 
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Nu trebuie însă uitat faptul că de atunci puternica destrămare 
a proprietăţii în obşte din Rusia, amintită aici, s-a accentuat con
siderabil. Infrîngerile suferite în războiul Crimeii au arătat clar c ă  
î n  Rusia industria trebuie să s e  dezvolte rapid. Era nevoie î n  pri
mul rînd de căi ferate, iar o reţea întinsă de căi ferate nu se poate 
realiza fără o mare industrie autohtonă. Premisa pentru apariţia 
acesteia din urmă a constituit-o aşa-numita eliberare a ţăranilor ; 
o dată cu aceasta Rusia a intrat în era capitalismului şi totodată 
în era distrugerii rapide a proprietăţii în obşte asupra pămîntului. 
Impovărarea ţăranilor cu ratele de răscumpărare şi impozite ridi
cate concomitent cu micşorarea lotului de pămînt repartimt şi 'În
răutăţirea calităţii lui i-au azvîrlit inevitabil pe ţărani în braţele 
cămătarilor, în majoritatea cazurilor membri îmbogăţiţi ai obştii să
teşti. Căile ferate au dat multor regiuni, pînă atunci izolate, posibili
tatea de a-şi aduce grînele rpe pieţele de desfacere ; dar, tot datorită 
căilor ferate, în aceste regiuni au început să fie aduse produsele ief

tine ale marii industrii, înlăturînd meşteşugurile ţăranilor, care pînă 
atunci confecţionau obiecte asemănătoare, parte pentru folosinţa pro
prie, parte pentru vînzare. Relaţiile economice străvechi au fost 
zdruncinate, a început destrămarea legăturilor, proces care însoţeşte 
pretutindeni trecerea de la economia naturală la economia bazată pe 
relaţii marfă-bani ; în rîndurile membrilor obştii au apărut mari 
deosebiri de avere, cei săraci au fost aserviţi de cei bogaţi. Pe scurt, 
a început destrămarea obştii ruseşti oa urmare a aceluiaşi proces 
de p ătrundere a economiei bazate pe relaţii marfă-bani care a dus 
şi la destrămarea gintei ateniene cu puţin înainte de Solon *. Solon 
a putut, ce-i drept, printr-o intervenţie revoluţionară în dreptul de 
proprietate privată, pe atunci încă tînăr, să-i elibereze pe dator
nici, anulînd pur şi simplu datoriile lor. Totuşi el nu a mai putut să 
readucă la viaţă vechea gintă ateniană, după cum nu există în lume 
forţă în stare să restabilească obştea rusă, în momentul în c are pro
cesul de destrămare a acesteia va fi atins punctul culminant. Mai 
mult, urmărind ca ţăranul rus să se dezobişnuiască de împărţirea pă
mîntului şi să înceapă să se considere proprietar privat al lotului 
său, guvernul rus a hotărît ca împărţirea pămîntului între membrii 
obştii să se facă o dată la 12 ani. 

In acest sens a vorbit Marx încă în 1877 într-o scrisoare tri
misă în Rusia. Un o arecare domn Jukovski, acelaşi care acum, în 
c alitate de c asier al Băncii de stat, întăreşte prin semnătura sa 
b ancnotele ruseşti, a scris un material despre Marx în „Vestnik 

* Vezi F. Engels. „Originea familiei etc.• ,  ed. a V-a, Stuttgart, 1892, 
p. 109-1 13 „ •. 
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Evropî " ,  la care un alt publicist * i-a răspuns în „Otecestvennîie 
Zapiski" 450• Ca o rectificare a acestui articol, Marx a scris redac
torului revistei „Zapiski" o scrisoare care, după ce a circulat multă 
vreme în Rusia în copie a originalului francez, a fost apoi publicată 
în limba rusă în 1886 în „Vestnik Narodnoi Voli" la Geneva, iar 
ulterior chiar în Rusia 451• Această scrisoare, ca de altfel tot ceea 
ce a ieşit de sub condeiul lui Marx, s-a bucurat de multă atenţie 
în cercurile ruseşti şi a fost interpretată diferit ; de aceea, voi 
expune aici pe scurt conţinutul ei. 

In primul rînd Marx respinge părerea c are i-a fost atribuită 
de „Otecestvennîie Zapiski" că, asemenea liberalilor ruşi, el con
sideră că Rusia trebuie să desfiinţeze cit mai grabnic proprietatea 
în obşte a ţăranilor şi să treacă neîntîrziat la capitalism. Scurta sa 
notă cu privire la Herzen în anexa la prima ediţie a „Capitalului" 
nu dovedeşte nimic. In această notă se spune : „Dacă în Europa 
influenţa producţiei capitaliste, care subminează specia umană ... , 
se va dezvolta ca şi pînă acum, mină în mină cu rivalitatea în ceea 
ce priveşte extinderea proporţiilor militarismului naţional, în ceea 
ce priveşte umflarea datoriei publice, a impozitelor, în ceea ce 
priveşte modul elegant de ducere a războiului etc. ,  în cele din urmă 
va deveni realmente inevitabilă întinerirea Europei cu ajutorul 
cnutului şi al transfuziei obligatorii de sînge c almuc, lucru prezis 
cu atîta seriozitate de Herzen, care era pe jumătate rus, dar mos
covit din cap pînă-n picioare (menţionăm, printre altele, că acest 
beletrist şi-a făcut descoperirile referitoare la «Comunismul rus» nu 
în Rusia, ci în lucrarea lui Haxthausen, Regierungsrat prusian) " 
(„Capitalul ",  vol. I, ediţia întîi, p. 763) 452• Mai departe Marx 
spune 458 : acest pasaj „nu poate servi în nici un caz drept cheie a 
părerilor mele cu privire la eforturile" (în continuare citatul este 
dat în limba rusă) „ «ruşilor de a găsi pentru patria ior o c ale de 
dezvoltare diferită de cea pe care a păşit şi păşeşte Europa occi
dentală» etc. - In postfaţa la a doua ediţie germană a «Capita
lului», eu vorbesc despre un mare savant şi critic rus" (Cernî
şevski) „cu înalta consideraţie pe care o merită 454• Acest savant a 
tratat în remarc abilele sale articole problema dacă Rusia trebuie să 
înceapă, aşa cum pretind economiştii ei liberali, cu desfiinţarea 
obştii săteşti, pentru a putea trece la orînduirea capitalistă, sau 
dacă poate, dimpotrivă, fără să treacă prin chinurile acestei orîn
duiri, să-şi însuşească toate roadele ei, dezvoltîndu-şi propriile sale 
premise istorice. Cernîşevski se pronunţă în sensul acestei ultime 
soluţii. 

* N. K. Mihailovski. - Nota red. 
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Jn sfîrşit, întrucît nu-mi place să las lucruri «Care trebuie de
duse» ,  voi vorbi fără ocolişuri. Pentru a avea posibilitatea să apre
ciez în deplină cunoştinţă de cauză dezvoltarea economică a Rusiei, 
am învăţat limb a rusă şi apoi ani de-a rîndul am studiat publica
ţiile oficiale şi alte publicaţii care se ocupau de această problemă. 
Concluzia la c are am ajuns este următoarea : dacă Rusia va con
tinua să meargă pe drumul pe care a pornit de la 1 861 încoace, ea 
va pierde cel mai bun prilej pe care istoria l-a oferit vreodată unui 
popor şi va trece prin toate calamităţile fatale ale orînduirii capi
taliste• *. 

Jn continuare, Marx explică şi alte greşeli ale criticului său ; 
in singurul pasaj referitor la problema de care ne ocupăm, se spune : 

„Deci, ce aplicaţie cu privire la Rusia a putut să facă criticul 
meu plecînd de la această schiţă istorică ?u (Este vorba de acu
mularea primitivă a capitalului.) „Numai următoarea : dacă Rusia 
tinde să devină o naţiune capitalistă după modelul naţiunilor din 
Europa occidentală - şi, în ultimii ani, ea a depus foarte multe 
eforturi în această privinţă -, ea nu va izbuti să facă acest lucru 
fără să transforme în prealabil o bună parte din ţăranii ei în pro
letari ; iar apoi, o dată prinsă în vîrtejul orînduirii c apitaliste, va 
fi supusă legilor ei implacabile, ca şi celelalte popoare profane. 
Asta-i tot " .  

A ş a  a scris Marx î n  1 877. La acea dată, î n  Rusia existau două 
guverne : guvernul ţarului şi guvernul comitetului executiv secret 
(ispolnitelnîi komitet) al conspiratorilor terorişti 455• Puterea acestui 
guvern secret creştea din zi în zi. Răsturnarea ţarismului părea 
iminentă ; o revoluţie în Rusia trebuia să lipsească întreaga reac
ţiune europeană de cel mai puternic reazem al ei, de marea ei 
armată de rezervă şi, implicit, să dea mişcării politice din Apus 
un nou şi puternic impuls, creîndu-i în plus condiţii mai favora
bile de luptă. Nu este de mirare că, în scrisoarea sa, Marx îi 
sfătuieşte pe ruşi să nu se grăbească prea mult cu saltul în ca
pitalism. 

In Rusia revoluţia nu a avut loc. Ţarismul a învins terorismul 
care, pentru un moment, a aruncat din nou în braţele ţarismului 
toate clasele avute „iubitoare de ordine " .  ln cei 17 ani c are au 
trecut de la data cînd Marx a scris scrisoarea, atît dezvoltarea 
capitalismului, cit şi destrămarea obştii săteşti din Rusia s-au ac
centuat considerabil. Care este însă situaţia acum, în 1894 ? 

Cînd, după infrîngerea în războiul Crimeii şi sinuciderea îm
păratului Nicolaie I, vechiul despotism ţarist a continuat să existe 
în aceeaşi formă, rămînea doar o singură cale : trecerea cit mai 

* Subliniat de Engels. - Nota red. 
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rapidă la industria capitalistă. Armata a fost decimată pe întin
derile imense ale imperiului de marşurile lungi spre teatrul de 
operaţii militare ; se impunea înfrîngerea distanţelor printr-o reţea 
strategică de căi ferate. Dar căile ferate însemnau crearea unei 
industrii capitaliste şi revoluţionarea agriculturii primitive. Pe d e  
o parte, produsele agricole din colţurile cele mai îndepărtate ale 
ţării vin în contact direct cu piaţa mondială, pe de altă parte nu 
se poate construi şi exploata o vastă reţea de căi ferate fără o 
industrie proprie care să furnizeze şine, locomotive, vagoane etc. 
Dar nu se poate crea o ramură a marii industrii fără ca, o dată 
cu ea, să se introducă un întreg sistem ; industria textilă de tip 
relativ modern, care prinsese rădăcini cu mult înainte în guber
niile Moscova şi Vladimir, precum şi pe ţărmul Mării Baltice, a 
luat un nou avînt. Construirea de căi ferate şi de fabrici a fost 
urmată de extinderea băncilor existente şi de fondarea altora noi ; 
eliberarea ţăranilor din starea de dependenţă iobăgistă a deter
minat libertatea de deplasare, căci era de aşteptat că ea să fie 
urmată de la sine de eliberarea unei mari părţi a acestor ţărani 
şi de proprietatea asupra pămîntului. In felul acesta, într-un timp 
scurt, în Rusia au fost puse toate bazele modului de producţie 
capitalist. Totodată însă a fost subminată obştea sătească rusă. 

Regretele sînt inutile. Dacă, după războiul Crimeii, despotis
mul ţarist ar fi fost înlocuit printr-o guvernare parlamentară di
rectă a nobilimii şi birocraţiei, acest proces ar fi fost, probabil, 
întrucîtva încetinit ; dacă la putere ar fi venit burghezia în as� 
censiune, procesul ar fi fost, desigur, accelerat. In situaţia creată 
nu exista altă soluţie. In timp ce în Franţa exista cel de-al doilea 
Imperiu şi în timp ce în Anglia industria capitalistă era în plin 
avînt, nu se putea cere Rusiei ca, pe baza obştii săteşti, să s e  
lanseze î n  experienţe socialiste d e  stat făcute de sus. Trebuia să 
intervină ceva. Şi a intervenit ceea ce putea interveni în acele 
condiţii ; ca întotdeauna şi c a  pretutindeni, în ţările cu producţie de 
mărfuri, oamenii au acţionat în cea mai mare parte semiconştient 
sau absolut mecanic, fără să ştie ce fac. 

A început o nouă perioadă a revoluţiilor de sus, inaugurată 
de Germania, şi, o dată cu aceasta, perioada dezvoltării rapide a 
socialismului în toate ţările din Europa. Rusia a participat la miş
carea generală. Aşa cum era de aşteptat, în Rusia mişcarea a luat 
forma 1asaltului hotărîtor în scopul răsturnării despotismului ţa
rist, în scopul cuceririi libertăţii de dezvoltare intelectuală şi  po
litică a naţiunii. Credinţa în forţa miraculoasă a obştii săteşti, de 
la care ar putea şi ar trebui să vină renaşterea socială, credinţă 
căreia, după cum am văzut, îi dădea tributul şi Cernîşevski, a 
făcut tot ce a putut pentru a stimula entuziasmul şi energia eroi-
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cilor luptători înaintaţi din Rusia. Acestor oameni, în număr de 
numai citeva sute, care prin abnegaţia şi eroismul lor au dus abso
lutismul ţarist pînă acolo incit să se gîndească la posibilitatea unei 
capitulări şi la condiţiile ei, noi nu le reproşăm faptul că consideră 
poporul rus popor ales pentru înfăptuirea revoluţiei sociale. Nu 
sîntem însă obligaţi să împărtăşim iluziile lor. Vremea popoare
lor alese a trecut pentru totdeauna. 

In cursul acestei lupte însă, în Rusia capitalismul a înaintat 
impetuos şi a atins ţelul pe care terorismul nu a reuşit să-l atingă : 
să silească ţarismul să capituleze. 

Ţarismul avea nevoie de bani ; dar nu numai pentru luxul 
de la curte, pentru birocraţie şi în primul rînd pentru armată şi 
politica externă bazată pe corupţie, ci, mai ales pentru finanţele 
lui, care se aflau într-o stare j alnică, şi pentru politica absurdă 
în domeniul construcţiei de căi ferate. Străinătatea nu mai voia 
şi nu mai putea să acopere toate deficitele vistieriei ţariste ; tre
buia să se caute ajutor în interiorul ţării. O parte din acţiunile 
căilor ferate trebuiau plasate chiar în ţară, acelaşi lucru trebuia 
să se facă şi cu o parte din împrumuturi. Prima victorie a bur
gheziei ruse a fost concesionarea căilor ferate, prin care acţiona
rilor li se acordau toate beneficiile viitoare, iar statului toate 
pierderile viitoare. Au urmat subvenţiile şi premiile pentru în
fiinţarea de întreprinderi industriale, precum şi taxele vamale 
protecţioniste în interesul industriei autohtone, taxe care, în cele 
din urmă au făcut imposibil importul a numeroase produse. In
glodat în datorii şi cu creditul extern aproape complet compromis, 
statul rus este nevoit să se preocupe, în interesul direct al fiscu
lui, de stimularea artificială a industriei naţionale. El are în per
manenţă nevoie de aur pentru achitarea dobînzilor la împrumu
turile contractate în străinătate. Dar în Rusia nu există aur în 
circulaţie, acolo se află în circulaţie numai b ani-hîrtie. O oare
care cantitate de aur provine de la taxele vamale care se percep 
numai în aur, ceea ce măreşte, de altfel, această taxă vamală cu 
500/o. Cea mai mare cantitate de aur trebuie să provină însă din 
excedentul exportului de materii prime ruseşti faţă de importul 
de produse industriale străine ; poliţele eliberate de cumpărători 
din străinătate pentru acoperirea acestui excedent, guvernul rus 
le cumpără în ţară cu bani-hîrtie şi obţine în schimb aur. De 
aceea, dacă, pentru achitarea dobînzilor la împrumuturile contrac
tate în străinătate guvernul rus nu vrea să facă noi împrumuturi 
în străinătate, el este nevoit să se preocupe de dezvoltarea in
dustriei naţionale, aşa incit aceasta să satisfacă întreaga cerere 
internă. De aici necesitatea ca Rusia să devină o ţară industrială 
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care să se poată aproviziona pe baza resurselor proprii, o ţară 
independentă faţă de străinătate ; de aici eforturile desperate ale 
guvernului de a realiza într-un timp scurt o dezvoltare maximă 
a capitalismului în Rusia. Dacă nu se va întîmpla acest lucru, nu-i 
va rămîne altă soluţie decît să atace fondul metalic acumulat la 
banca de stat şi în vistierie pentru caz de război sau să se decidă 
să declare că statul a dat faliment. Şi una şi cealaltă ar însemna 
sfîrşitul politicii externe a Rusiei. 

Un lucru este clar : în asemenea condiţii, statul este la che
remul tinerei burghezii ruse. In toate problemele economice im
portante, statul trebuie să se supună dorinţelor ei. Dacă burghezia 
mai acceptă autocraţia despotică a ţarului şi a funcţionarilor lui, 
o face numai pentru că această autocraţie, pe lingă faptul că este 
atenuată de corupţia birocraţiei, îi oferă mai multe garanţii decî t  
schimbările, chiar ş i  î n  spirit burghez-liberal, ale căror urmări, 
dată fiind actuala situaţie internă a Rusiei, nu pot fi prevăzute 
de nimeni. Şi astfel are loc într-un ritm din ce în ce mai rapid 
transformarea Rusiei într-o ţară capitalistă industrială, proletari
zarea unui mare număr de ţărani şi destrămarea vechii obşti co
muniste. 

Eu nu sînt în măsură să mă pronunţ dacă din această obşte 
a mai putut fi salvat ceva, pentru ca la un moment dat, aşa cum 
mai credeam Marx şi cu mine în 1882, îmbinată cu o revoluţie 
în apusul Europei, ea să poată cons titui punctul de plecare pentru 
o dezvoltare comunistă. Un lucru este însă cert : pentru a mai 
salva ceva din această obşte este necesară în primul rînd răstur„ 
narea despotismului ţarist, o revoluţie în Rusia. Revoluţia rusă nu 
numai că va smulge cea mai mare parte a naţiunii, pe ţărani, din 
izolarea satelor lor, care formează „mirul" * lor, „universul" lor, 
şi-i va aduce în marea arenă unde vor cunoaşte restul lumii şi 
totodată se vor cunoaşte pe ei înşişi, îşi vor înţelege propria si
tuaţie şi mijloacele de ieşire din mizeria în c are se află acum, dar 
ea va da şi un nou impuls mişcării muncitoreşti din Apus, îi va 
crea noi condiţii, mai bune, de luptă şi va grăbi astfel victoria 
proletariatului industrial modern, fără de c are Rusia actuală nu 
poate să ajungă la o transformare socialistă nici pe baza obştii 
şi nici pe b aza capitalismului. 

Scris în prima jumătate a lunii 
ianuarie 1894 

Publicat în  broşura : F. Engels 
„Intemationales aus dem «Volksstaat» 
(1871-1875) ", Berlin, 1894 

Se tipăreşte după textul broşurii 

Tradus din limba germană 

* In originalul german cuvintul rusesc este scris cu litere latine. - Nota red. 
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IVolumul al III-lea al „Capitalului" lui Marx 456] 

Volumul al III-iea al „Capitaluluiu lui Marx este acum sub 
tipar şi sperăm că va putea să apară cel tîrziu în septembrie anul 
acesta. Cu acest volum atît de mult aşteptat se încheie partea 
teoretică a întregii lucrări, urmînd să apară numai volumul al 
IV-lea, care va conţine o privire generală istorică şi critică refe
ritoare la teoriile asupra plusvalorii 457• In volumul I s-a arătat 
cum capitalistul stoarce muncitorului plusvaloarea, iar în volumul 
al Ii-lea cum plusvaloarea, cuprinsă iniţial în marfă, se realizează 
în bani. Aşadar, în aceste două volume a fost vorba doar de plus
valoarea aflată în mîinile primului ei apropriator, ale capitalistu
lui industrial. Dar ea rămîne doar parţial în mîinile acestui prim 
apropriator ; ulterior ea este repartizată între diferite persoane 
interesate sub formă de profit comercial, cîştig al întreprinzătoru
lui, dobîndă, rentă funciară. Volumul al 111-lea cuprinde tocmai 
legile acestei repartiţii. Dar, cu producţia, cu circulaţia şi cu re
partiţia plusvalorii, întregul circuit al vieţii acesteia se încheie 
şi nu mai este nimic de spus despre ea. In afară de legile gene
rale ale ratei profitului, în acest volum mai sînt analizate : capi
talul comercial, capitalul purtător de dobîndă, creditul şi băncile, 
renta funciară şi proprietatea funciară, care, împreună cu temele 
tratate în primele două volume, epuizează „Critica economiei po
litice" promisă de titlu. 

Scris în jurul lui 9 ianuarie 1 894 

Publicat în „Vorwărts• nr. 9 
din 12 ianuarie 1 894 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



[Cu privire la conţinutul volumului al III-lea 
al „Capitalului"] 

4Jt 

Volumul al III-lea al „Capitalului" lui Marx - „Procesul de 
ansamblu al producţiei capitaliste" - va apărea, aşa cum s-a 
anunţat în 1 1Vorwărts" *, în toamna anului acesta. După cum se 
ştie, în primul volum s-a analizat „Procesul de producţie a capi
talului• ,  iar în volumul al II-lea „Procesul de circulaţie a capita
lului 11• In volumul al III-le a se va analiza „Procesul de ansamblu 
al producţiei capitaliste. 11 Aşadar, aici, diferitele procese ale pro
ducţiei şi circulaţiei nu sînt considerate izolat, ci în conexiunea 
lor, ca premise şi ca simple verigi ale întregului proces de miş
care a capitalului. Intrucît primele două volume au analizat numai 
unul din cele două aspecte principale ale acestui proces, în ceea 
cc priveşte conţinutul ele necesitau completări, iar în ceea ce 
priveşte forma ele erau unilaterale şi abstracte. Acest lucru s-a 
manifestat în special în faptul că în ambele volume plusvaloarea 
a putut fi analizată numai în măsura în care şi pînă în momentul 
cînd ea se afla în miinile primului ei apropriator, capitalistul in
dustrial ; nu s-a putut arăta decît în general că acest prim apro
priator al ei nu trebuie să fie, în mod necesar sau măcar de re
gulă, şi ultimul ei proprietar. Dar întreaga mişcare generală a 
capitalului se manifesta mai evident şi mai la suprafaţa societăţii, 
ca să spunem aşa, în repartiţia plusvalorii între cei interesaţi : 
comercianţi, cei care dau bani cu împrumut, proprietari funciari 
etc. Repartiţia plusvalorii, după ce aceasta din urmă a parcurs 
procesele analizate în primele două volume, poate fi urmărită în 
tot volumul al III-lea. Se analizează fiecare lege a acestei repar
tiţii ; raportul dintre rata plusvalorii şi rata profitului, formarea 
ratei medii a profitului, tendinţa de scădere a acestei rate medii 
a profitului în cursul dezvoltării economice, împărţirea profitului 
comercial, apariţia capitalului de împrumut şi scindarea profitu-

* Vezi volumul de fată, p. 430. - Nota red. 
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lui în dobîndă şi beneficiul întreprinzătorului, sistemul de credit 
care a apărut pe baza capitalului de împrumut, cu principalii lui 
exponenţi, băncile, şi cu un centru al speculei - bursa -, apa
riţia profitului suplimentar şi transformarea în unele cazuri a 
acestui profit suplimentar în rentă funciară ; proprietatea funciară 
care aduce această rentă ; rezultatul - împărţirea valorii nou 
create în cele trei forme de venit : salariu, profit (inclusiv do
bîndă) şi rentă funciară ; în sfîrşit, cei care obţin aceste trei forme 
de venit : muncitori, capitalişti, proprietari funciari - clasele so
cietăţii actuale. Din păcate, acest ultim capitol - clasele - n-a 
fost elaborat de Marx. 

Scurta enunţare a conţinutului este suficientă pentru a de
monstra că toate problemele care în mod necesar au fost lăsate 
deschise în primele două volume sînt rezolvate aici. 

Scris în jurul lui 9 ianuarie 1 894 

Publicat în „Die Neue Zeit",  voi. I, nr. 16, 
1893-1894, şi în „Arbeiter-Zeitung• 
nr. 8 din 26 ianuarie 1894 

Semnat : F. E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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După părerea mea, în Italia situaţia este următoarea : 
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Burghezia, ajungînd la putere în perioada luptei pentru inde
pendenţă naţ..ională şi după această perioadă, nu a putut şi nu a 
vrut să-şi desăvîrşească victoria. Ea nu a desfiinţat rămăşiţele 
feudalismului şi nu a reorganizat producţia naţională pe baze 
burgheze moderne. Nefiind capabilă să asigure ţării avantajele 
relative şi temporare ale orînduirii capitaliste, burghezia a împo
vărat-o cu toate greutăţile, toate vicisitudinile acestei orînduiri. 
Mai mult, din cauza afacerilor sale financiare murdare, ea a pierdut 
pentru totdeauna orice stimă şi încredere. 

Poporul muncitor - ţăranii, meşteşugarii, muncitorii agricoli 
şi cei industriali - este strîns, pe de o parte, în menghina for
melor de asuprire străvechi, moştenite nu numai de la feudalism, 
dar chiar de la antichitate (mezzadria *, latifundiile din sud unde 
vitele îl înlocuiesc pe om) , iar pe de altă parte în menghina celui 
mai rapace sistem de impozite inventat vreodată de orînduirea 
burgheză. Aici e cazul să spunem ca şi Marx : „Ca şi celelalte 
ţări continentale ale Europei occidentale, avem de suferit nu nu
mai de pe urma dezvoltării producţiei capitaliste, ci şi de pe urma 
insuficientei ei dezvoltări. Pe lingă calamităţile epocii contempo
rane avem de suportat un întreg şir de calamităţi moştenite, ge
nerate de faptul că la noi continuă să vegeteze moduri de pro
ducţie învechite şi perimate, cu tot cortegiul lor de relaţii sociale 
şi politice anacronice. Noi nu suferim numai din cauza celor vii, 
ci şi din cauza celor morţi. Le mort saisit le vif I (Mortul îl apucă 
pe cel viu !) " 459• 

Această situaţie duce la criză. Pretutindeni masele de pro
ducători se agită ; în unele localităţi ele s-au şi răsculat. Unde ne 
va duce această criză ? 

* - sistemul arendei în dijmă pe jumătate. - Nota trad. 

30 
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Partidul socialist este evident prea tînăr şi, dată fiind situaţia 
economică, prea slab pentru a se putea spera într-o victorie ime
diată a socialismului. In această ţară, populaţia agricolă este mult 
mai numeroasă decît cea urbană ; la oraşe, marea industrie este 
slab dezvoltată şi, ca urmare, proletarii adevăraţi sînt puţini la 
număr ; majoritatea o formează meşteşugarii, micii negustori şi 
elementele declasate, adică cei care oscilează între mica burghezie 
şi proletariat. Mica burghezie şi burghezia mijlocie a evului mediu 
se află într-o stare de decădere şi descompunere - constituie pro
letariatul de mîine, dar nu cel de astăzi. Numai această clasă, 
care este în permanenţă ameninţată de ruina economică, iar acum 
a ajuns la desperare, va putea să dea un număr mare de luptători 
şi conducători ai mişcării revoluţionare. Ea va fi sprijinită de 
ţărani, care, din cauză că sînt răzleţiţi şi analfabeţi, nu pot să 
manifeste o adevărată iniţiativă, dar vor fi nişte aliaţi puternici 
şi necesari. 

In cazul cînd succesul va fi obţinut pe cale mai mult sau 
mai puţin paşnică, va avea loc o schimbare obişnuită de guvern 
şi la putere vor veni republicanii „convertiţi " 460, Cavallotti & Co. ; 
în cazul unei revoluţii se va ajunge la o republică burgheză. 

Ce rol va juca în aceste împrejurări, partidul socialist ? 
Din 1848 încoace, tactica care le-a asigurat socialiştilor ma

joritatea succeselor a fost tactica „Manifestului Comunist" : „Pe 
diferitele trepte de dezvoltare a luptei dintre proletariat şi bur
ghezie, ei reprezintă întotdeauna interesele mişcării în totalitatea 
ei„. Ei luptă pentru înfăptuirea scopurilor şi intereselor imediate 
ale clasei muncitoare, dar ei reprezintă totodată viitorul mişcării 
în mişcarea prezentă" 461• De aceea ei participă activ la fiecare 
fază a luptei dintre aceste două clase, fără să piardă vreodată 
din vedere că aceste faze sînt doar treptele care duc spre un ţel 
măreţ : cucerirea puterii politice de către proletariat ca mijloc 
de transformare a societăţii. Locul lor este în rîndurile celor care 
luptă pentru obţinerea oricărui succes imediat în interesul clasei 
muncitoare ; dar ei acceptă toate aceste succese politice sau eco
nomice doar ca acont. De aceea ei consideră orice mişcare revo
luţionară sau progresistă un pas înainte pe propriul lor drum ; 
misiunea lor specială constă în a împinge înainte celelalte partide 
revoluţionare şi, în oazul cînd va învinge unul din acestea, în a 
apăra interesele proletariatului. Această tactică, care nu pierde 
niciodată din vedere măreţul ţel, îi fereşte pe socialişti de dezilu
ziile pe care le au inevitabil celelalte partide, mai puţin clarvă
zătoare - indiferent dacă este vorba de republicanii puri sau de 
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socialiştii sentimentali -, care iau drept scop final al mişcării 
ceea ce este o simplă etapă. 

Să aplicăm toate acestea la Italia. 
Aşadar, victoria micii burghezii aflate în descompunere şi a 

ţăranilor va duce, probabil, la formarea unui guvern al republi
canilor „convertiţi •. Acesta ne va da drept de vot universal şi 
mult mai multă libertate pentru mişcare (libertatea presei, a în
trunirilor, libertatea de asociere, desfiinţarea ammonizione * etc.) ,  
adică o nouă armă, care nu trebuie subapreciată. 

Sau se va instaura republica burgheză în frunte cu aceiaşi 
-0ameni şi cu cîţiva mazzinişti. Aceasta ar extinde şi mai mult li
bertatea şi cîmpul nostru de acţiune, cel puţin pentru un timp. 
Republica burgheză, a spus Marx, este singura formă politică în 
care lupta dintre proletariat şi burghezie îşi poate găsi rezolva
;rea 462• Nu mai vorbim ce influenţă ar exercita acest fapt asupra 
Europei. 

Aşadar, victoria actualei mişcări revoluţionare nu poate decît 
să ne facă mai puternici şi să ne creeze ambiente ** mai favora
bile. Am comite, prin urmare, cea mai mare greşeală dacă ne-am 
abţine, dacă în atitudinea noastră faţă de partidele „affiniu *** 
ne-am limita la o critică pur negativă. Va veni momentul să co
laborăm cu ele în mod pozitiv, şi cine ştie cînd se va ivi acest 
moment ? 

Evident că nu ne incumbă nouă pregătirea nemijlocită a unei 
mişcări care nu este a clasei pe care o reprezentăm. Dacă 
radicalii şi republicanii consideră 'că a venit momentul să iasă în 
stradă, n-au decît să dea frîu liber elanului lor. ln ceea ce ne 
priveşte, am fost prea des înşelaţi de făgăduielile grandilocvente 
ale acestor domni ca să cădem din nou în cursă. Nici proclama
ţiile lor, nici tratatele lor nu trebuie să ne tulbure. Dacă sîntem 
obligaţi să susţinem orice mişcare cu adevărat populară, sîntem 
de asemenea obligaţi să nu sacrificăm în zadar nucleul abia format 
al partidului nostru proletar şi să nu admitem ca proletariatul să 
fie decimat în răzmeriţe locale inutile. 

Dimpotrivă, dacă mişcarea va avea într-adevăr un caracter 
naţional, oamenii noştri se vor încadra în ea fără să aştepte să 
fie chemaţi şi, fireşte, vom participa la o asemenea mişcare. Dar 
în acest caz să fie clar, şi noi trebuie să spunem deschis acest 
lucru, că participăm ca partid independent, care temporar se aliază 
cu radicalii şi republicanii, dar care se deosebeşte profund de 

30* 

* - supravegherii poliţieneşti. - Nota trad. 
*• - condiţii. - Nota trad. 

**" - înrudite. - Nota trad. 
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aceştia ; că în caz de victorie nu ne facem nici un fel de iluzii în 
ceea ce priveşte rezultatul luptei ; că acest rezultat nu poate nici
decum să ne satisfacă şi că el va constitui pentru noi doar o etapă, 
o nouă bază de operaţii pentru cuceririle ulterioare ; că, chiar în 
ziua victoriei, drumurile noastre se vor despărţi ; că din acea zi 
noi vom constitui faţă de noul guvern o nouă opoziţie, dar nu o 
opoziţie reacţionară, ci una progresistă, opoziţia aripii de extremă 
stingă, care va stimula la noi cuceriri, care vor depăşi limitele 
a ceea ce s-a cucerit. 

După ce vom fi obţinut împreună victoria, probabil că ni se 
vor propune cîteva posturi în noul guvern, dar numai în aşa fel 
încît să fim în minoritate. Acesta e cel mai mare pericol. După 
revoluţia din februarie 1 848, social-democraţii francezi (de la „Re
forme" ,  Ledru-Rollin, Louis Blanc, Flacon etc.) au făcut greşeala 
de a accepta asemenea posturi 463• Ca minoritate în guvern, ei au 
luat de bunăvoie asupra lor o parte din răspunderea pentru toate 
mîrşăviile şi trădările de care majoritatea formată din republicani 
puri s-a făcut vinovată faţă de muncitori ; totodată, prezenţa aces
tor domni în guvern a paralizat complet acţiunile revoluţionare 
ale clasei muncitoare, ai cărei reprezentanţi pretindeau că sînt. 

Tot ce am spus aici reprezintă părerea mea personală ; mi-o 
exprim, întrucît am fost întrebat ; o fac însă cu mari rezerve. 
In ceea ce priveşte tactica generală, m-am convins de justeţea 
ei de-a lungul întregii mele vieţi ; ea nu m-a înşelat niciodată. 
ln ceea ce priveşte însă aplicarea ei la condiţiile actuale ale Ita
liei, lucrurile stau altfel ; această problemă trebuie rezolvată la 
faţa locului, de către aceia care se află în centrul evenimentelor. 

Scris la 26 ianuarie 1894 
Publicat în traducere italiană 
fn „Critica sociale" nr. 3 
din 1 februarie 1894 

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

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu traducerea italiană 

Tradus din limba franceză 
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al Partidului muncitoresc francez 

cu prilejul celei de-a 23-a aniversări 
a Comunei din Paris] 
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Londra, 1 8  martie 1 894 

Ridic paharul împreună cu voi pentru sosirea cit mai grabnică 
a unui 18 martie internaţional, care, o dată cu triumful proleta
riatului, va desfiinţa antagonismele de clasă şi războaiele dintre 
naţiuni, va aduce pacea şi fericirea în ţările civilizate. 

Publicat în „Le Socialiste" nr. 1 83 
din 25 martie 1894 

Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 
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[Către cel de-al patrulea Congres 
al Partidului din Austria 464] 

Londra, 22 martie 1894 

Vă mulţumesc din inimă pentru amabila invitaţie de a parti
cipa la congresul partidului din Austria, căreia însă, din păcate, 
nu-i pot da curs. Transmit însă delegaţilor întruniţi la congres cele 
mai sincere şi mai călduroase urări pentru desfăşurarea cu succes 
a lucrărilor lui. 

Congresul din acest an are de îndeplinit sarcini deosebit de 
importante. ln Austria se pune problema cuceririi dreptului de vot 
universal, arma care în mîinile muncitorilor conştienţi ţinteşte mai 
departe şi mai sigur decit arma de calibru mic cu repetiţie în 
mina soldatului instruit. Clasele dominante - atît nobilimea feu
dală, cit şi burghezia - se străduiesc din răsputeri ca muncitorii 
să nu aibă această armă. Lupta va fi îndelungată şi grea. Dar dacă 
muncitorii vor manifesta perspicacitatea politică, răbdarea şi per
severenţa, unitatea şi disciplina datorită cărora au obţinut atîteai 
succese, victoria finală le este asigurată. De partea lor este în
treaga necesitate istorică, atît economică, cit şi politică. Chiar 
dacă dreptul de vot universal şi egal nu va fi cucerit dintr-o singură 
lovitură, încă de pe acum putem striga : „Ura I" pentru viitorii 
reprezentanţi ai proletariatului în Reichstagul austriac. 

Publicat în broşura 
„Verhandlungen des vierten 
iisterreichischen 
sozialdemokratischen 
Parteitages• , Viena, 1 894 

F. Engels 

Se tipăreşte după broşură 

Tradus din limba germană 
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[Către conducerea Partidului social-democrat 
din Ungaria cu prilejul celui de-al treilea 

Congres al Partidului 465) 

Londra, 15  mai 1894 
Stimaţi tovarăşi, 
Amabila invitaţie de a participa la congresul vostru mi-a 

parvenit pe data de 8 mai. Din păcate, o indispoziţie trecătoare 
m-a împiedicat să răspund imediat, de aceea vă mulţumesc cu în
tîrziere şi vă urez ca lucrările congresului vostru să se desfăşoare 
cu succes. 

Şi eu am urmărit cu deosebit interes mişcarea din ultima 
vreme din Ungaria *. In Ungaria, ca şi pretutindeni, capitalul pune 
tot mai mult stăpînire pe întreaga producţie naţională. El nu se 
limitează la a crea o industrie nouă, ci îşi subordonează şi agri
cultura, revoluţionează metodele ei învechite, îl ruinează pe ţă
ranul independent, împarte populaţia rurală în mari moşieri şi in
termediari capitalişti, pe de o parte, şi masa proletarilor neavuţi, 
pe de altă parte. Progresele realizate de această revoluţie înfăp
tuită de capital în Ungaria le-am putut vedea recent în H6dme
z6vasarhely 466• Această revoluţie capitalistă trebuia înfăptuită. Ea 
aduce cu sine suferinţe îngrozitoare pentru marea masă a poporu
lui, dar numai ea creează condiţiile care fac posibilă o nouă orîn
<luire socială, precum şi oamenii, bă1baţi şi femei, care vor avea 
<lestulă putere şi destulă voinţă pentru a construi o societate nouă, 
mai bună. 

Publicat în „Arbeiterpresse" nr. 20 
din 18 mai 1894 şi (în limba maghiară) 
în „Nepszava• nr. 20 din 18 mai 1894 

Cu sincere salutări, 
F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
ziarului „Arbeiterpresse", 
confruntat cu manuscrisul 

Tradus din limba germană 

* In manuscris urmează fraza : , ,Ea dovedeşte forla de nestăvilit cu care 
capitalul pune pretutindeni stăpînire pe produc!ia naţională, şi nu numai în do
meniul industriei, ci şi în  domeniul agriculturii, iar în Europa răsăriteană aceasta 
este o ramură incomparabil mni importantă" ,  frază care a fost ştearsă. -
Nota red. 
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Scris între 19 iunie şi 16 iulie 1894 

Publicat în „Die Neue Zeit" 
Bd. I, nr. 1 şi 2 ,  1894-1895 

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

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 
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I 

Istoria creştinismului primitiv prezintă puncte comune, demne 
de relevat, cu mişcarea muncitorească modernă. Ca şi aceasta din 
urmă, creştinismul a fost iniţial o mişcare a celor asupriţi, care 
s-a manifestat la început ca o religie a sclavilor şi liberţilor, a 
săracilor şi a celor lipsiţi de drepturi, a popoarelor pe care Roma 
le-a subjugat sau le-a împrăştiat. Şi unul şi altul, atît creştinismul, 
cit şi socialismul muncitoresc propovăduiesc izbăvirea în viitor de 
robie şi de mizerie ; creştinismul caută această izbăvire în viaţa 
de apoi, după moarte, în ceruri, pe cînd socialismul în lumea 
aceasta, în transformarea societăţii. Şi unul şi altul sînt persecutate 
şi prigonite, adepţii lor sînt proscrişi şi supuşi rigorilor legilor ex
cepţionale, unii ca duşmani ai neamului omenesc, ceilalţi ca duş
mani ai statului, ai religiei, ai familiei şi ai ordinii sociale. Dar 
în pofida tuturor persecuţiilor, ba adesea chiar tocmai datorită lor, 
ambele mişcări îşi croiesc drum victorios şi năvalnic. La trei sute 
de ani după apariţia sa, creştinismul a fost recunoscut ca religie 
de stat a Imperiului roman universal şi în mai puţin de 60 de ani 
socialismul şi-a cîştigat o poziţie care-i asigură pe deplin victoria. 

Dacă, prin urmare, d-l profesor Anton Menger, în lucrarea 
sa „Recht auf den vollen Arbeitsertrag" ,  îşi exprimă mirarea că 
dată fiind colosala centralizare a proprietăţii funciare din timpul 
împăraţilor romani şi suferinţele nemărginite ale clasei muncitoare 
de atunci, akătuită aproape exclusiv din sclavi - „după <:ăderea 
Imperiului roman de apus nu a urmat socialismul" 468, el nu vede 
tocmai că acest „socialism" ,  în măsura în care era posibil pe 
atunci, a existat într-adevăr şi a ajuns chiar la dominaţie sul> 
forma creştinismului. Numai că acest creştinism - şi în virtutea 
premiselor istorice nici nu putea fi altfel - voia să înfăptuiască 
transformarea socială nu în lumea aceasta, ci în lumea de apoi, 
în cer, în viaţa veşnică de după moarte, în „împărăţia de o mie 
de ani" care avea să vină în curînd. 
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Paralela dintre cele două fenomene istorice se impune încă 
din evul mediu, o dată cu primele răscoale ale ţăranilor asupriţi 
şi mai ales ale plebeilor de la oraşe. Aceste răscoale, ca toate 
mişcările de masă din evul mediu, aveau în mod necesar un înveliş 
religios şi au luat forma unei lupte pentru restaurarea creştinis
mului primitiv, care degenera necontenit *, dar de fiecare dată 
îndărătul exaltării religioase se ascundeau interese lumeşti foarte 
concrete. Acest lucru a ieşit la iveală în modul cel mai pregnant 
în organizaţia taboriţilor din Boemia sub conducerea lui Jan :Zizka, 
de glorioasă amintire 470 ; dar această trăsătură străbate întregul 
ev mediu, dispărînd treptat după războiul ţărănesc german, pentru 
a apărea din nou la muncitorii comunişti după 1 830. Atît comu
niştii revoluţionari francezi, cit şi mai ales Weitling şi adepţii săi 
se refereau la creştinismul primitiv cu mult înainte ca Ernest 
Renan să fi spus : „Dacă vreţi să vă faceţi o imagine despre pri
mele comunităţi creştine, priviţi una dintre secţiile locale ale Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor " .  

Acest literat francez, care a fabricat romanul său de istorie 
a religiei „Origines du Christianisme" 471 folosind cu o neruşinare 
fără precedent chiar în jurnalistica modernă critica germană a Bi
bliei, nici nu ştia cit adevăr cuprind cuvintele de mai sus. Aş vrea 
să-l văd pe acel vechi membru al Internaţionalei care să citească, 
de pildă, aşa-numita epistolă a II-a a lui Pavel către corinteni 
fără să i se deschidă, cel puţin într-o privinţă, vechile răni. In-

* Un tablou cu totul contrar ii oferii riiscoalele religioase din lumea ma
homedană, mai ales cele din Africa. Islamismul este o religie croită anume 
pentru orientali, în special pentru arabi, prin urmare, pe de o parte, pentru 
orăşeni, care se îndeletnicesc cu negatul şi cu meşteşugurile, pe de altă parte 
pentru beduinii nomazi. Dar în aceasta rezidă germenul unor ciocniri care se 
repetă periodic. Orăşenii se imbogătesc, trăiesc în lux şi nesocotesc „legea". 
Beduinii, care sint săraci şi, din cauza acestei sărăcii, duc o viată austeră, 
privesc cu invidie şi cu jind Ia aceste bogătii şi desfătări. Dar iată că se unesc 
sub conducerea unui profet, a unui mahdi, pentru a-i pedepsi pe renegati, a 
restabili respectul fată de canoanele rituale şi adevărata credintă şi a-şi însuşi 
drept răsplată avutiile apostatilor. După vreo 100 de ani ei ajung, fireşte, exact 
în aceeaşi situatie în care au fost aceşti apostati ; este nevoie de o nouă pu
rificare a credintei, apare un nou mahdi şi jocul începe de Ia început. Aşa 
s-au petrecut lucrurile de la campaniile de cucerire intreprinse de Almoravizii 
şi Almohazii africani în Spania pină la ultimul mahdi de la Khartoum, care i-a 
înfruntat cu atita succes pe englezi "'· Tot aşa sau aproape tot aşa s-a intimplat 
cu răscoalele din Persia şi din alte ţări mahomedane. Toate aceste mişcări, des
făşurate sub un înveliş religios, au fost generate de cauze economice ; dar chiar 
cind sini victorioase, ele lasă neatinse vechile conditii economice. Aşadar totul 
rămine cum a fost şi ciocnirile devin periodice. Dimpotrivă, în răscoalele popu
lare ale Apusului creştin, învelişul religios serveşte numai ca stindard şi paravan 
pentru atacurile împotriva unei orinduiri economice învechite ; în cele din urmă 
aceasta este răsturnată, o nouă orinduire este instaurată şi lumea merge înainte. 
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treaga epistolă, începînd cu capitolul al 8-lea, e străbătută de veş
nica şi binecunoscuta jelanie : Ies cotisations ne rentrent pas -
cotizaţiile nu se plătesc I Cîţi dintre cei mai fervenţi propagandişti 
din deceniul al 7-lea nu i-ar strînge, plini de înţelegere, mina 
autorului acestei epistole, oricine ar fi fost el, şoptindu-i : „Aşa
dar, şi tu ai păţit la fel I " .  Şi noi am putea povesti cite ceva în 
această privinţă, şi asociaţia noastră era plină de corinteni ; coti
zaţiile astea care nu se plăteau, care ne jucau mereu înaintea 
ochilor fără să putem pune mina pe ele, provocîndu-ne chinurile 
lui Tantal, astea erau faimoasele „milioane ale Internaţionalei" I 

Unul dintre cele mai bune izvoare de care dispunem cu pri
vire la primii creştini sînt lucrările lui Lucian din Samosata, Vol
taire al antichităţii clasice, care avea o atitudine deopotrivă de 
sceptică faţă de tot felul de superstiţii religioase şi care tocmai 
de aceea nu avea nici motive religioase păgîne, nici motive po· 
litice să-i trateze pe creştini altfel decît pe adepţii oricărei alte 
comunităţi religioase. Dimpotrivă, el îşi bate joc de toţi din pri
cina superstiţiilor lor, de cei care-l venerau pe lupiter nu mai puţin 
decît de cei care-l venerau pe Hristos ; din punctul său de vedere 
plat raţionalist, ambele feluri de superstiţii sînt la fel de absurde. 
Acest martor, în nici un caz părtinitor, relatează, printre altele, 
povestea vieţii unui aventurier pe nume Peregrinus, care-şi spunea 
Proteus, originar din Parium-Hellespont. In tinereţe, acest Pere
grinus şi-a început cariera în Armenia printr-un adulter ; a fost 
prins asupra faptului şi, după obiceiul ţării, urma să fie linşat. 
Reuşind să scape prin fugă, s-a întors la Parium, unde şi-a su
grumat tatăl, şi a fost silit să dispară. 

„Şi atunci s·a întimplat - citez după o traducere în limba germană a 
lui Schott m - sd. cunoască şi el minunata invă\ătură a creştinilor, cu ai căror 
preo\i şi cărturari intrase în legătură în Palestina. In scurt timp el a ajuns atit 
de departe, incit pe lingă el dascălii săi păreau nişte copii. A devenit profet, 
staroste al comunită\ii, conducătorul sinagogilor, într·un cuvînt a ajuns să fie 
totul 1 le tălmăcea scrierile lor şi a scris el însuşi un mare număr de lucrări, 
astfel incit, în cele din urmă, creştinii au început să vadă în el o fiin\ă supe
rioară, să accepte legile date de el, proclamindu·l şeful lor (episcop). .„Din 
această cauză" (adică pentru că era creştin), „Proteus a fost odată prins de 
autorităli şi aruncat în temni\ă„. In timp ce zăcea în lan\uri, creştinii, care so· 
coteau intemni\area lui drept o mare nenorocire, au făcut tot ce le-a stat în  
putin\ă pentru a·I elibera. Nu au izbutit însă, aşa  că s-au apucat să·l îngrijească 
cu o rivnă fără seamăn. Incă din zori, la poarta temni\ei sale, puteai vedea 
aşteptind bătrine, văduve şi copii orfani : creştinii mai cu vază mituiau chiar 
pe paznicii temni\ei şi stăteau cu el nop\i întregi 1 ei îşi aduceau acolo de-ale 
mincării şi citeau la el căr\ile lor sfinte 1 pe scurt, scumpul Peregrinus (pe 
atunci mai purta acest nume) era pentru ei cel pu\in un nou Socrate. Chiar din 
unele oraşe din Asia Mică veneau la el trimişi ai comunită\ilor creştine ca să·i 
dea o mină de ajutor, să·l consoleze şi să·l apere în fata judecătorilor. Este 
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de necrezut cit de repede sînt gata să vma m ajutor pretutindeni aceşti oameni 
cind este vorba de comunitatea lor ; atunci ei nu precupeţesc nici osteneala, 
nici banii. Aşa se face că şi Peregrinus a primit atunci bani din toate părţile, 
captivitatea lui devenind pentru el un izvor de venituri grase. Bieţii oameni s-au 
lăsat convinşi că trupul şi sufletul lor sînt nemuritoare şi că vor trăi veşnic ; 
<lin această cauză dispreţuiau moartea şi mulţi mergeau la moarte de bunăvoie. 
Cel mai de seamă legiuitor al lor le mai băgase în cap ideea că toţi vor deveni 
fraţi de îndată ce vor trece la o nouă credinţă, adică de îndată ce se vor lepăda 
de zeii greci şi vor începe să se închine sofistului răstignit şi să trăiască după 
preceptele lui. De aceea ei dispreţuiesc toate bunurile exterioare fd.ră deosebire 
-şi le stăpînesc în comun, potrivit învăţăturii pe care au adoptat-o pe încredere, 
fară s-o verifice şi fără să ceară dovezi. Aşa că, dacă vine la ei un şarlatan 
abil care ştie să profite cu viclenie de împrejurări, el izbuteşte să ajungă în 
scurt timp un om bogat, rîzîndu-şi în sinea lui de aceşti prostănaci. De altfel Pe
regrinus a fost pus din nou în libertate de prefectul de atunci din Siria". 

Apoi, după descrierea altor peripeţii ale lui, se spune : 

„Şi iată că omul nostru porneşte pentru a doua oară" (din Parium) „în 
pribegie, trebuind să se mulţumească, în  loc de bani de drum, cu milostenia 
creştinilor, care pretutindeni îi serveau drept scut şi care nu-l lăsau să ducă 
lipsă de nimic. Aşa s-a întreţinut el o bucată de vreme. Cînd a încălcat însă 
-şi legile creştinilor - pare-mi-se că a fost văzut mîncind ceva interzis de legile 
acestora -, creştinii l-au exclus din comunitatea lor" "'· 

Cite amintiri din tinereţe nu mă năpădesc citind acest pasaj 
din Lucian I Iată-l mai întîi pe „profetul Albrecht" ,  care, timp de 
cîţiva ani, aproximativ din 1840 a periclitat literalmente comuni
tăţile <:omuniste weitlingiene din Elveţia 474• El era un bărbat 
înalt, voinic, cu o barbă lungă, care a cutreierat pe jos întreaga 
Elveţie, căutînd auditori pentru misterioasa sa nouă evanghelie, 
menită să salveze lumea i de altfel era, pe cit se pare, un încurcă
lume destul de inofensiv, care a şi murit curînd. Iată-l apoi pe 
succesorul lui, mai puţin inofensiv, „doctorul" Georg Kuhlmann 
din Holstein, care a profitat de timpul cit Weitling a stat în în
chisoare pentru a converti la evanghelia sa comunităţile din El
veţia franceză, şi a făcut-o un timp cu atît succes, incit l-a atras 
de partea sa chiar pe cel mai inteligent, dar şi cel mai uşuratec 
dintre membrii comunităţii, August Becker. Acest Kuhlmann le 
ţinea prelegeri, oare au fost publicate în 1845 la Geneva sub titlul 
„Die Neue Welt, oder das Reich des Geistes auf Erden. Verkiin
digung" . Iar în prefaţa redactată de adepţii săi (probabil de Au
gust Becker) se spune : 

„Lipsea omul prin al cărui cuvînt să capete glas toate suferinţele, dorurile 
şi nădejdile noastre, într-un cuvînt tot ce frămîntă profund epoca noastră.„ Acest 
om pe care-l aşteaptă epoca noastră a apărut. El este doctorul Georg Kuhlmann 
din Holstein. El a venit cu învăţătura despre lumea nouă, adică despre împărăţia 
spiritului în realitatea existentă" m, 
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Nu mai e nevoie, fireşte, să adaug că această învăţătură 
despre lumea nouă nu este altceva decit cea mai obişnuită diva
gaţie sentimentală prezentată într-un limbaj semibiblic, a la La
mennais, şi servită cu aroganţă de profet. Ceea ce nu i-a împie
dicat pe naivii weitlingieni să-l poarte pe braţe pe acest şarlatan, 
aşa cum creştinii din Asia l-au purtat pe Peregrinus. Aceşti oa
meni, care erau atît de ultrademocraţi şi egalitarişti, incit suspectau 
orice învăţător, orice ziarist şi în genere pe oricine nu era me
seriaş, socotindu-i nişte „savanţi" care voiau să-i exploateze, aceşti 
oameni s-au lăsat convinşi de paiaţa melodramatică Kuhlmann că 
în „lumea nouă" cel mai înţelept, id est * Kuhlmann, va regle
menta repartiţia bunurilor, şi de aceea, încă de pe acum, în lumea 
veche discipolii acestui înţelept trebuie să-i aducă bunurile cu 
toptanul, iar ei - să se mulţumească cu fărîmiturile. Şi  Peregri
nus-Kuhlmann a dus o viaţă îmbelşugată şi plină de plăceri pe 
socoteala comunităţilor„. cit timp i-a mers. E drept că nu i-a mers 
prea mult timp. Murmurele tot mai puternice ale celor care se 
îndoiau de profeţiile lui sau nu credeau în ele, precum şi perse
cuţiile cu care era ameninţat din partea guvernului cantonului 
\t\Taadt, au pus capăt „împărăţiei spiritului" la Lausanne şi Kuhl
mann a dispărut. 

Oricine a cunoscut din proprie experienţă începuturile miş
cării muncitoreşti din Europa îşi poate aminti zeci de exemple de 
acest fel. In zilele noastre, asemenea exagerări nu mai sînt cu 
putinţă cel puţin în centrele mai mari, dar în ţinuturile mai înde
părtate, unde mişcarea ciştigă teren, un astfel de Peregrinus în 
miniatură mai poate conta pe un succes temporar şi limitat. Ş i  
aşa cum în  partidele muncitoreşti din toate ţările pătrund tot felul 
de elemente care nu au nimic de aşteptat de la lumea oficială 
sau care au pierdut orice speranţă de a mai juca un rol în această 
lume - adversarii vaccinului, adepţii temperanţei, vegetarienii, 
antivivisecţioniştii, medicii naturalişti, propovăduitorii comunităţi
lor libere 476, ale căror comunităţi s-au destrămat, autorii unor noi 
teorii despre originea lumii, inventatori sterili sau fără de noroc, 
victimele unor nedreptăţi reale sau imaginare, cărora birocraţii 
„le spun circotaşi inutili" ,  zevzeci cinstiţi şi şarlatani necinstiţi -, 
tot aşa stăteau lucrurile şi cu primii creştini. Toate elementele 
lăsate pe dinafară, adică azvîrlite peste bord de procesul de destră
mare a vechii lumi, au intrat pe rînd în sfera de atracţie a creştinis
mului, acesta fiind singurul element care a rezistat procesului de 
destrămare, tocmai pentru că era propriul lui produs necesar, şi 
care de aceea s-a menţinut şi s-a dezvoltat, pe cînd celelalte ele-

* - adică. - Nota lrad. 
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mente nu erau decît fluturi de o zi. N-a existat exaltare, nerozie 
ori şarlatanie care să nu fi pătruns în tinerele comunităţi creştine 
şi c are să nu fi găsit ici-colo, cel puţin temporar, un auditoriu 
binevoitor şi discipoli fervenţi. Şi tocmai ca primele noastre co
munităţi muncitoreşti comuniste, tot aşa şi primii creştini dădeau 
dovadă de o credulitate fără seamăn faţă de tot ce le convenea, 
aşa că nu putem avea nici o siguranţă că în noul nostru testa
ment nu s-a strecurat vreun fragment din „marele număr de 
scrieri" întocmite de Peregrinus pentru creştinătate. 
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II 

Critica germană a Bibliei, care a rămas pînă acum singura 
bază ştiinţifică a cunoştinţelor noastre cu privire la istoria creşti
nismului primitiv, a evoluat în două direcţii. 

O direcţie o constituie şcoala de la Tiibingen 477, din care, 
dacă privim lucrurile într-un sens mai larg, face parte şi D. F. 
Strauss. Ea merge cu cercetarea critică atît de departe cît poate 
să meargă o şcoală teologică. Ea recunoaşte că cele patru 
evanghelii nu sînt relatări ale unor martori oculari, ci prelucrări 
ulterioare ale unor scrieri care s-au pierdut, că din epistolele atri
buite apostolului Pavel autentice sînt cel mult patru etc. Ea eli
mină din descrierea faptelor istorice ca fiind inacceptabile, toate 
minunile şi toate contradicţiile ; din ceea ce ramme însă ea în
cearcă „să salveze ceea ce mai poate fi salvat" ,  dînd astfel la 
iveală foarte limpede caracterul ei de şcoală teologică. Prin 
aceasta, şcoala de la Tiibingen i-a dat posibilitate lui Renan, care 
se bazează în mare parte pe ea, ca, aplicînd aceeaşi metodă, „să 
salveze" şi mai mult din acest material şi pe lîngă numeroase po
vestiri mai mult decît îndoielnice din Noul testament, să ne im
pună, ca material istoric autentic, şi o sumedenie de legende. In 
orice caz, tot ceea ce şcoala de la Tiibingen respinge din Noul 
testament ca neistoric sau fals poate fi considerat definitiv înlă
turat pentru ştiinţă. 

Cealaltă direcţie este reprezentată de un singur om : Bruno 

Bauer 478• Marele lui merit constă nu numai în critica necruţătoare 
la care a supus evangheliile şi epistolele apostolilor, ci şi în faptul 
că el este primul care s-a apucat să cerceteze serios nu numai 
elementele iudaice şi greco-alexandrine, ci şi cele pur greceşti şi 
greco-romane, elemente care au deschis drum creştinismului pentru 
a deveni o religie universală. Legenda potrivit căreia creştinismul 
ar fi apărut dintr-o dată şi de-a gata din iudaism, că, pornind din 

31 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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Palestina, ar fi cucerit prin dogmatica şi etica sa, o dată pentru 
totdeauna stabilite în linii principale, întreaga lume, nu mai poate 
găsi crezare de la Bruno Bauer încoace ; ea mai poate vegeta doar 
în facultăţile de teologie şi printre oamenii care vor „să menţină 
religia pentru popor" ,  chiar în detrimentul ştiinţei. Uriaşul aport 
al şcolii lui Filon din Alexandria, ca şi al filozofiei vulgare greco
romane - a celei a lui Platon şi mai ales a stoicilor 470 -, la for
marea creştinismului, care pe timpul lui Constantin a devenit re
ligie de stat, nu e stabilit nici pe departe în toate amănuntele, 
dar existenţa sa e dovedită, şi aceasta se datoreşte în cea mai 
mare parte lui Bruno Bauer ; el a dovedit, în esenţă, că creştinis
mul nu a fost importat din afară, din Iudeea şi impus lumii greco
romane, ci că, cel puţin în forma în care a devenit religie univer
sală, este produsul cel mai caracteristic al acestei lumi. Desigur 
că Bauer, ca  toţi cei care luptă împotriva unor prejudecăţi înrădă
cinate, a mers în multe privinţe prea departe. Pentru a stabili şi 
pe baza scrierilor vechi influenţa lui Filon şi mai ales a lui Se
neca asupra creştinismului în formare şi pentru a-i înfăţişa pe 
autorii Noului testament pur şi simplu ca pe nişte plagiatori ai 
acestor filozofi, Bauer a fost silit să plaseze apariţia noii religii cu 
o jumătate de secol mai tîrziu, să respingă relatările istoricilor 
romani care nu erau în concordanţă cu afirmaţiile lui, şi, în ge
nere, să-şi permită mari libertăţi în expunerea istoriei. După pă
rerea lui, creştinismul ca atare apare abia în timpul împăraţilor 
din dinastia Flaviilor, iar literatura Noului testament abia în timpul 
lui Adrian, Antoniu şi Marc Aureliu. Din această cauză, la B auer 
dispare orice fundament istoric pentru povestirile din Noul testa
ment despre Iisus şi discipolii săi ; ele se transformă în legende, în 
care fazele de dezvoltare internă şi lupta spirituală dinlăuntrul pri
melor comunităţi sînt puse pe seama unor personalităţi mai mult 
sau mai puţin fictive. După Bauer, locurile de naştere ale noii re
ligii nu sînt Galileea şi Ierusalimul, ci Alexandria şi Roma. 

Prin urmare, dacă şcoala de la Tilbingen ne oferea în ceea 
ce a lăsat ea neinfirmat din istoria şi literatura Noului testament, 
maximul din ceea ce în prezent ştiinţa mai poate admite ca discu
tabil, Bruno Bauer ne oferă maximul din ceea ce ea poate infirma 
în istoria şi literatura respectivă. Intre aceste limite se află ade
vărul adevărat. Este foarte îndoielnic că acest adevăr ar putea fi 
stabilit cu mijloacele de care dispunem în prezent. Noile desco
periri, în special cele de la Roma, din Orient, şi în primul rînd 
cele din Egipt, vor contribui la lămurirea acestei probleme mai 
mult decît orice critică. 
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Noul testament însă cuprinde o singură carte despre care se 
poate stabili cu o aproximaţie de numai cîteva luni cînd a fost 
scrisă : ea a fost scrisă, probabil, între iunie 67 şi ianuarie sau 
aprilie 68 ; cartea se referă, aşadar, la începuturile creştinismului 
şi oglindeşte cu cea mai naivă fidelitate şi într-un limbaj idiomatic 
corespunzător ideile creştinilor de atunoi ; de aceea, pentru a 
stabili ceea ce reprezenta într-adevăr creştinismul primitiv, ea este, 
după părerea mea, mult mai importantă decît toate celelalte cărţi 
ale Noului testament, al căror text, în forma lui actuală, a fost 
scris mult mai tîrziu. Cartea la care ne referim este aşa-numitul 
Apocalips al lui Ioan ; întrucît această carte, cea mai tenebroasă 
s-ar părea din întreaga biblie, a devenit astăzi, datorită criticii 
germane, cea mai accesibilă şi mai clară, vreau să vorbesc despre 
ea cititorilor mei. 

Este suficient să arunci o privire în această carte ca să te 
convingi cit era de exaltat nu numai autorul ei, ci şi „mediul" său 
„înconjurător". „Apocalipsul" nostru nu este singura scriere de 
acest gen, nici singura din acea epocă. Din anul 164 î.e.n., cînd a 
fost scrisă prima dintre aceste lucrări, păstrată pînă în zilele noa
stre, aşa-numita carte a lui Daniil, pînă în jurul anului 250 e.n., 
data aproximativă cînd a fost scrisă „Carmen" a lui Commodia
nus 480, Renan enumără nu mai puţin de 15 „apocalipse" clasice 
care s-au păstrat pînă în timpurile noastre, fără să punem la so
coteală imitaţiile de mai tîrziu. (11 citez pe Renan deoarece cartea 
lui este cea mai cunoscută şi accesibilă chiar în afara cercurilor 
de specialişti.) Era o epocă în care, chiar la Roma şi în Grecia, iar 
în şi mai mare măsură în Asia Mică, Siria şi Egipt, oamenii ac
ceptau fără rezervă un amestec - complet lipsit de spirit critic -
alcătuit din cele mai crase superstiţii ale celor mai diferite popoare 
şi-l completau cu înşelătorie pioasă şi şarlatanie directă ; o epocă 
în care minunile, stările de extaz, viziunile, invocarea spiritelor, 
prezicerea viitorului, alchimia, cabala 481 şi alte vrăjitorii mistice 
jucau un rol de frunte. Aceasta era atmosfera în care a apărut creş
tinismul primitiv şi, în plus, în mijlocul unei clase de oameni care, 
mai mult decît oricare alta, era receptivă la aceste fan
tasmagorii de domeniul supranatural. Se ştie doar că în secolul 
al Ii-lea al erei creştine, după cum ne dovedesc printre altele pa
pirusurile din Leyda, gnosticii creştini 482 din Egipt s-au ocupat in
tens cu alchimia şi au introdus noţiuni de alchimie în învăţăturile 
lor. Iar mathematici * caldeeni şi iudei, oare, după Tacit, au fost 

• Cabaliştii ; ei foloseau alegorii şi îndeosebi o simbolistică fantastică a 
numerelor şi a literelor, pentru a înfăţişa natura ca o emanaţie a divinitălii. -
Nota !rad. 
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izgoniţi din Roma de două ori pentru vrăjitorie 483 - o dată în 
timpul lui Claudiu şi a doua oară în timpul lui Vitellius -, s-au 
ocupat numai de acea geometrie care, după cum vom vedea, con
stituie principalul conţinut al Apocalipsului lui Ioan. 

La aceasta se mai adaugă un alt fapt. Toate apocalipsele se 
consideră în drept să-şi înşele cititorii. Nu numai că, de regulă, 
ele au fost scrise de cu totul alţi oameni, de oameni care au trăit 
în cele mai multe cazuri mult mai tîrziu decît pretinşii lor autori 
- de exemplu cartea lui Daniil, cartea lui Enoh, apocalipsele lui 
Es:ira, Baruch, luda etc., Cărţile sibiline 484 -, dar ele prorocesc, 
în mare parte, numai evenimente petrecute de mult şi pe care ade
văratul lor autor le cunoştea foarte bine. Astfel, în anul 164, cu puţin 
înaintea morţii lui Antiohus Epifanes, autorul cărţii lui Daniil îi 
atribuie lui Daniil, care se zice că ar fi trăit pe vremea lui Nabu
codonosor, prorocirea ascensiunii şi pieirii Imperiului macedonean 
şi persan, precum şi a începutului dominaţiei universale a roma
nilor, pentru ca, dovedindu-şi astfel darul de prorocire, să facă pe 
cititor să accepte prorocirea sa finală că poporul lui lzrael va re
zista la toate suferinţele şi, în cele din urmă, va ieşi biruitor. 
Aşadar, dacă Apocalipsul lui Ioan ar fi într-adevăr opera pretin
sului ei autor, ea ar fi singura excepţie în toată literatura apoca
liptică. 

Acest Ioan care se dă drept autorul Apocalipsului era, în orice 
caz, un om foarte respectat printre creştinii din Asia Mică. Dovadă 
este tonul epistolelor sale către cele 1 comunităţi. Este, prin ur
mare, posibil ca el să fi fost apostolul Ioan, a cărui existenţă isto
rică nu este, ce-i drept, întru totul dovedită, dar este, totuşi, foarte 
probabilă. Dacă apostolul Ioan este într-adevăr autorul, aceasta 
n-ar face decît să întărească punctul nostru de vedere şi ar con
stitui cea mai bună confirmare că creştinismul despre care se vor
beşte în carte este adevăratul creştinism primitiv. Totodată trebuie 
menţionat că în mod cert Apocalipsul nu aparţine aceluiaşi autor 
care a scris evanghelia sau cele trei epistole atribuite şi ele lui 
Ioan. 

Apocalipsul constă dintr-o serie de viziuni. In prima viziune 
apare Hristos în veşminte de mare-preot, păşind între 1 sfeşnice, 
care reprezintă cele 1 comunităţi din Asia, şi dictînd lui „Ioan" 
epistole către cei 1 „îngeri" ai acestor comunităţi. Aici iese la 
iveală în mod izbitor, chiar la început, deosebirea dintre acest 
creştinism şi religia universală a împăratului Constantin, formulată 
la Conciliul de la Niceea 485, Sfînta treime nu numai că este necu
noscută, dar aici nici nu este posibilă. In locul unui singur duh 
sfînt, cum a fost mai tîrziu, avem aici cele „şapte duhuri ale lui 
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dumnezeu" ,  fabricate de rabini pe baza Cărţii lui Isaia, C. 1 1 ,  2. 
Hristos este fiul lui dumnezeu, cel dintîi şi cel de pe urmă, alfa şi 
omega, dar nicidecum nu este el însuşi dumnezeu ori egalul lui 
dumnezeu ; dimpotrivă, el este „începutul crea/iei dumnezeieşti " ,  
adică o emanaţie a lui dumnezeu existînd din vecii vecilor, sub
ordonată lui, ca şi cele şapte duhuri de care am pomenit mai sus. 
In C. 1 5, 3, martirii din cer cîntă „cîntarea lui Moise, robul lui 
dumnezeu, şi cîntarea mielului " întru slăvirea domnului. Aşadar, 
Hristos apare aici nu numai subordonat lui dumnezeu, dar într-o 
anumită privinţă el este pus chiar pe aceeaşi treaptă cu Moise. 
Hristos a fost răstignit la Ierusalim (1 1 ,  8) , dar a înviat ( 1 ,  5, 1 8) .  
e l  este „mielul" care a fost jertfit pentru păcatele lumii şi c u  sîn
gele căruia au fost izbăviţi în faţa lui dumnezeu credincioşii de 
orice neam şi limbă. Aici găsim ideea esenţială datorită căreia 
creştinismul primitiv a putut să devină o religie universală. In 
acea epocă, toate religiile, atît cele ale semiţilor, cit şi cele ale 
europenilor, aveau o concepţie comună, şi anume că zeii, supăraţi 
de faptele oamenilor, pot fi împăcaţi prin jertfe ; prima idee fun
damentală revoluţionară în creştinism (împrumutată de la şcoala. 
lui Filon) era pentru credincioşi aceea că printr-o jertfă mare, 
adusă de bunăvoie de un mijlocitor, sînt ispăşite o dată pentru 
totdeauna păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile. Prin 
acesta dispărea necesitatea oricăror altor jertfe şi, totodată, baza 
unei sumedenii de ceremonii religioase. Iar eliberarea de cere
monii, care îngreuiau sau interziceau legăturile cu cei de altă cre
dinţă, era prima condiţie pentru ca o religie să devină universală. 
Şi ,  totuşi, obiceiul de a aduce jertfe era atît de adînc înrădăcinal 
în moravurile popoarelor, incit catolicismul, care a preluat atît de 
multe elemente păgîne, a găsit de cuviinţă să se adapteze acestei 
stări de fapt introducînd cel puţin prinosul simbolic. In schimb, 
despre dogma păcatului originar nu găsim nici măcar o aluzie în 
cartea de care ne ocupăm. 

Trăsătura cea mai caracteristică a acestor epistole, ca şi a 
!ntregii cărţi, este însă că autorului nu-i trece niciodată şi nicăieri 
prin minte să se numească pe sine şi pe cei de aceeaşi credinţă 
cu el altfel decît iudei. Sectanţilor din Smirna şi Philadelphia, îm
potriva cărora se ridică, el le aduce imputarea că „ei se zic pe sine 
iudei şi nu sînt, ci sinagogă a satanei" ; despre cei din Pergam 
spune : ei ţin de învăţătura lui Balaam, cel ce învăţa pe Balac să 
pună piatră de poticneală înaintea fiilor lui Izrail ca să mănînce 
carne jertfită idolilor şi să se dedea desfrînării. Aşadar, nu avem 
de-a face aici cu creştini conştienţi, ci cu oameni care se dau 
drept iudei ; e drept că iudaismul lor reprezintă o nouă treaptă 
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de dezvoltare faţă de cel precedent, dar tocmai din această cauză 
- şi singurul adevărat. De aceea, cînd în faţa tronului lui dum
nezeu apar sfinţii, se înfăţişează mai întîi 144 OOO de evrei, cîte 
12  OOO din fiecare seminţie, şi abia după aceea masa fără număr 
a păgînilor convertiţi la acest iudaism înnoit. Iată cît de puţin îşi 
dădea seama autorul nostru, în anul 69 al erei creştine, că era 
reprezentantul unei faze cu totul noi de dezvoltare a religiei şi 
că aceasta avea să devină unul din cele mai revoluţionare ele
mente în istoria spirituală a omenirii. 

Vedem, aşadar, că creştinismul de atunci, care încă nu era 
conştient de sine, se deosebea ca cerul de pămînt de religia uni
versală de mai tîrziu, fixată prin dogme la Conciliul de la Niceea ; 
primul nici nu poate fi recunoscut în cea de-a doua. La creştinis
mul primitiv nu găsim nioi dogmatica, nici etica creştinismului de 
mai tîrziu ; în schimb însă, găsim simţămîntul că se duce o luptă 
împotriva lumii întregi şi că această luptă va fi încununată de 
succes ; găsim dorul de luptă şi încrederea în victorie, care a dis
părut complet la creştinii de a.zi şi pe care în zilele noastre o întîl
nim numai la celălalt pol al societăţii, la socialişti. 

Intr-adevăr, lupta împotriva unei lumi la început atotputernice 
şi, în acelaşi timp, lupta dintre cei care vor să reînnoiască lumea 
sînt proprii atît primilor creştini, cît şi socialiştilor. Aceste două 
mari mişcări nu au fost create de conducători şi de profeţi, deşi 
ambele au avut destui profeţi ; ele sînt mişcări de masă. Iar miş
căJ.1ile de masă sînt la început în mod necesar confuze ; confuze 
pentru că orice gîndire a maselor este la început contradictorie, 
neclară şi incoerentă, confuze şi din pricina rolului pe oare îl mai 
joacă la început aici profeţii. Această confuzie se manifestă în 
formarea unui mare număr de secte, care luptă între ele cel puţin 
cu aceeaşi înverşunare cu care luptă împotriva duşmanului comun 
din afară. Aşa s-a întîmplat în timpul creştinismului primitiv, aşa 
s-a întîmplat în prima perioadă a mişcării socialiste, oricît i-a mîh
nit acest fapt pe filistinii bine intenţionaţi care propovăduiau uni
tatea acolo unde nu era cu putinţă nici o unitate. 

Oare coeziunea rîndurilor Internaţionalei a fost realizată prin
tr-o dogmă unică ? Dimpotrivă. Acolo eJ.1au comunişti în spiritul 
tradiţiei franceze de dinainte de 1848, şi ei de diferite nuanţe ; co
munişti din şcoala lui Weitling şi alţii din Liga comuniştilor rege
nerată ; proudhonişti, care predominau în Franţa şi în Belgia ; 
blanquişti ; Partidul muncitoresc german ; în sfîrşit, anarhişti-ba
kunişti, care au avut pentru un moment preponderenţa în Spania 
şi în Italia, şi acestea nu erau decît principalele grupuri. De la în
temeierea Internaţionalei a trebuit să treacă mai bine de un sfert 
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de secol pînă s-a înfăptuit pretutindeni şi definitiv delimitarea de 
dnarhişti şi pînă s-a putut stabili o unitate, cel puţin în ceea ce 
priveşte cele mai generale puncte de vedere economice. Şi aceasta 
acum, cînd există mijloacele de comunicaţie moderne, căile ferate, 
telegraful, uriaşele oraşe industriale, presa şi întrunirile populare 
organizate. 

Primii creştini au fost şi ei scindaţi în nenumărate secte, şi 
tocmai aceasta a generat disputele care au dus la unitatea de mai 
tîrziu. Chiar în Apocalips, fără îndoială cel maii. vechi document 
al creştinismului, se vorbeşte de împărţirea în secte, împotriva că
reia autorul cărţii se ridică cu aceeaşi vehemenţă şi intransigenţă 
ca împotriva întregii lumi păcătoase din afară. Iată-i în primul 
rînd pe nicolaiţii din Efes şi din Pergam ; iată-i pe cei din Smirna 
şi din Philadelphia, ce se zic pe sine iudei, dar sînt o sinagogă a 
satanei ; apoi pe cei ce ţin de învăţătura lui Balaam, falsul profet 
din Pergam ; pe cei din Efes, care se zic pe sine apostoli şi nu 
sînt ; în sfîrşit, pe adepţii falsei prorociţe din Tiatira, care poartă 
numele de leZ'abela. Amănunte despre aceste secte nu cunoaştem ; 
numai despre discipolii lui Balaam şi ai Iezabelei se spune că mîn
cau carne jertfită idolilor şi se dedau desfrînării. S-a făcut încer
carea de a prezenta toate aceste cinci secte drept creştini disci
poli ai lui Pavel, iar toate aceste epistole drept epistole îndreptate 
împotriva lui Pavel, falsul apostol, pretinsul Balaam şi „Nicolaie" .  
Argumentele, foarte puţin convingătoare, în  susţinerea acestei teze 
le găsim la Renan, „Saint-Paul" , Paris, 1 869, p. 303-305, 367-
370 486• Ele toate se reduc la încercarea de a explica aceste epistole 
prin Faptele sfinţilor apostoli şi prin aşa-numitele epistole ale lui 
Pavel, scrieri care în orice caz, în forma lor actuală, sînt cu cel 
puţin 60 de ani mai noi decît Apocalipsul, aşa că datele faptice pe 
care le conţin sînt nu numai extrem de îndoielnice, dar se şi con
trazic total unele pe altele. Hotărîtor însă este faptul că autorului 
Apocalipsului nu-i putea trece prin minte să dea pentru una şi 
aceeaşi sectă cinci denumiri diferite, ba chiar numai pentru Efes 
două (falşii apostoli şi nicolaiţii) şi pentru Pergam de asemc.1ea 
două (balaamiţii şi nicolaiţii) , şi să vorbească de fiecare dată în 
mod răspicat despre două secte diferite. De altfel nu trebuie negli
jată posibilitatea că în aceste secte s-ar fi aflat şi elemente pe 
care le-am denumi astăzi adepţi ai lui Pavel. 

In ambele cazuri, cînd se dau amănunte, învinuirea se reduce 
la faptul că mîncau carne jertfită idolilor şi se dedau desfrînării, 
două puncte care generau un permanent conflict între iudei - atît 
cei vechi, cit şi cei creştinaţi - şi păgînii convertiţi la iudaism. 
La aceşti păgîni, carnea jertfită idolilor nu numai că era servită 
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la ospeţe, unde refuzul de a mînca din cele oferite era socotit o 
necuviinţă şi putea să devină periculos, dar se şi vindea în pieţele 
publice, unde nu întotdeauna se putea şti dacă era cuşer sau nu. 
Prin desfrînare, aceşti iudei nu înţelegeau numai relaţiile sexuale 
extraconjugale, ci şi căsătoria în care între soţi exista un anumit 
grad de rudenie interzisă de legea iudaică, precum şi căsătoria 
între iudei şi păgîni ; acesta este înţelesul care se dă de obicei 
cuvîntului desfrînare în pasajul din Faptele sfinţilor apostoli, c. 15, 
20 şi 29. Ioan al nostru are însă părerile sale proprii şi în ceea ce 
priveşte relaţiile sexuale permise iudeilor dreptcredincioşi. El 
spune, c. 14, 4, despre cei 144 OOO de iudei din cer următoarele : 
„Aceştia sînt care nu s-au întinat cu femei, căci sînt feciorelnici•.  
Şi ,  într-adevăr, în cerul lui Ioan al nostru nu există nici o femeie. 
El aparţine, aşadar, acelui curent despre care se vorbeşte destul 
de des şi în alte scrieri din timpul creştinismului primitiv şi care 
considera în general relaţiile sexuale drept un păcat. Şi  dacă ne 
gîndim că Ioan numeşte Roma desfrînata cea mare, cu care au 
curvit împăraţii pămîntului care s-au îmbătat din vinul curviei ei 
şi că neguţătorii lumii din mulţimea desfătărilor ei s-au îmbogăţit, 
ne este cu neputinţă să luăm cuvîntul din epistole în sensul în
gust pe care ar voi să i-l atribuie apologetica teologică cu scopul 
de a găsi astfel o confirmare pentru interpretarea altor pasaje din 
Noul testament. Dimpotrivă. Aceste pasaje din epistole se referă 
în mod evident la un fenomen comun tuturor epocilor de mari 
frămîntări şi anume că : o dată cu celelalte bariere sînt zdrunci
nate şi opreliştile tradiţionale cu privire la relaţiile sexuale. Şi în 
primele secole ale erei creştine, alături de ascetism, care preconiza 
mortificarea cărnii, a apărut destul de des tendinţa de a extinde 
libertatea creştină şi asupra relaţiilor mai mult sau mai puţin neîn
grădite dintre bărbat şi femeie. Acelaşi lucru s-a petrecut şi în 
mişcarea socialistă contemporană. Ce groază teribilă a provocat 
în deceniul al 4-lea în Germania, pe atunci „cămin de copilaşi• *. 
„la rehabilitation de la chair" **, lansată de Saint-Simon, 
care în traducerea germană s-a transformat în „Wiedereinsetzung 
des Fleisches" ***. Şi cel mai mult s-au îngrozit acele caste ale 

nobililor (la noi încă nu existau clase pe atunci) , dominante pe vre
mea aceea, care nici la Berlin, nici pe moşiile lor, nu puteau trăi 
fără să-şi refacă necontenit carnea I Ce s-ar fi întîmplat dacă 
aceşti oameni cumsecade l-ar mai fi cunoscut şi pe Fourier, care 

• H. Hcine, Versuri „Pentru liniştire" , Bucureşti, E.S.P.L.A., 1956, p. 243. 
- Nota trad. 

* *  - „reabilitarea cărnii" .  - Nota trad. 
• • •  - „refacerea cărnii". - Nota trad. 
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prevedea o mult mai mare libertate a cărnii I O dată cu învingerea 
utopismului, aceste extravaganţe au cedat locul unei concepţii mai 
raţionale şi de fapt mult mai radicale, iar, de cînd Germania s-a 
transformat dintr-un „cămin de copilaşi " ,  după cum spune Heine, 
în centrul mişcării socialiste, indignarea ipocrită a prea evlavioa
sei lumi bune nu stîrneşte decît rîsul. 

Acesta este întregul conţinut dogmatic al epistolelor. ln rest 
ele nu sînt decît un apel înflăcărat către tovarăşii de idei de a 
duce o propagandă asiduă, de a-şi mărturisi cu curaj şi mîndrie 
credinţa în faţa adversarilor, de a lupta fără preget împotriva duş
manilor din afară şi dinăuntru, şi din acest punct de vedere epis
tolele ar fi putut să fie la fel de bine scrise de un membru entu
ziast şi cu înclinaţii profetice al Internaţionalei. 
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III 

Epistolele nu sînt decît introducerea la tema propriu-zisă a 
mesajului trimis de Ioan al nostru celor 7 comunităţi din Asia 
mică şi, prin intermediul lor, restului lumii iudaice reformate a 
anului 69, din oare s-a dezvoltat mai tîrziu creştinismul. Şi cu 
aceasta pătrundem în sfînta sfintelor creştinismului primitiv. 

Din ce fel de oameni se recrutau primii creştini ? Mai ales din 
cei „osteniţi şi împovăraţi" ,  care, aşa cum se cuvine unui element 
revoluţionar, făceau parte din păturile cele mai de jos ale po
porului. Şi din cine se compuneau aceste pături ? In oraşe din 
oameni liberi decăzuţi, de cele mai diferite categorii, cum sînt 
acei mean whites * din statele sclavagiste ale Sudului sau vaga
bonzii din Europa şi aventurierii din porturile coloniilor şi ale 
Chinei, apoi din liberţi şi mai cu seamă din sclavi ; pe latifundiile 
Italiei, Siciliei şi Africii din sclavi, iar în districtele rurale ale pro
vinciilor din ţărani cu gospodărie mică, care se înglodau tot mai 
mult în datorii. Un drum comun pentru eliberarea tuturor acestor 
elemente nu exista în nici un caz. Pentru toţi aceşti oameni para
disul era pierdut, îl lăsaseră în urma lor ; pentru oamenii liberi 
decăzuţi, acesta era fostul polis, în acelaşi timp oraş şi stat, în 
care strămoşii lor fuseseră cîndva cetăţeni liberi ; pentru sclavii 
prizonieri de război era epoca de libertate de dinainte de prizonie
rat şi de robie ; pentru ţăranul cu gospodărie mică - orînduirea 
gentilică şi proprietatea în comun asupra pămîntului, care acum 
erau desfiinţate. Toate acestea fuseseră şterse de pe faţa pămîn
tului de pumnul de fier nivelator al cuceritorului roman. Cele mai 
cuprinzătoare grupuri sociale la c are a ajuns antichitatea au fost 
tribul şi uniunea de triburi înrudite ; la barbari baza organizării 
lor o constituiau legăturile gentilice, iar la greci şi italici, înteme
ietori de oraşe, polisul, care cuprindea unul sau mai multe triburi 

'* - albii săraci. - Nota trad • 
. „ · '  � '\, 
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înrudite. Filip şi Alexandru au acordat peninsulei elenice unitatea 
politică, dar aceasta încă n-a însemnat că naţiunea greacă a fost 
creată. Formarea naţiunilor a devenit posibilă abia după căderea do
minaţiei mondiale romane. Aceasta a pus capăt o dată pentru totdea
una uniunilor mici ; forţa armată, jurisdicţia romană, aparatul fiscal 
au desfiinţat complet organizarea internă tradiţională. La pierderea 
independenţei şi a organizării specifice s-a adăugat jefuirea cruntă 
din partea autorităţilor militare şi civile, care întîi îşi însuşeau 
avuţiile celor subjugaţi, ca apoi să le împrumute tot acestora cu 
dobînzi cămătăreşti, pentru a le da posibilitatea să plătească noile 
dări. Povara birurilor şi nevoia de bani provocată de aceasta în 
ţinuturile în care nu exista decît economia naturală sau în care 
ea predomina au făcut ca ţăranii să se înrobească tot mai mult 
cămătarilor şi să apară mari deosebiri de avere, îmbogăţindu-i pe 
bogaţi şi sărăcindu-i complet pe cei săraci. Şi orice împotrivire a 
diferitelor triburi mici sau a oraşelor faţă de uriaşa putere mon
dială romană n-avea nici o şansă de izbîndă. Dar care era calea 
de scăpare, de izbăvire pentru cei înrobiţi, asupriţi şi sărăciţi, ca
lea comună pentru toate aceste grupuri diferite de oameni ale că
ror interese erau străine unele de altele ori chiar opuse ? Şi, to
tuşi, o asemenea cale trebuia găsită, pentru ca toţi aceştia să fie 
cuprinşi într-o singură mare mişcare revoluţionară. 

Şi ea a fost găsită. Dar nu în lumea aceasta. Or, aşa cum stă
teau lucrurile, ea nu putea fi decît o cale religioasă. Şi atunci s-a 
deschis o altă lume. Incetul cu încetul credinţa că sufletul continuă 
să trăiască după moartea trupului a fost unanim recunoscută 
în lumea romană. De asemenea s-<a răspîndit tot mai mult credinţa 
di., după moarte, sufletul este răsplătit sau pedepsit într-un anumit 
tel pentru faptele săvîrşite pe pămînt. In ceea ce priveşte răsplata, 
lucrurile nu erau, ce-i drept, chiar atît de sigure ; anticii aveau o 
concepţie mult prea spontan-materialistă ca să nu pună mult mai 
mult preţ pe viaţa pămîntească decît pe cea din împărăţia umbre
lor ; mai mult chiar, la greci, viaţa de după moarte era conside
rată mai curînd o nenorocire. A venit însă creştinismul, a luat în 
serios răsplata şi pedeapsa din lumea de apoi, a creat raiul şi ia
dul, şi astfel a fost găsită calea de a-i scoate pe cei osteniţi şi îm
povăraţi din această pămîntească vale a plîngerii şi a-i duce în 
paradisul veşnic. Şi, într-adevăr, numai perspectiva răsplatei în 
lumea de apoi putea să ridice renunţarea la lume şi ascetismul, 
preconizate de stoici şi de adepţii lui Filon, pînă la principiul etic 
fundamental al unei religii universale noi, oare să poată atrage 
masele populare asuprite. 

Dar acest paradis ceresc nu se deschide credincioşilor ime
diat după moarte. Vom vedea că împărăţia lui dumnezeu, a cărei 
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'tapitală este noul Ierusalim; nu poate fi cucerită şi nu se deschide 
decit după lupte aprige împotriva puterilor iadului. Dar în imagi
naţia primilor creştini aceste lupte aveau să fie purtate în curînd. 
Ioan caracterizează de la început cartea sa drept apocalipsul celor 
..,,ce trebuie să se petreacă în curînd• ; imediat după aceasta, în 
versetul 3, el spune : „Fericit este cel ce citeşte şi ascultă cuvîn
tul acestei proorociri, căci vremea este aproape• ; comunităţii din 
Filadelfia, Hristos dă poruncă să i se scrie : „Vin curînd• .  Iar în 
ultimul capitol, îngerul spune că el i-a arătat lui Ioan „cele ce 
trebuie să se întîmple î n  curînd• şi-i porunceşte : „Să nu pecet
luieşti cuvintele prorociei acestei cărţi, căci vremea este aproape•, 
şi însuşi Hristos spune de două ori (versetele 12  şi 20) : „Vin 
curînd• . Cele ce urmează ne vor arăta cit de curînd era aşteptată 
această venire. 

Viziunile apocaliptice pe care ni le înfăţişează acum autorul 
sînt, în general, împrumutate - de cele mai multe ori cuvînt cu 
cuvînt - din modele mai vechi : parte de la profeţii clasici ai Ve
chiului testament, în deosebi de la Iezechil, parte din apocalipsele 
iudaice de mai tîrziu, întocmite după modelul cărţii lui Daniil, în 
special din cartea lui Enoh, care pe atunci era dej a scrisă, cel 
puţin în parte. Critica a arătat pînă în cele mai mici amănunte de 
unde a împrumutat Ioan al nostru fiecare imagine, fiecare preves
tire ameninţătoare, fiecare plagă trimisă omenirii necredincioase, 
pe scurt întregul material pe care l-a folosit. în cartea sa ; aşa că el 
vădeşte nu numai o totală sărăcie de spirit, dar şi dovedeşte lim
pede că nu a trăit nici măcar în imaginaţie pretinsele sale stări 
de extaz şi viziunile sale aşa cum le-a descris. 

Succesiunea acestor viziuni este, pe scurt, următoarea. Intîi 
Ioan îl vede pe dumnezeu şezînd pe tronul său şi ţinînd în mină 
o carte cu 7 peceţi, iar în faţa lui pe mielul sacrificat şi înviat din 
nou (Hristos) , care este socotit vrednic să desfacă peceţile. La des
facerea peceţilor s-au arătat tot felul de semne miraculoase ame
ninţătoare. La desfacerea pecetei a cincea, Ioan vede sub jertfel
nic sufletele martirilor lui Hristos, înjungheaţi pentru cuvîntul lui 
dumnezeu, şi-i aude strigînd cu glas tare : „Pînă cind, stăpîne, nu 
vei judeca şi nu vei răzbuna sîngele nostru faţă de cei ce locuiesc 
pe pămînt ? " .  După care li s-a dat cite un veşmînt alb şi li s-a spus 
să mai aştepte încă puţină vreme, pentru că trebuie să mai fie 
omorîţi şi alţi martiri. Aşadar, aici încă nu este vorba de „religia 
iubirii" , nu se spune : „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe 
•cel ce vă blestemă• etc., aici este propăvăduită pe faţă ura ; n 
ură sănătoasă şi cinstită împotriva celor ce-i prigonesc pe creştini. 
Si tot aşa în întreaga carte. Cu cit se apropie criza, cu cit se înte-
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ţeşte ploaia de plăgi şi pedepse venite din cer, cu atît mai mare 
este bucuria cu care vesteşte Ioan că marea masă a oamenilor încă 
nu vrea să se pocăiască pentru păcatele lor şi că dumnezeu tre
buie să le trimită noi flagele, că Hristos trebuie să-i păstorească 
cu toiag de fier şi să-i calce în teascul vinului clocotitor al miniei 
lui dumnezeu atotputernicul, dar cei nelegiuiţi rămîn tot cu inima 
împietrită. Este sentimentul natural, descătuşat de orice prefăcă
torie, că eşti în luptă şi că a la guerre comme a la guerre *. La 
desfacerea peceţii a şaptea apar şapte îngeri cu trîmbiţe ; ori de 
cite ori sună unul din trîmbiţă, apar noi semne înspăimîntătoare. 
După ce a trîmbiţat al şaptelea înger, apar alţi şapte îngeri cu cele 
şapte cupe ale miniei lui dumnezeu, care sînt vărsate pe pămînt ; 
urmează alte plăgi şi pedepse ; în linii mari, acestea sînt, în cele 
mai multe cazuri, o repetare obositoare a celor spuse în mai multe 
rînduri. Apoi apare femeia, Babilonul, desfrînata cea mare, îmbră
cată în purpură şi în stacojiu, care şade deasupra apelor, beată de 
sîngele sfinţilor şi de sîngele martirilor lui Iisus ; este cetatea cea 
mare, clădită pe şapte coline, care are împărăţie peste toţi împă
raţii pămîntului. Ea şade pe o fiară avînd şapte capete şi zece 
coarne. Cele şapte capete sînt cele şapte coline, dar şi şapte „îm
păraţi •. Din aceşti împăraţi cinci au căzut, unul mai este, iar al 
şaptelea va veni şi după el se va întoarce iar unul din cei cinci, 
care a fost rănit de moarte, dar a fost vindecat. Acesta din urmă 
va domni pe pămînt 42 de luni, adică 31/2 ani (jumătate din cei 
şapte ani sfinţi), îi va prigoni trimiţîndu-i la moarte pe cei cre
dincioşi şi va face să domnească nelegiuirea. Apoi urmează marea 
bătălie hotărîtoare, sfinţii şi martirii sînt răzbunaţi prin distruge
rea desfrînatei celei mari, Babilonul, şi a tuturor adepţilor ei, adică 
a marii mase a oamenilor ; diavolul este aruncat în adînc şi ţinut 
acolo închis o mie de ani, timp în care va împărăţi Hristos şi mar
tirii sculaţi din morţi. După ce se vor sfîrşi cei o mie de ani, dia
volul va fi dezlegat din nou şi va avea loc o nouă mare bătălie a 
duhurilor, în care el va fi biruit pentru totdeauna. Apoi urmează 
a doua înviere, cînd învie şi ceilalţi morţi şi apar în faţa scaunu
lui de judecată al lui dumnezeu (observaţi : nu al lui Hristos !) , iar 
credincioşii intră în cerul cel nou, în pămîntul cel nou şi în noul 
Ierusalim, spre o viaţă veşnică. 

Intrucît toate acestea au fost construite cu material exclusiv 
iudaic-precreştin, avem de-a face aproape exclusiv cu reprezen
tări pur iudaice. De cînd poporului lui Izrael a început să-i meargă 
rău în lumea aceasta, de cînd a fost pus să plătească bir asirieni
lor şi babilonenilor, de cînd au fost distruse cele două împărăţii, 

* - la  război ca la război. - Nota trad. 
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a lui Izrael şi a lui Iuda, şi pînă la înrobirea lor de către seleucizi, 
adică de la Isaia pînă la Danii!, se prezice de fiecare dată venirea 
unui mîntuitor la vreme de strîmtorare. La Danii! 12, 1-3, găsim 
chiar o profeţie despre pogorirea lui Mihail, îngerul păzitor al iu
deilor, care îi va salva dintr-o mare strîmtoare ; mulţi vor învia 
din morţi, va avea loc un fel de judecată de apoi, iar cei înţelepţi 
care au îndrumat poporul să meargă pe calea dreptăţii vor stră
luci ca stelele în veci. In Apocalipsul lui Ioan, creştinească este 
numai sublinierea puternică a apropiatei împărăţii a lui Hristos şi 
slăvirea credincioşilor sculaţi din morţi, mai ales a martirilor. 

Interpretarea acestei profeţii, în măsura în care se referă la 
evenimente din acea vreme, o datorăm criticii germane, în special 
lui Ewald, Liicke şi Ferdinand Benary . Datorită lui Renan, această 
interpretare a devenit accesibilă şi cercurilor neteologice. Că des
frînata cea mare, Babilonul, este Roma, oraşul aşezat pe şapte co
line, acest lucru I�am văzut deja. Despre fiara pe care şade, în 1 7, 
9-1 1 se spune : 

„Cele şapte capete• (ale fiarei) „ sint şapte munţi, deasupra cărora şade 
femeia, dar sint şi şapte împăraţi : 5 au căzut, unul mai este, celălalt încă nu 
a venit, iar cind va veni are de stat puţină vreme. Şi fiara - care era şi n u  
este - este ş i  e l  a l  optulea, deşi este dintre cei şapte ş i  merge spre pieire•, 

Fiara înseamnă aici dominaţia mondială romană, reprezentată 
pe rînd de şapte împăraţi, dintre care unul a fost rănit de moarte 
şi nu mai domneşte, dar a fosl vimlecat şi va veni din nou pentru 
a desăvîrşi, ca al optulea împărat, împărăţia semeţiei şi a hulei 
asupra lui dumnezeu. Şi i s-a dat 

„să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască ; şi închina-se-vor ei toţi cei ce lo
cuiesc pe pămint, ale căror nume nu sint scrise in cartea vieţii mielului 1 toţi, 
cei mari şi cei mici, cei bogaţi şi cei săraci, cei slobozi şi cei robi, trebuie să-şi 
pună semn pe mina lor cea dreaptă sau pe frunte, incit nimeni să nu poată cumpăra 
sau vinde fără numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul nu
melui fiarei. Aici este inţelepciunea. Cine are pricepere socotească numărul 
fiarei ; căci este număr de om. Şi numărul ei este 666" (13,  7-1 8). 

Constatăm numai că aici boicotul este menţionat, aşadar, ca 
una din măsurile folosite de puterea universală romană împotriva 
creştinilor, deci este evident că aceasta este o născocire a diavo
lului, şi trebuie să vedem cine este acest împărat roman care a 
mai domnit o dată, a fost rănit de moarte şi a fost înlăturat, dar 
care se va reîntoarce ca al optulea la rînd şi va juca rol de 
anticrist. 

Dacă-l considerăm pe August primul, al doilea este Tiberiu, 
al treilea Caligula, al patrulea Claudiu, al cincilea Nero, al şase-
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lea Galba. „Cinci au căzut, unul mai este" .  Adică Nero a căzut 
deja, Galba mai este. Galba a domnit de la 9 iunie 68 pînă  la 1 5  
ianuarie 69. Dar îndată după urcarea lui p e  tron s-au răsculat sub 
conducerea lui Vitellius legiunile de pe Rin, în timp ce în alte 
provincii alţi comandanţi pregăteau răscoale militare. Chiar la 
Roma s-au răzvrătit pretorienii, l-au ucis pe Galba şi l-au procla
mat împărat pe Otho. 

De aici reiese că Apocalipsul nostru a fost scris în timpul 
domniei lui Galba. Probabil spre sfîrşitul domniei acestuia sau, cel 
mai tîrziu, în timpul celor trei luni (pînă la 15 aprilie 69) de dom
nie a lui Otho, „al şaptelea" .  Cine este însă al optulea, care a fost 
şi nu mai este ? Aceasta ne-o avată cifra 666. 

Printre semiţi - caldeeni şi iudei - se practica pe atunci o 
artă a magiei care avea la bază dubla semnificaţie a literelor. Cu 
aproximativ 300 de ani î .e.n., literele ebraice au început s ă  fie 
folosite şi ca cifre : a = 1, b = 2, g = 3, d = 4 ş.a.m.d. Prezică
torii cabalişti calculau suma valorii numerice a literelor unui nume 
şi pe baza acesteia încercau să prorocească ; de exemplu, alcă
tuind cuvinte ori îmbinări de cuvinte care să aibă aceeaşi valoare 
numerică, ei trăgeau anumite concluzii cu privire la viitorul pur
tătorului acestui nume. De asemenea, în acest limbaj al cifrelor 
erau exprimate cuvinte tainice, precum şi alte lucruri de acest fel. 
Această artă era denumită printr-un cuvînt grecesc : gematriah, 
geometrie. Caldeenii, care-şi făcuseră din ea o meserie şi care erau 
denumiţi de Tacit mathcmatici, au fost izgoniţi din Roma o dală în 
timpul lui Claudiu şi mai tîrziu încă o dată în timpul lui Vitellius, 
pe motiv că s-au făcut vinovaţi de „fapte grave" .  

Şi tocmai prin intermediul acestei matematici s-a ajuns şi la 
cifra 666. Îndărătul ei se ascunde numele unuia dintre primii cinci 
împăraţi romani. In afară de cifra 666, Irineu cunoştea însă, la 
sfîrşitul secolului al II-lea, şi varianta 616, care a apărut în orice 
caz într-o vreme cînd secretul cifrei mai era cunoscut de mulţi alţi 
oameni 487• Dacă soluţia care se va găsi va corespunde în aceeaşi 
măsură ambelor cifre, proba este făcută. 

Ferdi nct n d  B e n cH y  d i n  Berlin a g ăsit această soluţie. Numele 

este Neron C i fra s e  bazează pe „op it„J, Neron Kesar, care 
este scrierea ebru1că.  confi rmată d e  Talmud ş 1  de inscripţi ile pal
m mce, a c u v i ntelor greceşti  Nerân Kaisar, impăratul  Neron, cu

vmte c a re f igurează C d  insc r ipţi e pe monedele d i n  t impul  l u i  N e ron 

b ă t u t e  i n  J U m ă t <1 t e a  de răsări t  a imper i u l u 1 .  Ş 1  anume n (nun) = 50 . 
r {reş) = 200 ; v t v av) c a  o = 6 ; n (nun) = 50 ; k tkuf) = 1 00 , 

s (sameh) = tiO ; r (reş) = 200, în total  = 666. Dacă luăm î nsă c a  
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bază scrierea latină Nero Caesar, cel de-al doilea nun = SO cade 
şi  avem 666-50=616, adică varianta lui Irineu. 

Intr-adevăr, pe timpul lui Galba, în întreg imperiul roman au 
izbucnit pe neaşteptate tulburări. Galba însuşi s-a îndreptat în 
fruntea legiunilor spaniole şi galice asupra Romei pentru a-l răs
turna pe Nero ; acesta a fugit şi a poruncit unui libert să-l ucidă. 
Dar împotriva lui Galba nu conspirau numai pretorienii la Roma, 
ci şi comandanţii militari în provincii ; pretutindeni se iveau noi 
pretendenţi la tron şi se pregăteau să pornească cu legiunile lor 
asupra capitalei. Se părea că imperiul a fost lăsat pradă războiului 
intern şi că destrămarea lui era iminentă. Pe deasupra s-a răspîn
dit zvonul, mai ales în răsărit, că Nero n-ar fi mort, ci numai rănit, 
că a fugit la parţi şi că va reveni de dincolo de Eufrat cu armate 
pentru a începe o nouă domnie a terorii, şi mai sîngeroasă. Mai 
ales Ahaia şi Asia au fost înspăimîntate de aceste ştiri. Şi toc
mai pe timpul cînd trebuie să fi fost scris Apocalipsul s-a ivit un 
fals Nero, care, împreună cu partizanii săi, destul de numeroşi, 
s-a stabilit lingă Patmos şi Asia Mică, pe insula Kythnos din Ma
rea Egee (Thermia) , unde a rămas pînă cînd a fost ucis încă pe 
timpul lui Otho. Nu este deci de mirare că printre creştini, împo
triva cărora Nero a pornit prima mare prigoană, s-a răspîndit pă
rerea că el se va întoarce ca anticrist şi că reîntoarcerea lui şi, 
legată inevitabil de aceasta, încercarea tot mai insistentă, de a 
extermina în mod sîngeros noua sectă - va fi semnul prevestitor 
şi prologul celei de-a doua veniri a lui Hristos, al marii bătălii 
victorioase împotriva puterilor iadului, al instaurării „în curînd" 
a împărăţiei de o mie de ani, iar credinţa nestrămutată în venirea 
ei îi făcea pe martiri să meargă bucuroşi la moarte. 

Literatura creştină şi cea aflată sub influenţa creştinismului 
din primele două secole conţin suficiente indicii că secretul cifrei 
666 era pe atunci cunoscut multora. Irineu ce-i drept nu-l mai cu
noştea ; în schimb, el, ca şi mulţi alţii care au trăit spre sfîrşitul 
secolului al Iii-lea, ştia că prin fiara din Apocalips se înţelegea 
Nero, care urma să se reîntoarcă. Apoi şi această urmă dispare şi 
cartea noastră cade pradă tălmăcirii fanteziste a prezicătorilor 
dreptcredincioşi ai viitorului ; eu însumi am cunoscut în copilărie 
b ătrîni care, conform prorocirii bătrînului Johann Albrecht Ben
gel, aşteptau ca sfîrşitul lumii şi judecata de apoi să fie în anul 
1836. Prorocirea s-a împlinit, şi chiar în anul respectiv. Numai că 
judecata de apoi a venit nu pentru lumea cea păcătoasă, ci pentru 
pioşii tălmăcitori ai Apocalipsului. Căci tocmai în 1836 F. Benary 
a găsit cheia pentru dezlegarea enigmei cifrei 666, punînd astfel 
capăt tuturor calculelor profetice, care nu erau altceva decît un 
nou gematriah. 
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Despre împărăţia cerurilor rezervată credincioşilor, Ioan al 
nostru nu poate să ne dea decît o descriere foarte superficială. 
Noul Ierusalim este, ce-i drept, potrivit reprezentărilor de atunci, 
destul de mare ; el formează un pătrat cu latura de 12 OOO de 
stadii = 2 227 km, ocupă, aşadar, o suprafaţă de aproape 5 OOO OOO 
km2, adică mai mult decît jumătate din Statele Unite ale Americii, 
fiind clădit numai din aur curat şi pietre scumpe. Acolo şade dum
nezeu printre ai săi şi le este lor lumină în locul soarelui şi nu 
mai există nici moarte, nici suferinţă şi nici durere ; rîul cu apa 
vieţii curge prin mijlocul cetăţii, iar pe malurile sale cresc pomi 
ai vieţii, făcînd 12 feluri de roade, dindu-şi în fiecare lună rodul, 
şi frunzele pomului „sînt spre tămăduirea neamurilor" (după pă
rerea lui Renan, acestea sînt un fel de ceai medicinal, „L'Ante
christ" , p. 542) 488• Aici sfinţii trăiesc veşnic. 

Aşa arăta în măsura în care îl cunoaştem noi, în jurul anului 
68, creştinismul în Asia Mică - principalul său centru. Nici urmă 
de sfînta treime ; în schimb, îl vedem pe bătrînul Iehova, cel unic 
şi indivizibil al iudaismului de mai tîrziu, transformîndu-se din 
dumnezeul naţional al iudeilor în dumnezeu unic şi suprem al ce
rului şi al pămîntului, revendicînd dominaţia asupra tuturor po
poarelor, făgăduind îndurare celor convertiţi, zdrobind fără milă 
pe cei îndărătnici, potrivit principiului antic : parcere subjec tis ac 
debellare superbos *. ln consecinţă, în ziua judecăţii de apoi drep
tate va face acest dumnezeu, şi nu Hristos, aşa cum s-a scris mai 
tîrziu în evanghelii şi în epistole. Potrivit învăţăturii persane a 
emanaţiei, care a fost însuşită şi de iudaismul de mai tîrziu, Hris
tos este mielul care purcede din vec.i de la dumnezeu, de aseme
nea şi „cele şapte duhuri ale lui dumnezeu" ,  care se află însă pe 
o treaptă inferioară şi care işi datorează existenţa interpretării 
greşite a unui pasaj poetic (Isaia, 1 1 ,  2) . Ele toate nu sînt dum
nezeu ori egale cu dumnezeu, ci sînt supuse lui. Mielul se 
j ertfeşte pe sine însuşi întru ispăşirea păcatelor lumii, căpătînd în 
schimb în cer o importantă înălţare în grad, pentru că această 
jertfire de bunăvoie a vieţii sale este considerată în întreaga carte 
drept o faptă extraordinară, şi nu ca ceva care izvorăşte în mod 
necesar din fiinţa sa lăuntrică. Se înţelege că nu lipseşte nici în
treaga curte cerească, formată din arhangheli, heruvimi, îngeri şi 
sfinţi. Pentru a putea deveni o religie, monoteismul a trebuit de la 
bun început, chiar de la Zend-Avesta 489, să facă concesii politeis
mului. La iudei, tendinţa de a se lepăda de dumnezeul lor şi de a 
se închina zeilor cu chip cioplit ai păgînilor a revenit în mod ero-

• - cruţă pe cei supuşi şi biruie pe cei orgolioşi. - Nota trad. 
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nic pînă după exil 490, cînd curtea cerească, alcătuită după model 
persan, adaptează într-o măsură mai mare religia la fantezia po
porului. Şi însuşi creştinismul, chiar după ce a înlocuit pe dum
nezeul iudeilor, rigid ş i  veşnic egal cu sine, cu misterioasa sfîntă 
treime, diferenţiată în sine, nu a putut să înlăture din rîndul ma
selor populare cultul vechilor zei decît înlocuindu-l prin cultul 
sfinţilor ; astfel, după părerea lui Fallmerayer, cultul lui lupiter 
nu a dispărut complet în Pelopones, în Maina, şi în Arcadia, decît 
în jurul secolului al IX-lea („Geschichte der Halbinsel Morea" ,  I ,  
p. 227) 4 9 1 •  Abia epoca modernă burgheză şi protestantismul ei în
lătură din nou pe sfinţi şi iau, în sfîrşit, în serios monoteismul 
diferenţiat. 

La fel de puţin cunoaşte cartea noastră învăţătura despre 
păcatul originar şi despre mîntuirea prin credinţă. Credinţa aces
tor prime comunităţi luptătoare este cu totul diferită de aceea a 
bisericii biruitoare de mai tîrziu ; conţinutul principal al acestei 
credinţe îl constituie, pe lîngă j ertfa expiatoare a mielului, apro
piata a doua venire a lui Hristos şi instaurarea împărăţiei de o 
mie de ani ce va să vină în curînd ; iar această credinţă se întă
reşte numai prin propaganda activă, lupta neîntreruptă împotrivai 
duşmanului intern şi extern, recunoaşterea mîndră a punctului d(? 
vedere revoluţionar în faţa judecătorilor păgîni şi hotărîrea de a 
muri ca martiri în numele biruinţei. 

Am văzut că autorul încă nici nu ştie că este altceva decît un 
iudeu. De aceea în toată cartea nu este vorba nicăieri de botez ;. 
de altfel mai sînt şi alte indicii care ne fac să credem că botezul 
este o instituţie datînd din cea de-a doua perioadă a creştinismu
lui. Cei 144 OOO de iudei credincioşi sînt „pecetluiţi" ,  nu botezaţi. 
Despre sfinţii din cer şi credincioşii de pe pămînt se spune că 
s-au spălat de păcate, că şi-au spălat veşmintele lor şi le�au făcut 
albe în sîngele mielului ; despre apa de botez nu se pomeneşte. 
Nici cei doi profeţi care precedă apariţia lui anticrist (cap. 1 1 )  nu 
botează, şi, după 1 9, 1 0, mărturia lui Iisus nu este botezul, ci du
hul prorociei. ln toate aceste ocazii ar fi fost firesc să fie pomenit 
botezul dacă ar fi fost cunoscut pe atunci ; putem aşadar, conchide 
aproape cu toată certitudinea că autorul nostru nu cunoştea bote
zul şi că acesta a fost introdus abia după ce creştinii s-au despăr
ţit definitiv de iudei. 

Tot atît de puţin ştie autorul nostru despre cea de-a doua 
taină, de mai tîrziu, sfînta cuminecătură. Dacă în textul luteran 
Hristos făgăduieşte fiecărui locuitor din Tiatira statornic în cre
dinţa sa că va trage la el şi că va lua cina cu el, aceasta nu face 
decît să inducă în eroare. In textul grecesc stă scris deipneso, voi 
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cina (cu el) , iar biblia engleză redă aceasta foarte fidel. , , I  shall 
.sup with him".  Despre cuminecătură, nici chiar ca simplu praznic, 
nu este nicidecum vorba aici. 

Nu încape nici o îndoială că această carte, scrisă în anul 68 
<>ri 69, dată atît de original stabilită, este cea mai veche din în
treaga literatură creştină. Nici o altă carte nu este scrisă într-o 
limbă atît de barbară, plină de ebraisme, de construcţii şi de gre
:şeli gramaticale nemaipomenite. De exemplu, în cap. I, 4 se spune 
textual : 

„Dar vouă şi pace de la cel ce este şi cel ce era şi cel ce vine I "  

Că evangheliile şi Faptele sfinţilor apostoli sînt prelucrări ul
terioare ale unor scrieri care acum nu mai există şi al căror sîm
bure istoric - el însuşi foarte nesigur - nu mai poate fi recu
noscut astăzi sub noianul de legende care s-au aşternut deasupra 
lui, şi că înseşi acele cîteva epistole aşa-zis 1 1autentice" ale apos
tolilor sînt, după Bruno Bauer, fie scrieri de mai tîrziu *, fie în 
cel mai bun caz prelucrări, îmbogăţite prin adăugiri şi intercalări, 
ale unor scrieri vechi, aparţinînd unor autori necunoscuţi, - în 
prezent acest lucru nu este tăgăduit decît numai de teologii de 
profesie sau de alţi istorici interesaţi. Este deci cu atît mai impor
tant faptul că avem de-a face cu o carte în privinţa căreia se poate 
stabili aproape cu precizie perioada, ba chiar luna, cînd a fost 
scrisă, cu o carte care ne înfăţişează creştinismul în forma sa cea 
mai neevoluată, în forma în care acesta se afla faţă de religia de 
stat a secolului al IV-lea, desăvîrşită în ceea ce priveşte dogma
tica şi mitologia, cam în acelaşi raport în care se afla mitologia 
încă imprecisă a germanilor de pe timpul lui Tacit faţă de mitolo
gia din Edda 402, desăvîrşită sub influenţa elementelor creştine şi 
antice. Germenul religiei universale există aici, dar acest germen 
-cuprinde încă nediferenţiate miile de posibilităţi de dezvoltare care 
au devenit Tealitate sub forma nenumăratelor secte de mai tîrziu. 
Iar acest document, c el mai vechi din perioada procesului de for
mare a creştinismului, are pentru noi o importanţă deosebită toc
mai pentru că ne arată în forma sa pură aportul iudaismului, sub 
puternica influenţă alexandrină, la creştinism. Tot ce s-a adăugat 
mai tîrziu a venit din Apus, de la greco-romani. Numai prin mij-

• ln traducerea autorizată, în limba franceză, 'publicată în revista „Le De
venir social", începutul acestei fraze sună astfel : că cele trei sau patru epistole 
apostolice pe care şcoala de la Tiibingen continuă să le considere autentice nu 
sint decit nişte scrieri dintr-o epocă ulterioară, după cum a demonstrat Bruno 
Bauer în analiza profundă pe care a făcut-o. 

32* 
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locirea religiei iudaice monoteiste a putut monoteismul cult al filo
zofiei vulgare greceşti de mai tîrziu să imbrace acea formă reli
gioasă, singura cu ajutorul căreia a p utut să cucerească masele. 
Dar, de îndată ce a găsit această mijlocire, monoteismul a putut 
să devină o religie universală numai în lumea greco-romană, dez
voltînd în continuare sfera de idei elaborate de această lume şi 
contopindu-se cu ea. 



[Către organizaţiile 

socialiste şi muncitoreşti engleze 493] 

Dragi tovarăşi *, 

46' 

Am primit din partea Consiliului executiv al Partidului mun
citoresc socialist spaniol sarcina de a încunoştinţa organizaţiile 
socialiste şi muncitoreşti engleze că Partidul socialist spaniol in
tenţionează să-şi ţină cel de-al patrulea congres anual la Madrid 
la 29 august şi în zilele următoare şi că ar fi foarte bucuros să 
primească cu acest prilej , de la prietenii lui englezi, citeva rînduri 
de salut - în spaniolă sau în franceză - care să fie trimise la 
adresa indicată m ai jos. 

Intrucît congresul trade-unionurilor care a avut loc în 1893 la 
Belfast 494 a adoptat o rezoluţie, în care se cerea socializarea tu
turor mijloacelor de producţie şi de schimb, aderînd astfel la miş
carea socialistă internaţională, consider de datoria mea să includ 
şi organul acestora, „Parliamentary Committee of the Trades 
Union Congress",  pe lista organizaţiilor cărora li se adresează 
această invitaţie **. 

Invitaţia se adresează următoarelor organizaţii : 

Legal Eight Hours League, 
Social Democratic Federation, 
Independent Labour Party, 
Fabian Society, 

* ln varianta adresată secretarului Soci�tălii fabienilor (Fabian Society) , 
în locul cuvintelor „Drdgi tovarăşi" ,  figurează cuvintele ' „Dear Sir" . - Nota red. 

** 1n ciorna manuscrisului, acest alineat este inclus în paranteze drepte ; 
în varianta adresată sec1 etarului Societălii fabienilor lipseşte. - Nota red. 
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Parliamentary Committee of the Trades Union Congress, 
Gas Workers' and General Labourers' Union 495• 

Pablo Iglesias 
Hernan Cortes 8 principal, Madrid 

Scris la 6 august 1894 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în K. Marx 
şi F. Engels, Opere, voi. XXIX, 
ed. I, 1946 

Cu respect, rămîn al dv., 
F. E. 

Se tipăreşte după ciorna manuscrisului, 
confruntată cu varianta adresată 
secretarului Societălii fabienilor 

Tradus din limba engleză 
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TCătre Congresul al III-lea al  Partidului soci alist 
al oamenilor muncii din Italia] 

[Scrisoare adresată lui Dell'Avalle 496] 

Iubite cetăţean *, 

Eastbourne, 6 
[septembrie 1 894) 

„.Dar dacă nu am posibilitatea să asist personal la congre
sul vostru vă trimit totuşi sincerele mele urări de succes în 
munca pe care o desfăşuraţi în interesul socialismului inter
naţional. 

Socialiştii italieni au fost supuşi rigorilor unei legi excepţio
nale 407 fără seamăn, care le va aduce, fără îndoială, cîţiva ani de 
suferinţe cumplite. Ce să-i faci ! şi alţii au trebuit să treacă prin 
asemenea încercări. 

După căderea Comunei din Paris, reacţiunea burgheză din 
Franţa s·a îmbuibat cu sîngele proletarilor şi iată rezultatul : 50 
de deputaţi socialişti în Camera franceză. 

1n Germania, Bismarck i-a pus pe socialişti în afara legii pen
tru o perioadă de doisprezece ani încheiaţi ; dar socialiştii au 
măturat în cele din urmă legea excepţională, l-au înlăturat pe 
Bismarck de la putere şi acum sînt cel mai puternic partid din 
imperiu. 

Ceea ce au făcut muncitorii francezi şi germani vor face şi 
muncitorii italieni. Ceea ce nu au reuşit să obţină Thiers, Mac· 

* In manuscris urmează textul de mai jos, care la publicare a fost omis : 
„Scrisoarea dv. din 30 august nu m-a gasit la Londra şi mi-a fost trimisă aici, acesta 
este motivul pentru care răspunsul meu a intirziat, lucru pe care-I regret pro· 
fund. Vă mulţumesc dv. personal şi  socialiştilor italieni pe care-i reprezentaţi,  
pentru invitaţia pe care aţi avut amabilitatea de a mi-o trimite. Din păcate, îmi 
este imposibil să fac uz de ea" . - Nota red. 
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Mahon, Bismarck, nu va reuşi să obţină, desigur, nici un Crispi. 
Victoria va fi a voastră * I 

Trăiască socialismul revoluţionar internaţional ! 

Publicat în traducere italiană 
în „Lotta di classe" nr. 38 
clin 22-23 septembrie 1894 

Cu salutări frăţeşti, 
Federico Engels 

Se tipăreşte după textul apărut î n  gazetă, 
confruntat cu ciorna manuscrisului 
în limba franceză 

Tradus din limba italiană 

• ln manuscris, în locul cuvintelor „a voastră I", figurează cuvintele : „a 
noa�trll I" - Nota red. 
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[Mesaj de salut adresat socialiştilor sicilieni 498j 

Salut şi urări de viaţcl lungă ziarului vostru, organul de presă 
al muncitorilor sicilieni, salut partidului vostru în curs de reor
ganizare I *  

Natura a făcut din Sicilia un rai pe pămînt ; aceasta a fost su
ficient pentru ca societatea omenească împărţită în clase antago
niste să o transforme într-un infern. 

Antichitatea greco-romană a hărăzit Siciliei sclavia pentru a 
putea exploata marile domenii funciare şi minele. 

Evul mediu a înlocuit sclavia cu iobăgia şi feudalismul. 
Epoca modernă, care pretinde că a zdrobit aceste cătuşe, în 

realitate nu a făcut decît să le schimbe fomn.. Ea nu numai că a 
menţinut aceste vechi servituţi, dar le-a adăugat o nouă formă de 
exploatare, cea mai cruntă, cea mai nemiloasă dintre to:ite : ex
ploatarea capitalistă. 

Poeţii antici ** ai Siciliei, Teocrit şi Moschos, au cîntat viaţa 
idilică a sclavilor-păstori, contemporanii lor. Acestea erau, fără 
îndoială, visuri de poet. Dar se va găsi oare un poet modern care� 
să cuteze să cînte viaţa idilică a lucrătorilor „liberi " ai Siciliei de 
astăzi ? Oare ţăranii de pe această msulă nu ar fi fericiţi să-şi 
poată lucra ţarinile chiar şi în condiţiile grele ale sistemului ro
man de arendă pe jumătate ? Iată unde a dus sistemul capitalist : 
oamenii liberi regretă sclavia din trecut I 

Dar ei nu trebuie să-şi piardă curajul. Zorile luminoase ale 
unei societăţi noi, mai bune, se ivesc pentru clasele asuprite din 
toate ţările. Pretutindeni cei asupriţi îşi string rindurile ; pretu-

• ln manuscris, această frază sună astfel : „Salut şi urări de viaţă lungă 
organului de presă al muncitorilor siciheni, care tocmai acum a văzut din nou 
lumina tiparului" .  - Nota red. 

** ln manuscris : „Vechii poeţi greci" .  - Nota red. 



474 Mesaj de salut adresat socialiştilor sicilieni 

lindeni e1 iş1 întind mina, în pofida graniţelor, în pofida limbilor 
diferite pe care le vorbesc. Se formează armata proletariatului in
ternaţional şi noul secol care se apropie o va duce la victorie I 

(Londra) 

Scris la 26 septembrie 1894 

Publicat în traducere italiană 
în gazeta „La Riscossa• 
din 10 iunie 1895 şi în revista 
„Critica Sociale" nr. 16 din 
1 6  august 1 895 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul apărut în revistă, 
confruntat cu ciorna manuscrisului 
în limba franceză 

Tradus din limba italiană 
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Scrisoare adresată redacţiei revistei „Critica Sociale0 490 
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Intr-un moment cînd tînărul partid socialist din Italia este su
pus loviturilor celei mai crunte reacţiuni a guvernului, datoria 
noastră, a socialiştilor de dincolo de Alpi, este de a încerca să-i 
venim întrJajutor. Impotriva dizolvării secţiilor şi a societăţilor, 
noi nu putem face nimic, dar poate că mărturia noastră nu va fi 
cu totul inutilă în faţa calomniilor odioase şi neruşinate răspîn
dite de presa oficioasă şi venală. 

Această presă reproşează socialiştilor italieni faptul că în mod 
intenţionat îşi dau aerul că fac propagandă marxistă *, pentru ca 
sub această mască să ascundă o cu totul altă politică, o politică 
care proclamă „lupta de clasău (care „ne-ar readuce la evul me
diu")  şi urmăreşte formarea unui partid politic al cărui scop este 
„cucerirea puterii de statu ,  în timp ce partidele socialiste ale altor 
ţări, şi îndeosebi socialiştii germani, „nu se ocupă cu politica, nu 
atacă forma de guvernămînt existentă" ,  într-un cuvînt ei nu sînt 
decît nişte băieţi de treabă, inofensivi, care pot fi luaţi peste picior I 

Şi dacă aici e luat cineva peste picior, apoi acela e publicul 
italian. Nimeni n-ar fi cutezat să-i servească asemenea aberaţii 
dacă nu ar fi considerat că el nu ştie absolut nimic despre ceea 
ce se petrece în lume. Dacă socialiştii italieni proclamă „lupta de 
clasău factor dominant în societatea în care trăim, dacă ei se con
stituie ca „partid politic care are drept scop cucerirea puterii de 
stat şi conducerea treburilor naţionale" ,  atunci ei fac propagandă 
marxistă în adevăratul înţeles al cuvîntului ; ei urmează întocmai 
linia indicată în „Manifestul Partidului Comunist", publicat de 
Marx şi de mine în 1848 ; ei acţionează 1 a fel cu partidele socia
liste din Franţa, Belgia, Elveţia **, Spania şi în primul rînd din 

• In  manuscris, după cuvintele „propagandă marxistă" sînt adăugate cuvin
tele : „după modelul socialiştilor germani" .  - Nota red. 

•• ln manuscris, cuvintul „Elveţia" lipseşte. - Nota red, 



476 Socialismul international şi socialismul italian 

Germania. Printre aceste partide nu există nici unul care să nu 
tindă la cucerirea puterii politice, la fel cum tind la aceasta şi ce
lelalte partide : conservatoare, liberale, republicane etc. etc. 

In ceea ce priveşte „lupta de clasă 11, ea ne readuce nu numai 
la „evul mediu 11 , dar şi la conflictele interne care au avut loc în 
republicile antice : Atena, Sparta, Roma. Toate aceste conflicte au 
fost lupte de clasă. De la destrămarea comunei primitive, lupta 
dintre diferitele clase din care se compune societatea a fost întot
deauna marea forţă motrice a progresului istoric. Această luptă 
va dispărea numai o dată cu dispariţia claselor înseşi, adică după 
victoria socialismului. Iar pînă atunci clasele ce se opun una al
teia - proletariatul, burghezia, aristocraţia funciară * - vor 
continua să lupte între ele, orice ar spune presa oficioasă italiană. 

De altfel, Italia trece acum prin aceleaşi încercări prin care a 
trecut Germania ** în cei 12 ani cit a fost în vigoare legea excep
ţională. Germania a repurtat victoria asupra lui Bismarck ; Italia 
socialistă îi va veni de hac lui Crispi ***. 

Londra, 27 octombrie 1894 

Publicat tn traducere italiană 
în „Critica Sociale" nr. 21 
din 1 noiembrie 1894 

Federico Engels 

Se tipăreşte după textul apărut în revistă, 
confruntat cu ciorna manuscrisului 
în limba franceză 

Tradus din limba italiană 

* In manuscris, cuvintele „proletariatul, burghezia, aristocratia funciară• 
lipsesc. - Nota red. 

** In manuscris, în locul cuvîntului „Germania" ,  fiqurează : „Germania so
cialistă" .  - Nota red. 

" " *  In manuscris, ultima frază e redactată astfel : „Germanii l-au învins pe 
Bismarck, italienii ii vor veni de hac lui Crispi". - Nota red. 
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(Scrisoare adresată redacţiei ziarului „Vorwarts"] 

Potrivit ştirilor apărute în presa de partid, tovarăşul Vollmar, 
în cursul dezbaterilor cu privire la problema agrară care au avut 
loc la Congresul de la Frankfurt al partidului ţinut la 25 octom
brie, s-a referit la hotărîrile congresului socialiştilor francezi de 
la Nantes 500, „aprobate întru t otul de Friedrich Engels # .  După cum 
comunică „Vorwarts" din 10 noiembrie, această afirmaţie este răs
pîndită şi de presa adversarilor noştri 501• Sînt, prin urmare, nevoit 
să declar că aici este vorba de o eroare, că, în ceea ce mă priveşte, 
Vollmar a fost complet greşit informat. 

După cite îmi amintesc, am trimis în Franţa în legătură cu 
programul de la Nantes numai două note. Prima, înainte de con
gres, ca răspuns la întrebarea unui tovarăş francez *, se reduce 
la următoarele : dezvoltarea capitalismului duce în mod inevitabil 
la desfiinţarea micii proprietăţi ţărăneşti asupra pămîntului. Par
tidul nostru îşi dă perfect de bine seama de acest lucru, dar el nu 
are nici un motiv ca prin intervenţia sa să grăbească şi mai mult 
acest proces. Prin urmare, din punct de vedere principial nu se 
poate obiecta nimic împotriva unor măsuri juste, menite să facă 
mai puţin dureroasă ţăranilor cu gospodărie mică pieirea lor ine
vitabilă ; dar dacă mergi mai departe, dacă vrei să-l menţii pentru 
totdeauna pe ţăranul cu gospodărie mică, atunci, după părerea 
mea, tinzi la un lucru care, din punct de vedere economic, e im
posibil, sacrifici principiul, te situezi pe o poziţie reacţionară. 

A doua, după congres, se rezuma la presupunerea că prietenii 
noştri francezi vor rămîne singuri în lumea socialistă dacă vor 
încerca să eternizeze nu numai pe ţăranul, proprietar al unei gos
podării mici, ci şi pe micul arendaş care exploatează munca altuia. 

* După cit se pare Paul Lafargue. - Nota red. 
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Aşadar, în măsura în care în general m-am pronunţat în 
această problemă, am afirmat exact contrarul celor ce i-au fost 
comunicate lui Vollmar. 

De vreme ce tot am fost implicat în această chestiune, nu-mi 
rămîne altceva de făcut decît să-mi exprim mai precis părerea. De 
aceea intenţionez să public în „Neue Zeit" un scurt articol în care 
să expun şi să argumentez punctul meu de vedere *. 

Londra, 12 noiembrie 1894 

Fublicat în  „Vorwiirts" nr. 268 
din 16 noiembrie 1 894 şi î n  
-suplimentul la „Der Sozialdemokrat" 
m. 43 din 22 noiembrie 1 894 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul apărut 
în „Vorwărts" 

Tradus din Jimba germană 

• Vezi volumul de faţă, p. 479-501 .  - Nota red. 



Problema ţărăn ească 
în Franţa şi în Germania502 

Scris intre 15 şi 22 noiembrie 1894 
Publicat în „Die Neue Zeit", voi. I, 
nr. 10 din 1894-1895 
Semnnt : F r i e  d r i c  h E n g e I s 

Se tipăreşte după textul apărut 
în revistă 

Tradus din limba germnnă 
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Partidele burgheze şi reacţionare se mira nespus că acum, 
dintr-o dată, socialiştii pun pretutindeni la ordinea zilei problema 
ţărănească. De fapt ei ar trebui să se mire că acest lucru nu s-a 
întîmplat încă cu mult înainte. Din Irlanda pînă în Sicilia, din Anda
luzia pînă în Rusia şi în Bulgaria, ţăranul reprezintă un factor esen
ţial al populaţiei, al producţiei şi al puterii politice. Fac excepţie nu
mai două regiuni din Europa de vest. In Marea Britanie propriu
zisă, marea proprietate funciară şi agricultura pe scară mare au 
înlăturat pe de-a-ntregul ţăranul care-şi cultivă singur pămîntul ; 
un proces identic se desfăşoară de sute de ani în Prusia de la 
răsărit de Elba, unde ţăranul este, de asemenea, tot mai mult „alun
gtll" *, sau, cel puţin, din punct de vedere economic :;;i politic îm
pins pe planul al doilea. 

Ca factor al puterii politice, ţăranul s-a manifestat pînă acum, 
în majoritatea cazurilor, numai prin apatia sa, determinată de izo
larea pe care o implică viaţa la ţară. Această apatie a marii mase 
a populaţiei constituie sprijinul cel mai puternic nu numai al co
rupţiei parlamentare de la Paris şi Roma, dar chiar şi al despotis
mului rus. Dar ea nu este nicidecum de neînvins. De cînd a luat 
fiinţă mişcarea muncitorească în vestul Europei, mai ales acolo 
unde predomină proprietatea ţărănească parcelară, nu le�a fost 
prea greu burghezilor să trezească în mintea ţăranilor neîncredere 
şi ură împotriva muncitorilor socialişti, prezentaţi ca nişte parta
geux, ca nişte adepţi ai „împărţelii " ,  ca orăşeni leneşi şi hrăpă
reţi, care şi-au pus ochii pe avutul ţăranilor. Aspiraţiile socialiste 
vag conturate ale revoluţiei din februarie 1848 au fost repede mă-

* Wird „gelegt•. Bauemlegen - în limba germană ,  termen specific folosit 
pentru a desemna procesul de alungare sau de expropriere a ţăranilor care a 
avut Joc în Germania. (No ta lui V. I. Lenin la traducerea 1nceputului lucrării 
lui Engels, făct1tă de el.) 

33 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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turate de voturile reacţionare ale ţăranilor francezi ; ţăranul, care 
voia să fie lăsat în pace, a mai dezgropat din amintirile lui le
genda despre împăratul ţăranilor, Napoleon, şi a făurit al doilea 
Imperiu. Ştim cu toţii cit de scump a plătit poporul francez această 
atitudine a ţăranilor, de pe urma căreia mai pătimeşte şi azi. 

De atunci însă multe s-au schimbat. Dezvoltarea formei de 
producţie capitalistă i-a tăiat micii producţii agricole nervul vital. 
Ea decade şi piere în mod iremediabil. Concurenţa Americii de 
Nord şi de Sud şi a Indiei a inundat piaţa europeană cu cereale 
ieftine, atît de ieftine incit nici un producător local nu le poate 
face concurenţă. Marele proprietar funciar şi micul ţăran îşi văd 
deopotrivă ruina cu ochii. Şi  deoarece ambii sînt proprietari de 
pămînt şi trăiesc la ţară, marele proprietar funciar se erijează în 
apărător al intereselor micului ţăran, iar micul ţăran acceptă în 
general acest apărător. 

Intre timp s-a dezvoltat însă în Occident un puternic partid 
muncitoresc socialist. Intuiţia şi sentimentele vagi din timpul re
voluţiei din februarie s�au conturat, s-au extins şi s-au adîncit, 
devenind un program de revendicări precise, concrete, un pro
gram care satisface toate cerinţele ştiinţei ; 1aceste revendicări sînt 
susţinute în parlamentul german, în cel francez şi în cel belgian de 
către deputaţii socialişti al căror număr creşte mereu. Vedem con
turîndu-se de pe acum cucerirea puterii politice de către partidul 
socialist. Dar pentru a cuceri puterea politică acest partid trebuie 
să meargă mai întîi de la oraş lu sat, trebuie să devină o forţă la 
sat. Poate oare partidul socialist, care se deosebeşte de toate cele
lalte partide prin înţelegerea clară a legăturii dintre cauzele eco
nomice şi consecinţele politice şi care deci a dibuit de mult sub 
pielea de oaie lupul hrăpăreţ - marele proprietar funciar, care a 
devenit prietenul inoportun al ţăranului -, poate oare partidul so
cialist să-l lase cu nepăsare pe ţăranul sortit pieirii în ghearele 
falşilor lui apărători, pînă cînd, dintr-un adversar pasiv al muncito
rilor industriali, el va deveni un adversar activ ? Şi cu aceasta am 
ajuns la miezul problemei ţărăneşti. 
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Populaţia rurală căreia ne putem adresa se compune din ele
mente foarte diferite, care, la rîndul lor, diferă mult după regiuni.  

In vestul Germaniei, ca şi în Franţa şi în Belgia, predomină 
mica agricultură a ţăranilor parcelari, care sînt în majoritatea ca
zurilor proprietarii pămîntului lor şi, în cazuri mai rare, arendaşi. 

In nord-vest - în Saxonia inferioară şi Schleswig-Holstein -
predomină chiaburii şi ţăranii mijlocaşi, care nu o pot scoate la  
capăt fără argaţi, slujnice şi chiar zileri. La fel, într-o anumită 
parte a Bavariei. 

Prusia de la răsărit de Elba şi Mecklenburgul reprezintă regiu
nea latifundiilor şi a agriculturii pe scară mare, cu argaţi şi zileri, 
alături de ţărani săraci şi mijlocaşi, într-o proporţie relativ redusă 
şi în permanentă scădere. 

In Germania centrală, toate aceste forme de gospodării şi de 
proprietate sînt amestecate în proporţii diferite după localităţi, 
fără ca vreuna din ele să predomine pe suprafeţe mai mari. 

In afară de aceasta există regiuni mai mult sau mai puţin în
tinse unde pămîntul arabil propriu sau arendat este insuficient ca 
să hrănească familia şi serveşte numai ca bază pentru o industrie 
casnică, compensînd salariile, altminteri inexplicabil de mici, care 
asigură desfacerea produselor în ciuda oricărei concurenţe străine. 

Pe care din aceste subdiviziuni ale populaţiei rurale le poate 
atrage partidul social-democrat ? Această problemă o vom analiza, 
desigur, numai în linii mari ; vom lua numai formele precis con
turate, căci ne lipseşte spaţiul pentru a ţine seama de treptele in
termediare şi de populaţiile rurale cu o componenţă eterogenă. 

Să începem cu micul ţăran. El nu numai că reprezintă în genere 
categoria cea mai importantă a ţărănimii, şi nu numai pentru Eu
ropa de vest, c i  constituie totodată punctul nevralgic al întregii 
probleme. Dacă sîntem lămuriţi asupra poziţiei noastre faţă de 

33* 
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micul ţăran, avem punctul de sprijin necesar pentru a ne defini 
atitudinea faţă de toate celelalte părţi componente ale populaţiei 
rurale. 

Prin micul ţăran înţelegem aici pe proprietarul sau arendaşul 
- dar mai ales pe proprietarul - unui petic de pămînt nu mai 
mare decît îl poate cultiva de obicei el însuşi împreună cu familia 
sa şi nu mai mic decît este necesar pentru a hrăni familia. 
Micul ţăran, ca şi micul meseriaş, este, prin urmare, un muncitor 
care se deosebeşte de proletarul modem prin faptul că se mai află 
încă în posesiunea mijloacelor sale de muncă ; el este, prin ur
mare, o rămăşiţă a unui mod de producţie care aparţine trecutului. 
El se deosebeşte de strămoşul său, iobag, dependent sau în mod 
excepţional ţăran liber, dijmaş sau clăcaş din trei puncte de ve
dere : în primul rînd, prin faptul că revoluţia franceză l-a eliberat 
de sarcinile şi de servituţile feudale pe care era obligat să le efec
tueze pentru proprietarul funciar şi, în majoritatea cazurilor, cel 
puţin pe malul stîng al Rinului, l-a făcut proprietar liber al pămîn
tului său. - In al doilea rînd, prin faptul că nu se mai bucură de 
ocrotirea mărcii şi nu mai participă la administrarea autonomă a 
acesteia, pierzînd totodată şi partea sa din dreptul de folosinţă 
asupra pămînturilor comune ale fostei mărci. Marca germană i-a 
fost răpită, în parte, de fostul lui stăpîn feudal şi, în parte, cu aju
torul luminatei legislaţii romano-birocratice. Astfel micul ţăran mo
dern nu mai are posibilitatea de a-şi hrăni vitele de muncă dacă 
nu cumpără nutreţ. Din punct de vedere economic însă, desfiinţarea 
sarcinilor feudale compensează cu prisosinţă pierderea drepturilor 
de folosinţă asupra pămîntului mărcii ; numărul ţăranilor care nu 
pot ţine vite de muncă proprii creşte mereu. - In al treilea rînd, 
ţăranul de azi se deosebeşte de cel din trecut prin faptul că nu mai 
depune decît jumătate din munca sa productivă de odinioară. îna
inte vreme el producea împreună cu familia, din materii prime pro
duse de el, cea mai mare parte a produselor industriale de care 
avea nevoie : restul celor trebuincioase şi le procura de la vecinii 
din sat, care, pe lingă agricultură, se mai îndeletniceau şi cu meş
teşuguri, şi cărora le plătea prin produse date în schimb sau prin 
contraservicii. Familia şi, încă şi mai mult, satul produceau aproape 
toate cele necesare. Era o economie aproape în întregime naturală ; 
de bani aproape că nu era nevoie. Producţia capitalistă a pus capăt 
acestei stări de lucruri prin intermediul economiei bazate pe relaţii 
marfă-bani şi al marii industrii. Dar dacă dreptul de folosinţă asupra 
pămîntului mărcii era una din condiţiile fundamentale ale existen
ţei ţăranului, a doua condiţie fundamentală era industria casnică 
ca îndeletnicire accesorie. Astfel ţăranul decade tot mai mult. Dă-
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rile, recoltele proaste, partajele între moştenitori, procesele îi mină 
pe ţărani, unul după altul, la cămătar ; înglodarea în datorii devine 
tot mai generală, fiecare în parte îndatorîndu-se tot mai mult ; în
tr-un cuvînt, micul ţăran, ca orice rămăşiţă a unui mod de produc
ţie perimat, este iremediabil sortit pieirii. El este un viitor proletar. 

Ca atare, ar trebui să-şi plece urechea la propaganda socialistă. 
Dar deocamdată simţul de proprietate înrădăcinat îl mai împiedică 
s-o facă. Cu cit lupta pentru păstrarea peticului de pămînt pericli
tat devine mai aprigă, cu atît mai cumplită este desperarea cu care 
se agaţă de el, cu atît mai mult vede în social-democrat, care vor
beşte despre transformarea proprietăţii funciare în proprietate a 
întregii societăţi, un duşman la fel de periculos ca şi cămătarul 
sau avocatul. Cum să învingă social-democraţia această prejude
cată ? Ce poate ea să-i ofere micului ţăran pe cale de ruinare 
fără să se trădeze pe ea însăşi ? 

In această problemă găsim un punct de sprijin practic în pro
gramul agrar al socialiştilor francezi de orientare marxistă, căruia 
trebuie cu atît mai mult să-i acordăm atenţie cu cit provine din 
ţara clasică a micii gospodării ţărăneşti. 

In această problemă găsim un punct de sprijin practic în pro
gram agrar al partidului 503• In el se revendică pentru muncitorii 
agricoli fără pămînt (adică zilerii şi argaţii) : un salariu minim, 
stabilit de asociaţiile profesionale şi de consiliile comunale ; jude
cătorii profesionale rurale, alcătuite în proporţie de 50 °/o din mun
citori ; interzicerea de a se vinde pămînturile comunale ; domeniile 
statului să fie arendate comunelor, care să închirieze toate pămîn
turile ei - proprii şi arendate - unor asociaţii de familii de mun
citori agricoli fără pămînt, care să le cultive în comun, sub controlul 
comunei, fără a avea voie să folosească muncă salariată ; pensii de 
bătrîneţe şi de invaliditate, plătite dintr-un impozit special asupra 
marii proprietăţi funciare. 

Pentru micii ţărani, şi pentru arendaşii încadraţi şi ei în această 
categorie, se revendică : procurarea de maşini agricole de către co
mună spre a fi închiriate la preţ de cost ţăranilor ; înfiinţarea de 
cooperative ţărăneşti pentru achiziţionarea de îngrăşăminte, con
ducte de irigaţie, seminţe etc. şi pentru desfacerea produselor ; des
fiinţarea impozitelor percepute pentru trecerea proprietăţii funciare 
dintr-o mină într-alta dacă valoarea ei nu depăşeşte 5 OOO de franci ; 
comisii de arbitraj, după modelul irlandez, pentru reducerea aren
zilor excesive şi pentru despăgubirea arendaşilor sau a arendaşilor 
în parte (metayers) al căror contract expiră, dacă au făcut să 
crească valoarea pămîntului ; abolirea art. 2 102 din Codul civil, 
care acordă proprietarului funciar dreptul de sechestru asupra re-
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coltei, şi abolirea dreptului creditorilor de a urmări recoltele prinse 
de rădăcini ; stabilirea unui anumit minim de unelte agricole, 
bucate, seminţe, îngrăşăminte, vite de muncă, într-un cuvînt de 
tot ce este indispensabil pentru gospodăria ţăranului, care să nu 
poată fi sechestrat ; revizuirea cadastrului general, de mult înve
chit, iar pînă atunci revizuirea locală în fiecare comună ; în sfîrşit, 
învăţămîntul agricol gratuit şi staţiuni agricole experimentale. 

După cum se vede, revendicările în interesul ţăranilor - de 
cele în interesul muncitorilor nu ne ocupăm deocamdată aici -
nu merg prea departe. Unele din ele au şi fost realizate în alte ţări. 
La baza comisiilor de arbitraj revendicate pentru arendaşi stă în 
mod expres modelul irlandez. Cooperative ţărăneşti există deja în 
ţinuturile renane. Revizuirea cadastrului este o dorinţă pioasă, per
manentă a tuturor liberalilor şi chiar a birocraţilor din toată Europa 
de vest. Şi celelalte puncte ale programului ar putea fi înfăptuite 
fără a ştirbi în esenţă orînduirea capitalistă existentă. Spunem 
aceasta numai pentru a caracteriza programul ; nu ca un reproş, 
ci dimpotrivă. 

Cu acest program partidul a obţinut succese atît de mari prin
tre ţăranii din diferitele regiuni ale Franţei, incit - pofta vine 
mîncînd - tovarăşii noştri francezi s-au simţit ispitiţi să-l adapteze 
şi mai mult gustului ţăranilor. Ei şi-au dat, ce-i drept, seama că 
se aventurau pe un teren periculos. Cum putea fi ajutat ţăranul, 
nu în calitatea lui de viitor proletar, ci de actual ţăran proprietar, 
fără a se călca principiile fundamentale ale programului socialist 
general ? Pentru a preîntîmpina această obiecţie, noile propuneri 
practice au fost însoţite de o expunere teoretică de motive care 
încearcă să demonstreze că principiile socialismului includ apăra
rea micii proprietăţi ţărăneşti de pieirea la care este sortită de mo
dul de producţie capitalist, cu toate că înşişi autorii îşi dădeau 
seama că această pieire este inevitabilă. Această expunere de mo
tive, ca şi revendicările adoptate în septembrie anul curent la Con
gresul de la Nantes, le vom cerceta acum mai îndeaproape. 

Partea introductivă începe astfel : 

„Considerînd că, potrivit textului programului general al partidului, produ
cătorii pot fi liberi numai în măsura în care mijloacele de producţie sînt pro
prietatea lor ; 

considerînd că, chiar dacă in domeniul industriei aceste mijloace de pro
ducţie au şi fost în asemenea măsură centralizate de către capital incit nu pot 
fi restituite producătorilor decît sub formă colectivă sau socială, lucrurile nu se 
prezintă la fel - cel puţin în Franţa de azi - în domeniul agriculturii, in care, 
dimpotrivă, mijlocul de producţie, şi anume pdmîntul, se mai află în multe ca
zuri, ca proprietate individuală, în mîinile producătorilor individuali ; 

considerînd că, deşi această situaţie, caracterizată prin proprietatea parce
lară, este în mod iremediabil sortită să dispară (est fatalement appele a dispa-
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raître). socialismul nu trebuie să accelereze această dispariţie, deoarece menirea 
lui nu este să separe proprietatea de muncă, ci, dimpotrivă, să reunească în 
aceleaşi mîini aceşti doi factori ai oricărei producţii, factori a căror separare 
are drept urmare aservirea şi mizeria muncitorilor reduşi la  situaţia de proletari J 

considerînd că, dacă, pe de o parte, datoria socialismului este să-i repună 
pe proletarii agricoli în posesiunea marilor domenii - sub formă colectivă sau 
socială - după exproprierea actualilor lor proprietari trîndavi, el are, pe de 
alta parte, datoria, deopotrivă de imperioasă, de a ocroti proprietatea ţăranilor 
asupra peticului de pdmînl pe care şi-l cultivă singuri împotriva fiscului, cămă
tarului şi abuzurilor marilor proprietari funciari de ultimă oră ; 

considerînd că este nimerit ca această ocrotire să fie extinsă şi asupra pro
ducătorilor care, în calitate de arendaşi sau de arendaşi în parte (metayers), 
cultivă pămînt străin şi care, atunci cînd exploatează zileri, sînt într-o anumită 
măsură siliţi s-o facă din cauza exploatării la care sînt supuşi ei înşişi -

partidul muncitoresc - care, spre deosebire de anarhişti, nu mizează, pentru 
transformarea orînduirii sociale, pe creşterea şi pe extinderea mizeriei, ci con
sideră că munca şi societatea în genere se pot elibera numai prin organizarea 
şi eforturile comune ale muncitorilor atit de la sate cit şi de la oraşe, prin 
cucerirea puterii executive şi legislative de către aceştia - a adoptat următorul 
program agrar, pentru ca astfel să unească în lupta împotriva duşmanului co
mun, proprietatea funcidră feudală, toate elementele producţiei agricole, toate 
activităţile care valorifică, în baza diferitelor titluri de drept, pămîntul ţării " .  

Şi acum să cercetăm mai  îndeaproape aceste „considerente" .  
I n  primul rînd, teza din programul francez potrivit căreia liber

tatea producătorilor presupune proprietatea asupra mijloacelor de 
producţie trebuie să fie completată prin teza imediat următoare : 
proprietatea asupra mijloacelor de producţie nu este posibilă decît 
sub două forme : fie ca proprietate individuală, formă care n-a exis
tat niciodată şi nicăieri ca formă generală pentru toţi producătorii 
şi pe care progresul industrial o face pe zi ce trece tot mai impo
sibilă, fie ca proprietate comună, formă ale cărei premise materiale 
şi intelectuale au fost create de însăşi dezvoltarea societăţii capi
taliste ; prin urmare, proletariatul trebuie să lupte prin toate mij
loacele care îi stau la dispoziţie pentru a lua în stăpînire comună 
mijloacele de producţie. 

Proprietatea comună asupra mijloacelor de producţie este deci 
prezentată aici ca singurul ţel principal către care se tinde. Şi 
aceasta nu numai în ceea ce priveşte industria, unde terenul este 
pregătit, ci, în genere, deci şi în ceea ce priveşte agricultura. Potri
vit acestui program, proprietatea individuală nu a existat niciodată 
şi nicăieri ca formă generală, valabilă pentru toţi producătorii ; toc
mai de aceea, şi pentru că progresul industrial oricum o înlătură, 
interesul socialismului nu este ca ea să fie menţinută, c i, dimpo
trivă, să fie înlăturată ; căci, acolo unde ea persistă şi în măsura 
în care persistă, ea face imposibilă proprietatea comună. Dar dacă 
ne referim la program trebuie să ne referim la întregul program, 
ceea ce modifică esenţial teza citată la Nantes, deoarece pune ade-
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vărul istoric general exprimat de această teză în funcţie de condiţii 
fără de care el nu poate fi valabil în momentul de faţă nici pentru 
Europa de vest şi nici pentru America de Nord. 

Proprietatea producătorilor individuali asupra mijloacelor de 
producţie nu le mai conferă astăzi o libertate adevărată. Meşteşu
gul a şi decăzut la oraşe ; ba în oraşele mari, ca, de pildă, Londra, 
el a dispărut chiar cu desăvîrşire, fiind înlocuit de marea industrie, 
de sistemul de vlăguire şi de j alnicii afacerişti, care trăiesc de pe 
urma falimentelor. Micul ţăran, care-şi cultivă singur pămîntul, nu 
este nici sigur de peticul lui de pămînt, nici liber. Atît el, 
cit şi casa, curtea şi cele cîteva ţarini aparţin cămătarului ; exis
tenţa sa este şi mai nesigură decît a proletarului, care are cel puţin 
din cînd în cînd şi zile liniştite, ceea ce nu se poate spune despre 
chinuitul sclav înglodat în datorii. Chiar dacă ai scoate art. 2 102 
din Codul civil şi i-ai asigura prin lege ţăranului un inventar de 
unelte agricole, vite etc. care nu pot fi sechestrate, tot nu-l poţi 
asigura împotriva situaţiei desperate în care trebuie să-şi vindă 
„de bunăvoie" vitele, să-şi vîndă trupul şi sufletul cămătarului 
numai ca să obţină un termen de graţie. lncercarea voastră de d 
apăra proprietatea micului ţăran nu-i apără libertatea, ci numai 
forma deosebită a robiei lui ; ea prelungeşte o situaţie în care el 
nici nu poate trăi, nici nu poate muri ; nu este, prin urmare, cîtuşi 
de puţin indicat să vă referiţi aici la primul paragraf al progra
mului vostru. 

In expunerea de motive se spune că în Franţa de azi mij lo
cul de producţie, adică pămîntul, s-ar mai afla în multe cazuri, c a  
proprietate individuală, î n  mina producătorilor individuali, iar sar
cina socialismului nu ar fi să separe proprietatea de muncă, ci, dim
potrivă, să reunească în aceleaşi mîini aceşti doi factori ai oricărei 
producţii. - După cum am mai arătat, expus într-o formă atît de 
generală, acest lucru nu este nicidecum sarcina socialismului ; dim
potrivă, sarcina lui constă în a trece mijloacele de producţie în 
mina producătorilor ca proprie tate comună. De îndată ce scăpăm 
din vedere acest lucru, teza de mai sus ne induce în eroare, cre
ează confuzia că socialismul ar fi chemat să transforme actuala 
proprietate aparentă a micului ţăran asupra pămîntului său într-o 
proprietate reală, prin urmare să facă din micul arendaş un pro
prietar şi din proprietarul înglodat în datorii un proprietar fără 
datorii. Socialismul are într-adevăr interesul ca această falsă apa
renţă de proprietate ţărănească să dispară, dar nu în felul acesta. 

ln orice caz, lucrurile au mers pînă acolo, incit în expunerea 
de motive s-a putut declara răspicat că socialismul are datoria, şi 
încă datoria imperioasă, 
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„de a menţine proprietatea ţăranilor asupra peticului de pămînt pe care şi-l 
cultivă singuri împotriva fiscului, cămătarului şi ;ibuzurilor marilor proprietari 
funciari de ultimă oră" . 

Expunerea de motive consideră deci că socialismul are dato
ria imperioasă de a înfăptui un lucru pe care în paragraful prece
dent l-a declarat drept imposibil. Ea îi cere „să menţină" proprie
tatea parcelară a ţăranului, deşi ea însăşi spune că această pro
prietate este „în mod iremediabil sortită să dispară" .  Fiscul, cămă
tarul şi marii proprietari funciari de ultimă oră sînt oare altceva 
decît instrumentele cu ajutorul cărora producţia capitalistă desă
vîrşeşte această dispariţie inevitabilă ? Vom vedea mai jos care 
sînt mijloacele prin care „socialismul" trebuie să-l ocrotească p e  
ţăran împotriva acestei trinităţi. 

Dar nu numai proprietatea micului ţăran trebuie să fie ocrotită. 
Este de asemenea 

„nimerit ca această protecţie să fie extinsă şi asupra producătorilor care, în 
calitate de arendaşi sau de arendaşi în  parte (metayers). cultivă pămînt străm şi 
care, atunci cînd exploatează zileri, sînt într-o anumită măsură siliU s·o facă 
din cauza exploatării la care sînt supuşi ei înşişi" .  

Iată-ne ajunşi p e  un teren straniu. Socialismul s e  ridică în 
special împotriva exploatării muncii salariate. Iar aici se de
clară că  socialismul are datoria imperioasă să ocrotească pe 
arendaşii francezi, cînd - reproducem textual - „exploatează 
zileri" I Şi aceasta pentru că sînt într-o anumită măsură siliţi s-o 
facă „din cauza exploatării la care sînt supuşi ei înşişi" I 

Ce uşor şi plăcut aluneci la vale o dată ce ai pornit pe pantă I 
Dacă chiaburul şi ţăranul mijlocaş din Germania vor acum să-i 
roage pe socialiştii francezi să intervină pe lingă conducerea par
tidului german ca Partidul social-democrat german să-i sprijine în 
exploatarea argaţilor şi slujnicelor, invocînd „exploatarea la care 
sînt supuşi ei înşişi" de către cămătari, perceptori, speculanţi de 
cereale şi negustori de vite, - ce le vor răspunde ei ? Şi  cine ne 
garantează că şi marii noştri proprietari funciari nu le vor trimite 
şi ei pe contele Kanitz (care doar făcuse o propunere asemănă
toare pentru etatizarea importului de cereale) ca să le ceară spri
j in socialist pentru exploatarea muncitorilor agricoli, invocînd „ex
ploatarea la care sînt supuşi ei înşişiM de către bursă, cămătari �i 
speculanţi de cereale ? 

Trebuie să spunem de la început că prietenii noştri francezi nu 
sînt nici pe departe atît de rău intenţionaţi pe cit s-ar părea. Para
graful de mai sus are în vedere un caz cu totul special, şi anume : 
în nordul Franţei, ca şi în regiunile noastre în care se cultivă 
sfecla de zahăr, ţăranilor li se dă în arendă pămînt în condiţii foarte 
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împovărătoare, cu obligaţia de a cultiva sfeclă ; ei trebuie să livreze 
sfecla unei anumite fabrici la preţuri fixate de aceasta, să cumpere 
o anumită sămînţă, să folosească o anumită cantitate de îngrăşă
minte prescrisă şi, în plus, mai sînt şi înşelaţi în chip ruşinos la 
predarea recoltei. Toate acestea le cunoaştem şi noi în Germania. 
Dacă însă socialiştii francezi aveau de gînd să ia sub ocrotirea 
lor această categorie de ţărani, era necesar ca ei s-o spună direct 
şi fără înconjur. Aşa cum sună fraza formulată extrem de general 
şi imprecis, ea constituie o încălcare directă nu numai a progra
mului francez, ci a însuşi principiului fundamental al socialismu
lui, şi autorii ei nu vor avea nici un drept să se plîngă dacă această 
redactare neglijentă va fi folosită de cele mai diferite cercuri în
tr-un sens contrar intenţiilor lor. 

La fel de greşit pot fi interpretate şi cuvintele de încheiere 
ale expunerii de motive, potrivit cărora partidul muncitoresc socia
list ar avea sarcina 

„să unească în lupta împotriva duşmanului comun : proprietatea funciară feudală, 
toate elementele producţiei agricole, toate activităţile care valorifica, în baza 
diferitelor titluri de drept, pămîntul ţări i " .  

Eu contest categoric că partidul muncitoresc socialist din vreo 
ţară ar avea sarcina să primească în rîndurile sale, pe lingă pro
letarii agricoli şi micii ţărani, şi pe ţăranii mijlocaşi, pe chiaburi, 
şi cu atît mai puţin are sarcina să-i primească pe arendaşii marilor 
moşii, pe crescd.lurii de vite capitalişti şi pe toţi cei care exploa
tează într-o formă capitalistă pămîntul ţării. Se prea poate ca toţi 
aceştia să vadă în proprietatea funciară feudală duşmanul comun. 
Şi în anumite probleme e posibil să mergem împreună cu ei, să 
luptăm un timp oarecare pentru anumite scopuri alături de ei .  Dar 
în partidul nostru, în care pot fi membri persoane din orice clasă 
socială, nu este loc pentru grupe care reprezintă interesele capita
liştilor, ale burgheziei mijlocii sau ale ţăranilor mijlocaşi. Nici aici 
intenţia nu este atît de rea pe cit pare ; autorii probabil că nici 
nu s-au gîndit la toate acestea ; din păcate însă, vrînd să genera
lizeze, au pierdut măsura şi nu trebuie să se mire dacă sînt înţe
leşi ad litteram. 

După expunerea de motive urmează completările la program, 
introduse recent. Ele vădesc aceeaşi superficialitate în redactare ca 
şi expunerea de motive. 

Punctul potrivit căruia comunele urmează să-şi procure maşini 
agricole şi să le închirieze ţăranilor la preţ de cost este modificat 
în sensul ca, în primul rînd, comunele să primească în acest scop 
subvenţii din p artea statului şi, în al doilea rînd, să pună maşinile 
în mod gratuit la dispoziţia micilor ţărani. Această nouă concesie 
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nu îi ajută, desigur, prea mult pe micii ţărani, ale căror ţarini şi 
metode de muncă permit numai în mică măsură folosirea maşinilor 
agricole. 

Mai departe : 

„Inlocuirea tuturor impozitelor în vigoare, atît a celor indirecte, cit şi a 
celor directe, printr-un impozit progresiv unic pe toate veniturile care depaşesc 
3 OOO de franci" .  

O revendicare asemănătoare figurează de ani de zile în aproape 
toate programele social-democrate. Nou este însă că ea a fost for
mulată anume în interesul micilor ţărani, ceea ce dovedeşte numai 
cit de puţin au fost înţelese implicaţiile ei. Să luăm, de pildă, Anglia. 
Bugetul acestui stat se ridică la 90 OOO OOO de lire sterline. Dintre 
acestea, 13 500 000-14 OOO OOO provin din impozite pe venit, iar 
restul de 76 OOO OOO provin în mai mică parte din impozite per
cepute la unele servicii (poştă, telegraf, timbre) şi în cea mai mare 
parte din impozite percepute la articolele de larg consum, sume 
mici şi neînsemnate, dar care în ansamblu se ridică la milioane şi 
care ciuntesc în permanenţă veniturile tuturor locuitorilor, mai ales 
ale celor săraci. ln actuala societate, cheltuielile statului aproape 
că nici nu pot fi altfel acoperite. Să presupunem că în Anglia toate 
aceste 90 OOO OOO s-ar realiza printr-un impozit progresiv direct pe 
veniturile de la 1 20 de lire sterline (3 OOO de franci) în sus. Acu
mularea anuală medie, creşterea anuală a întregii avuţii naţionale, 
s-a ridicat între 1865 şi 1875, după Giffen, la 240 OOO OOO de lire 
sterline. Să zicem că în prezent ea ar fi de 300 OOO OOO anual ; o 
sarcină fiscală de 90 OOO OOO ar înghiţi aproape o treime din în
treaga acumulare. Cu alte cuvinte, nici un guvern nu ar putea în
treprinde aşa ceva, în afară de un guvern socialist ; cînd socialiştii 
vor fi la cîrmă, ei vor avea de înfăptuit lucruri faţă de care această 
reformă fiscală nu va constitui decît un neînsemnat acont provizo
riu şi care vor deschide cu totul alte perspective micului ţăran. 

Autorii programului îşi dau şi ei seama, pare-se, că ţăranii ar 
trebui să aştepte cam mult această reformă fiscală, şi de aceea, 
„pînă una-altau (en attendant) , îi fac să întrevadă perspectiva 

„desfiinţării impozitului funciar pentru toţi ţăranii care-şi cultivă singuri pămintul 
şi a reducerii acestui impozit pentru toate păminturile greva te de ipoteci". 

Partea a doua a acestei revendicări se poate referi numai la 
proprietăţile ţărăneşti mai mari, care nu pot fi cultivate de familie 
fără ajutor străin, ceea ce reprezintă, prin urmare, o avantajare a 
ţăranilor care „exploatează zileri" .  
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Mai departe : 

„Libertatea vînatului şi a pescuitului, fără alte ingrădiri decit cele impuse 
de protecţia fondurilor cinegetice şi piscicole, precum şi de protecţia semănă
turilor" .  

Ai zice că această revendicare are o rezonanţă populară, dar 
ultima parte a frazei o anulează pe prima. Oare ciţi iepuri, cite 
potîrnichi, ştiuci şi crapi revin în momentul de faţă, în toate loca
lităţile rurale, de fiecare familie de ţărani ? Oare mai mulţi decît 
pentru a se putea acorda fiecărui ţăran libertatea de a vina şi a 
pescui o zi pe an ? 

„Reducerea nivelului legal şi uzual al dobînzii" ,  

deci noi legi împotriva cametei, o nouă încercare de a aplica o 
măsură poliţienească care de 2 OOO de ani a dat greş întotdeauna şi 
p retutindeni. Dacă micul ţăran ajunge într-o situaţie cînd a recurge 
la cămătar înseamnă pentru el un rău mai mic, cămătarul găseşte 
fatotdeauna mijloace pentru a-l stoarce fără să se expună rigorilor 
legii împotriva cametei. Această măsură ar putea cel mult să-l liniş
tească pe micul ţăran, dar de folos nu-i este ; dimpotrivă, ea u 
îngreuiază acordarea de credit tocmai atunci cînd are mai multă 
nevoie de el. 

„Tratament medical gratuit şi medicamente la preţ de cost• , 

în orice caz aceasta nu este o revendicare care priveşte îndeosebi 
pe ţărani ; programul german merge mai departe şi cere şi medi
camente gratuite. 

„Despăgubirea familiilor rezerviştilor concentraţi în timpul cit aceştia se 
află sub arme• ,  

care se aplică dej a, deşi într-o măsură cu totul insuficientă, în Ger
mania şi în Austriia, nu este nici ea o revendicare specific ţărănească. 

„Reducerea tarifelor de transport pentru îngrăşăminte, maşini şi produse 
agricole" 

a şi fost realizată, în linii mari, în Germania, mai cu seamă în 
interesul marilor proprietari funciari. 

„Lucrări pregătitoare imediate în vederea întocmirii unui plan de lucrări 
publice pentru ameliorarea solului şi  creşterea producţiei agricole" 
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- iată o frază cu totul imprecisă, de domeniul promisiunilor fru
moase şi care, de asemenea, serveşte în primul rînd interesele 
marilor proprietari funciari. 

Intr-un cuvînt, după avîntata expunere teoretică de motive, 
propunerile praotice ale noului program agrar ne lămuresc încă 
mai puţin asupra felului în care Partidul muncitoresc francez crede 
că va reuşi să menţină proprietatea parcelară a micului ţăran, pro
prietate care, potrivit afirmaţiilor ale însuşi acestui partid, este 
în mod iremediabil sortită să dispară. 
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II 

Intr-o privinţă tovarăşii noştri francezi au absolută dreptate : 
fără micul ţăran în Franţa nu este posibilă nici o transformare 
revoluţionară de durată. Mi se pare însă că ei n-au ales calea cea 
mai bună pentru a-l cîştiga pe ţăran. 

Intenţia lor este, pe cit se p are, să-l atragă pe micul ţăran de 
azi pe mîine, dacă e posibil chiar pentru viitoarele alegeri gene
rale. Acest lucru pot spera să-l dobîndească numai prin promisiuni 
de ordin general foarte hazardate, în apărarea cărora sînt nevoiţi 
să se lanseze în consideraţii teoretice şi mai hazardate. La o cer
cetare mai atentă, constatăm că promisiunile de ordin general se 
contrazic între ele (promisiunea de a menţine o stare de lucruri pe 
care ei înşişi au declarat-o în mod iremediabil sortită să dispară) 
şi că diferitele măsuri sînt fie cu totul ineficace (legile împotriva 
cametei) , fie revendicări muncitoreşti generale, fie măsuri care sînt 
şi în folosul marilor proprietari funciari, fie, în sfîrşit, măsuri care 
nu au o însemnătate prea mare pentru micul ţăran ; astfel că partea 
propriu-zis practică a programului reduce la proporţii în realitate 
inofensive avîntata introducere şi vorbele bombastice, periculoase 
la prima vedere. 

Să spunem deschis : avînd în vedere prejudecăţile micilor ţărani, 
izvorîte din întreaga lor situaţie economică, din educaţia lor, din 
modul lor de viaţă izolat, prejudecăţi alimentate de presa burgheză 
şi de marii proprietari funciari, ei nu pot fi cîştigaţi în masă de azi 
pe mîine decît dacă le facem promisiuni pe care ştim de la început 
că nu le vom putea respecta. Trebuie deci să le promitem nu nu
mai că vom apăra în orice împrejurări proprietatea lor împotriva 
tuturor forţelor economice care o asaltează, ci şi că o vom elibera 
de toate sarcinile care o grevează de pe acum transformînd 
pe arendaş într-un proprietar liber şi plătind datoriile proprie

tarului ruinat de ipoteci. Dacă lucrul acesta ne-ar sta în puteri, 
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am ajunge din nou la un punct, care în mod necesar ar da din 
nou naştere rînduielilor de azi. Procedînd astfel, noi nu l-am eli
bera pe ţăran, ci i-am acorda doar un termen de graţie. 

Dar noi nu avem nici un interes să-l atragem de la o zi la alta 
pe ţăran de partea noastră, pentru ca, în cazul cînd nu ne vom 
putea ţine promisiunile, să-l pierdem de la o zi la alta. Nu avem 
nevoie de tovarăşi ca ţăranul care are pretenţia să-i eternizăm 
proprietatea parcelară sau ca micul meseriaş care vrea să rămînă 
veşnic patron. Locul acestor oameni este la antisemiţi. N-au decît 
să se ducă la aceştia şi să le ceară promisiunea că mica lor pro
ducţie va fi salvată. Cînd vor afla acolo ce preţ se poate pune pe 
frazele grandilocvente, ce gust au munţii de pilaf promişi de anti
semiţi, atunci îşi vor da din ce în ce mai bine seama că tot noi, 
care promitem mai puţin şi care vedem salvarea în cu totul altă 
direcţie, sîntem mai de nădejde. Dacă la francezi ar exista o dema
gogie antisemită gălăgioasă, aşa cum există la noi, este îndoielnic 
că ar fi comis greşeala de la Nantes. 

Dar care este poziţia noastră faţă de mica ţărănime ? Şi ce 
atitudine vom adopta faţă de ea în ziua cînd puterea de stat va fi 
în mina noastră ? 

In primul rînd este absolut justă teza din programul francez 
potrivit căreia noi prevedem pieirea inevitabilă a micului ţăran, 
dar nu sîntem nicidecum chemaţi să o grăbim prin intervenţia 
noastră. 

In al doilea rînd este tot atît de evident că, atunci cînd vom 
deţine puterea de stat, nu ne vom gîndi să-i expropriem cu forţa 
pe micii ţărani (cu sau fără despăgubire) , aşa cum vom fi nevoiţi 
sâ procedăm cu marii proprietari funciari. Sarcina noastră faţă de 
micii ţărani constă mai întîi în a transforma producţia lor parti
culară şi proprietatea lor privată într-o gospodărie cooperatistă, nu 
cu forţa, ci prin puterea exemplului şi cu sprijinul acordat în acest 
scop de societate. In această privinţă avem, desigur, destule mij
loace pentru a deschide în faţa micului ţăran perspectiva unor 
avantaje care nu se poate să nu-i fie evidente încă de pe acum. 

Incă cu aproape 20 de ani în urmă, socialiştii danezi, care au 
în ţara lor un singur oraş propriu-zis, Copenhaga, fiind deci nevoiţi 

să se limiteze aproape exclusiv la propaganda printre ţărani, au 

întocmit asemenea planuri. Ţăranii dintr-un sat sau dintr-o parohie 
- în Danemarca există multe gospodării individuale mari - urmau 
să-şi unească pămînturile într-un singur domeniu mare, pe care 
să-l cultive în comun, împărţind produsul proporţional cu aportul 
fiecăruia dintre ei : pămînt, sume avansate şi muncă prestată. In 
Danemarca, mica proprietate funciară nu joacă decît un rol secun-
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dar. Dacă aplicăm însă această idee la o regiune cu proprietate 
parcelară, vom constata că, atunci cind parcelele sînt puse laolaltă 
şi se introduce marea agricultură pe întreaga suprafaţă, o parte din 
braţele de muncă folosite înainte devin de prisos ; căci unul din 
principalele avantaje ale marii agriculturi este tocmai ace.astă eco
nomisire de muncă. Aceste forţe de muncă pot fi folosite în două 
feluri : fie punîndu-se la dispoziţia cooperativei ţărăneşti noi supra
feţe de pămînt provenite din marile domenii învecinate, fie procu
rîndu-li-se mijloacele şi dindu-li-se posibilitatea să desfăşoare o 
activitate industrială auxiliară pe cit posibil şi de preferinţă pentru 
uzul propriu. In ambele cazuri ţăranii sînt puşi într-o situaţie eco
nomică mai bună şi totodată se asigură conducerii generale a 
societăţii influenţa necesară pentru a trece treptat cooperativa ţără
nească la o formă superioară şi pentru a egaliza drepturile şi obli
gaţiile atît ale cooperativei în ansamblu, cit şi ale fiecărui mem
bru în parte cu acelea ale celorlalte părţi ale marii comunităţi. 
Cum va trebui să se procedeze în amănunt în fiecare caz în parte 
va depinde de împrejurările cazului dat, precum şi de împrejură
rile în care vom cuceri puterea politică. Astfel, poate că va fi posi
bil să oferim acestor cooperative şi alte avantaje, ca : preluarea 
de către Banca Naţională a întregii lor datorii ipotecare, rnducind 
totodată simţitor dobînzile, avansuri din fonduri publice pentru or
ganizarea marii producţii (avansurile să nu fie neapărat sau de pre
ferinţă în bani, ci în înseşi produsele necesare : maşini, îngrăşă
minte artificiale etc.) şi alte avantaje. 

Esenţial în toate acestea este şi ramme sa-1 facem pe ţărani 
să înţeleagă că noi le putem salva şi menţine casa şi ogorul numai 
transformîndu-le în proprietate şi producţie cooperatistă. Tocmai 
gospodăria individuală, determinată de proprietatea individuală, este 
aceea care-i duce pe ţărani la pieire. Dacă ei se cramponează de 
gospodăria individuală, vor fi în mod inevitabil alungaţi de la ca
sele şi curţile lor, iar modul lor de producţie învechit va fi înlăturat 
de marea producţie capitalistă. Aşa stau lucrurile. Şi iată că venim 
noi şi le oferim ţăranilor posibilitatea să introducă ei înşişi marea 
gospodărie, nu în folosul capitaliştilor, ci în propriul lor folos co
mun. Să nu priceapă oare ţăranii că toate acestea sînt spre binele 
lor, singura lor scăpare ? 

Noi nu putem şi niciodată nu vom putea promite ţăranilor 
parcelari că vom menţine proprietatea individuală şi gospodăria 
individuală apărîndu-le împotriva producţiei capitaliste care le 
covîrşeşte. Noi le putem promite doar că nu vom interveni, împo
triva voinţei lor, în relaţiile lor de proprietate. In afară de aceasta, 
vom căuta să intervenim ca lupta capitaliştilor şi a marilor pro-
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prietari funciari împotriva micilor ţărani să fie dusă încă de pe 
acum cu mijloace cit mai legale şi ca j aful şi înşelăciunea făţişă, 
la care se recurge atît de des, să fie pe cit posibil împiedicate. 
Aceasta ne va reuşi numai în unele cazuri. In condiţiile modului 
de producţie capitalist dezvoltat, nimeni nu ştie unde încetează 
cinstea şi unde începe înşelăciunea. Dar nu-i totuna dacă forţa 
publică este de partea înşelătorului sau de partea celui înşe
lat. Şi noi sîntem categoric de partea micului ţăran ; vom face tot 
posibilul pentru a-i face soarta mai suportabilă, pentru a-i uşura 
trecerea la producţia cooperatistă în cazul că s-ar hotărî să facă 
acest pas, ba chiar, dacă încă nu poate lua o asemenea hotărîre, 
să-l lăsăm pe parcela lui să chibzuiască timp mai îndelungat. Vom 
proceda astfel nu numai pentru că-l considerăm pe micul ţăran 
care-şi cultivă singur pămîntul ca făcînd parte virtual din rîndu
rile noastre, ci şi dintr-un interes direct de partid. Cu cit va fi mai 
mare numărul ţăranilor pe care îi vom feri de o proletarizare efec
tivă, pe care îi vom putea cîştiga de partea noastră încă ţărani 
fiind, cu atît mai uşor şi mai repede va fi înfăptuită transformarea 
socială. Nu ne-ar fi de nici un folos să amînăm această transfor
mare piuă ce producţia capitalistă se va fi dezvoltat pretutindeni 
pînă la ultimele ei consecinţe, pînă cînd ultimul mic meseriaş şi 
ultimul mic ţăran vor fi căzut pradă marii producţii capitaliste. 
S-ar putea ca sacrificiile materiale din fondurile publice, care vor 
trebui făcute în acest sens în interesul ţăranilor, să apară, din 
punctul de vedere al economiei capitaliste, cu bani irosiţi ; în rea
litate însă, ele vor fi un excelent plasament de capital, căci eco
nomisesc, poate, înzecitul cheltuielilor necesare pentru reorgani
zarea societăţii în general. In acest sens putem fi deci foarte 
generoşi faţă de ţărani. Nu este aici locul să intrăm în amănunte, 
să facem propuneri concrete în această direcţie ; aici nu poate fi 
vorba decît de principii generale. 

Rezultă de aici că nu numai partidului, ci şi micilor ţărani nu 
le putem aduce un mai prost serviciu decît făcindu-le promisiuni 
care ar putea crea cit de cit impresia că am avea intenţia să men
ţinem pentru totdeauna proprietatea parcelară. Aceasta ar însemna 
de-a dreptul să-i închidem micului ţăran calea spre eliberarea lui 
şi să coborîm partidul pînă la nivelul antisemitismului huliganic. 
Dimpotrivă, este de datoria partidului nostru să explice neîncetat 
ţăranilor că sub domnia capitalismului situaţia lor este fără scă
pare, că menţinerea proprietăţii lor parcelare ca atare este absolut 
imposibilă şi că este absolut cert că marea producţie capitalistă va 
trece ca un tăvălug peste mica lor gospodărie neputincioasă şi în
vechită. Acţionînd astfel, vom proceda în spiritul dezvoltării eco-
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nomice inevitabile, iar aceasta va şti să�l facă pe micul ţăran re
ceptiv la cuvintele noastre. 

De altfel, înainte de a sfîrşi cu această problemă trebuie să-mi 
exprim convingerea că şi autorii programului de la Nantes împăr
tăşesc, în esenţă, vederile mele. Ei sînt mult prea clarvăzatori 
ca să nu-şi dea seama că şi pămînturile care se află acum 
în proprietate parcelară sînt sortite să devină proprietate comună. 
Ei înşişi admit că proprietatea parcelară este sortită să dispară. 
Referatul Consiliului naţional, întocmit de Lafargue şi prezentat la 
Congresul de la Nantes, confirmă cu prisosinţă aceste vederi. El 
a fost publicat în limba germană la 1 8  octombrie a.c. 50 1 în „So
zialdemokrat" de la Berlin. Chiar şi contradicţiile din formulările 
programului de la Nantes dovedesc că cele spuse efectiv de către 
autori nu corespund cu cele ce aveau de gînd să spună. Dacă ei 
nu sînt înţeleşi şi dacă cele spuse de ei sînt răstălmăcite pentru a 
le da la cap, aşa cum s-<a şi întîmplat de fapt, este, fireşte, propria 
lor vină. In orice caz, se impune ca programul lor să fie mai clar, 
şi viitorul congres francez va trebui să-l revadă în mod amănunţit. 

Să trecem acum la ţăranii mai înstăriţi. Găsim aici, ca urmare 
mai ales a împărţirii pămînturilor lăsate moştenire, dar şi ca ur
mare a înglodării în datorii şi a vînzărilor de pămînt silite, o va
rietate de trepte intermediare de la ţăranul parcelar pînă la chia
burul care mai stăpîneşte încă în întregime vechiul său lot d,9 
pămînt şi chiar mai mult. Acolo unde ţăranul mijlocaş trăieşte 
printre ţăranii parcelari, el nu se deosebeşte esenţial de ace-;;tia 
ca interese şi mentalitate ; el ştie din proprie experienţă cit de 
mare este numărul mij locaşilor care au decăzut la situaţia micilor 
ţărani. Insă acolo unde predomină ţăranii mijlocaşi şi chiaburii, iar 
gospodăria nu poate fi în genere dusă fără argaţi şi slujnice, lu
crurile se prezintă cu totul altfel. Un partid muncitoresc trebuie, 
bineînţeles, să apere în primul rînd pe muncitorii salariaţi, deci pe 
argaţi, pe slujnice şi pe zileri ; de aceea nu-i este îngăduit să facă 
ţăranilor nici un fel de promisiuni care ar implica menţinerea robiei 
sa1ariate a muncitorilor. Dar atîta timp cit mai există chiaburi şi 
ţărani mijlocaşi ca atare, ei nu se pot dispensa de munca salariată. 
Prin urmare, dacă ar fi pur şi simplu o prostie din partea noastră 
să promitem ţăranilor parcelari permanentizarea situaţiei lor de 
ţărani parcelari, ar fi de-a dreptul o trădare să promitem acelaşi 
lucru chiaburilor şi ţăranilor mijlocaşi. 

Aici regăsim paralelismul cu meşteşugarii de la oraşe. Deşi 
aceştia au decăzut încă şi mai mult decit ţăranii, mai sînt totuşi 
printre ei unii care, în afară de ucenici, folosesc şi calfe sau la 
care ucenicii fac muncă de calfă. Aceia dintre meşterii patroni care 
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vo, să eternizeze aceste relaţii n-au decît să meargă la antisemiţi 
şi sa se convingă că nici acolo nu pot găsi scăpare. Ceilalţi, care 
au înţeles că pieirea modului lor de producţie este inevitabilă, ni 
se alătură nouă şi sînt gata să împărtăşească în viitor soarta tu
turor celorlalţi muncitori. La fel stau lucrurile şi cu chiaburii şi 
cu ţăranii mijlocaşi. Este de la sine înţeles că argaţii, slujnicele şi 
zilerii lor ne interesează mai mult decît ei. Noi nu-i putem asigura 
pe aceşti ţărani, aşa cum vor ei, că gospodăria lor va continua să 
existe, să se menţină. Locul lor este în acest caz la antisemiţi, la 
uniunile ţărăneşti şi la alte partide asemănătoare, care se complac 
în a face tot felul de promisiuni, fără a le respecta însă. Realitatea 
economică ne dă certitudinea că şi chiaburul şi ţăranul mijlocaş 
vor fi în mod inevitabil zdrobiţi de concurenţa producţiei capita
liste şi a producţiei ieftine de grîu de peste Ocean, după cum ne-o 
dovedesc datoriile lor tot mai mari şi evidenta decădere generală 
a gospodăriilor lor. Nu putem preveni această decădere altfel decît 
recomandînd şi aici comasarea parcelelor în gospodării coopera
tiste, în cadrul cărora exploatarea muncii salariate ar putea fi tot 
mai mult înlăturată şi care ar putea să se transforme treptat în 
ramuri ale marii cooperative naţionale de producţie, cu drepturi şi 
îndatoriri egale. Dacă aceşti ţărani vor înţelege că pieirea modului 
lor de producţie actual este inevitabilă, dacă vor trage de aici con
cluziile necesare, ei ni se vor alătura nouă, şi va fi sarcina noastră 
să le uşurăm pe cît posibil trecerea la noul mod de producţie. Alt
minteri trebuie să-i lăsăm în voia soartei şi să ne adresăm munci
torilor lor salariaţi, la care glasul nostru va găsi, fără îndoială, 
ecou. Probabil că vom putea renunţa şi în 'acest caz la o expro
p:iere cu forţa, contînd, de altfel, şi pe faptul că dezvoltarea eco
nomică le va deschide ochii şi acestor oameni mai încăpăţînaţi. 

Simplu de tot se prezintă lucrurile numai în ceea ce priveşte 
marea proprietate funciară. Aci avem de-a face cu o gospodărie 
făţiş capitalistă, faţă de care nu poate fi vorba de nici un fel de 
scrupule. Aici avem mase de proletari agricoli, şi sarcina noastră 
este limpede. De îndată ce partidul nostru va deţine puterea de 
stat, el va trebui să-i exproprieze pur şi simplu pe marii proprie
tari funciari, întocmai ca pe fabricanţi. Dacă această expropriere 
se va face cu sau fără despăgubire, va depinde în cea mai mare 
parte nu de noi, ci de împrejurările în care vom ajunge la putere 
şi în special de atitudinea domnilor proprietari funciari înşişi. Nu 
considerăm că o despăgubire ar fi în orice împrejurări inadmisi
bilă. Marx şi-a exprimat - şi încă de cite ori I - faţă de mine 
părerea că prin răscumpărare am scăpa cel mai ieftin de toată 
banda. Dar aceasta nu ne priveşte aici. Marile domenii redate astfel 
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societăţii urmează să fie date în folosinţă, sub controlul societăţii, 
muncitorilor agricoli care le lucrează şi acum şi care vor fi orga
nizaţi în cooperative. In ce condiţii anume se vor înfăptui toate 
acestea, nu se poate stabili de pe acum. In orice caz, transformarea 
gospodăriei capitaliste în gospodărie obştească este aici deja pe 
de-a-ntregul pregătită şi poate fi înfăptuită peste noapte tot atît 
de bine ca, de pildă, în fabrica d-lui Krupp sau a d-lui von Stumm. 
Iar exemplul acestor cooperative agricole ar convinge de avanta
jele marii gospodării cooperatiste şi pe ultimii ţărani parcelari care 
s-ar mai opune şi, poate, chiar şi pe unii chiaburi. 

Aici, aşadar, putem arăta proletarilor aqricoli că li se deschide 
o perspectivă tot atît de strălucită ca şi aceea care îl aşteaptă pe 
muncitorul industrial. Şi a-i cîştiga în felul acesta pe mundtorii 
agricoli din Prusia de la răsărit de Elba nu poate fi pentru noi 
decît o chestiune de timp, şi încă de foarte scurt timp. Şi de în
dată ce muncitorii agricoli de la răsărit de Elba vor fi alături de 
noi, în întreaga Germanie se va simţi un suflu nou. De fapt, si
tuaţia de efectivă semiiobăgie a muncitorilor agricoli de la răsărit de 
Elba este principala bază a dominaţiei iuncherilor prusaci şi totodată 
a supremaţiei specific prusace asupra Germaniei. Tocmai iuncherii de 
la răsărit de Elba, care se înglodează în datorii şi sărăcesc tot mai 
mult, ducînd într-o măsură tot mai mare o existenţă parazitară pe 
spinarea statului şi a particularilor şi care de aceea se cramponează 
cu desperare de putere, sînt cei care au creat şi menţin caracterul 
specific prusac atît al birocraţiei, cit şi al corpului ofiţeresc din 
armată ; trufia, mărginirea şi aroganţa lor fac ca Imperiul german 
de naţiune prusiană să fie atît de urî t în ţară - deşi toţi îşi dau 
seama că în momentul de faţă el este inevitabil. fiind unica formă 
posibilă a unităţii naţionale - şi atît de puţin respectat în străină
tate, în pofida tuturor victoriilor strălucite pe care le-a repurtat. 
Puterea acestor iuncheri rezidă în faptul că pe întregul teritoriu 
al celor şapte vechi provincii prusiene, prin urmare pe aproximativ 
o treime din teritoriul imperiului, proprietatea funciară, care aici 
se împleteşte cu puterea socială şi politică se află în mina lor ; în 
mina lor se află nu numai proprietatea funciară, ci, ca proprie
tari ai fabricilor de zahăr din sfeclă şi ai distileriilor de rachiu, 
şi ramurile cele mai importante ale industriei regiunii. Nici marii 
proprietari funciari şi nici marii industriaşi din restul Germaniei nu 
se află într-o situaţie atît de favorabilă, căci nici unii, nici alţii 
nu au la dispoziţie un regat în totalitatea lui. Ei sînt risipiţi la 
mari distanţe unii de alţii şi îşi fac concurenţă unii altora, precum 
şi celorlalte elemente ale societăţii în care trăiesc, pentru cucerirea 
preponderenţei economice şi politice. Dar această poziţie dominantct 
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a iuncherilor prusaci iş1 pierde tot mai mult baza economica. In
glodarea în datorii şi sărăcirea iau neîncetat proporţii, în pofida 
ajutorului acordat de stat (şi de la Frederic al Ii-lea încoace acest 
ajutor figurează în oricare buget iuncheresc normal) ; numai da
torită rînduielilor de fapt semiiobage, consfinţite de legi şi de cu
tume, care fac posibilă exploatarea nelimitată a muncitorilor agri
coli, iuncherimea, gata să se scufunde, se mai ţine la suprafaţă. 
Aruncaţi sămînţa social-democraţiei printre aceşti muncitori, insu
flaţi-le curaj şi uniţi-i ca să-şi poată apăra drepturile, şi se va sfîrşi 
cu grandoarea iuncherilor. Marea putere reacţionară, care repre
zintă pentru Germania un element tot atît de barbar şi de însetat 
de cuceriri ca ţarismul rus pentru întreaga Europă, se va dez
umfla ca un balon găurit. „Regimentele de elită " ale armatei pru
siene vor deveni social-democrate şi atunci se va înfăptui o depla
sare de forţe care poartă în sine germenul unei totale revoluţio
nări. De aceea este mult mai important să cîştigăm de partea 
noastră pe proletarii agricoli de la răsărit de Elba decît pe micii 
ţărani din apusnl Germaniei sau chiar pe ţăranii mijlocaşi din sudul 
Germaniei. ln Prusia de la răsărit de Elba este cîmpul de luptă 
hotărîtor, şi de aceea guvernul şi iuncherii vor face tot ce le stă 
în putinţă pentru a ne împiedica să pătrundem aici. Iar dacă, după 
cum sîntem ameninţaţi, se vor lua noi măsuri represive pentru a 
împiedica creşterea partidului nostru, aceasta va fi, în primul rînd, 
pentru a feri proletariatul agricol de la răsărit de Elba de propa
ganda noastră. Nouă nu ne pasă. Oricum îl vom cîştiga. 
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[Cu privire la volumul al IV-lea 
al „Capitalului" lui Karl Marx 505] 

In anunţul publicat de „Vorwărts " se spune că, probabil, va 
trebui să se renunţe la editarea volumului al IV-lea, care urma 
să conţină istoria teoriei, deoarece 

„în afara citorva note, nu s-au găsit nici un fel de materiale preliminare pentru 
ultimul volum al lucrării" .  

Sperăm că „Vorwărts" se înşală într-o oarecare măsură. Cel 
puţin, în prefaţa la volumul al II-lea al „Capitalului" ,  Engels este 
mai optimist în această privinţă. Există un manuscris din perioada 
1861-1 863 : „Contribuţii la critica economiei politice" ,  însumînd 
1 472 de pagini in-cvarto ; în acest manuscris, la p. 220 972, este 
un capitol : „Teorii asupra plusvalorii " ,  despre care Engels spune : 
„Această secţiune cuprinde o istorie critică amănunţită a proble
mei esenţiale a economiei p olitice, a teoriei plusvalorii ... Imi pro
pun să public ca al IV-iea volum al « Capitalultzi» partea critică a 
acestui manuscris, înlăturînd numeroasele pasaje care au fost in
cluse în volumele al II-lea şi al III-lea" 506• 

Scris la 22 noiembrie 1894 

Publicat în „Die Neue Zeit", nr. 9, 
VEll. 1, 1894-1895 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 
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[Către Asociaţia culturală 
a muncitorilor germani de la Londra] 

Stimate tovarăşe, 

Londra, 6 decembrie 1 894 
4 1 ,  Regent's Park Road, N. W. 

Vă rog să transmiteţi asociaţiei caldele mele mulţumiri pentru 
felicitările cordiale pe care mi le-a trimis cu ocazia zilei mele de 
naştere. Nădăjduiesc că asociaţia, care acum patru ani şi-a sărbă
torit semicentenarul, va ajunge şi ea la vîrsta de 74 de ani pe care 
o împlinesc eu acum şi că-i va rămîne destulă putere şi vigoare 
tinerească pentru a-şi celebra şi centenarul. 

Publicat pentru prima oară 
in l .mba rusă 
în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, Voi. XXIX, ed. I, 1946 

Primiţi sincerele mele salutări. 
Al dv., 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



!104 

[Mesaj de salut 
adresat muncitorilor austrieci în legătură cu apariţia 

zilnică a lui „Arbeiter-Zeitung" 50i] 

Primul cotidian marchează întotdeauna un progres * epocal în 
viaţa unui partid, şi în special a unui partid muncitoresc ! Este 
prima poziţie de pe care îşi poate combate adversarii, cel putin in 
domeniul presei, cu arme egale. Această poziţie voi v-aţi cucerit-o ; 
acum trebuie cucerită şi a doua : dreptul de vot, parlamentul. Şi  
în această privinţă succesul vă este asigurat dacă cu aceeaşi pri
cepere de care aţi dat dovadă în ultimele cinciprezece luni veţi 
folosi situaţia politică din ce în ce mai favorabilă pentru voi, dacă 
veţi şti nu numai să acţionaţi cu hotărîre la momentul oportun, 
dar, aşa cum este necesar atît de des, să şi aşteptaţi momentul 
oportun, adică să lăsaţi împrejurările să acţioneze pentru voi. 

Noroc şi succes cotidianului „Arbeiter Zeitung " I 

Londra, 27 decembrie 1894 

Publicat în „Arbeiter-Zeitung• 
nr. I din I ianuarie 1895 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul apărut în ziar, 
confruntat cu ciorna manuscrisului 

Tradus din limba germană 

* In textul scrisorii adresate lui V. Adler, această frază este precedată de 
cuvintele de mai jos, care lipsesc în textul apărut în ziar : „Te rog să transmiţi 
muncitorilor austrieci felicitările mele în legătură cu apariţia zilnică a ziarului 
lor•. - Nota red. 
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Această lucrare, care apare într-o nouă ediţie, a constituit 
prima încercare a lui Marx de a explica, cu ajutorul concepţiei 
sale materialiste, o pagină din istoria contemporană, pornind de 
la situaţia economică dată. In „Manifestul Comunist" ,  această teorie 
a fost aplicată în linii mari la întreaga istorie modernă ; în arti
colele publicate de Marx şi de mine în „Neue Rheinische Zeitung" , 
am folosit-o în permanenţă pentru a explica unele evenimente po
litice din zilele · noastre. Aici însă trebuia demonstrată, pentru o 
îndelungată perioadă de dezvoltare istorică pe cit de critică, pe 
atît de tipică pentru întreaga Europă, legătura cauzală lăuntrică şi, 
prin urmare, potrivit concepţiei autorului, trebuiau reduse eveni
mentele politice la acţiunea unor cauze, în ultimă instanţă, eco
nomice. 

In aprecierea unor evenimente şi a unei serii de evenimente 
în curs nu se va putea ajunge niciodată pînă la cauzele economice 
finale. Chiar astăzi încă, cind presa de specialitate oferă un ma
terial atît de bogat, nu este posibil, nici măcar în Anglia, să se 
urmărească zi de zi dezvoltarea industriei şi a comerţului pe piaţa 
mondială şi schimbările care survin în metodele de producţia, în 
aşa fel incit să se poată face în orice moment bilanţul general pe 
baza acestor factori foarte complecşi şi în permanentă schimbare, 
dintre care, în plus, cei mai importanţi acţionează de cele mai 
multe ori vreme îndelungată pe ascuns înainte de a irumpe deo
dată în mod năvalnic la suprafaţă. Nu-ţi poţi face niciodată o idee 
de ansamblu clară asupra istoriei economice a unei perioade date 
chiar în momentul desfăşurării evenimentelor respective, ci numai 
ulterior, după ce materialul a fost adunat şi triat. Statistica este 
aici un mijloc auxiliar necesar, dar rămîne totdeauna în urmă. 
Pentru evenimentele în curs nu o dată va fi, aşadar, nevoie ca 
acest factor, cel mai hotărîtor, să fie considerat ca factor constant, 
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iar situaţia economică existentă la începutul perioadei respective 
să fie considerată ca fiind dată şi invariabilă pentru întreaga pe
rioadă, sau să fie luate în consideraţie numai astfel de schimbări 
ale acestei situaţii care decurg din înseşi evenimentele existente 
în mod evident şi deci, de asemenea, întru totul evidente. Metoda 
materialistă este de aceea nevoită aici mult prea des să se mărgi
nească să reducă conflictele politice la lupta de interese dintre 
clasele sociale şi fracţiunile de clasă existente, create de dezvol
tarea economică, şi să demonstreze că diferitele partide politice 
sînt expresia mai mult sau mai puţin adecvată a acestor clase şi 
fracţiuni de clase. 

Este de la sine înţeles că această neglijare inevitabilă a schim
bărilor concomitente ale situaţiei economice, baza propriu-zisă a 
tuturor proceselor pe care urmează să le cercetăm, constituie o 
sursă de greşeli. Dar toate condiţiile unei prezentări sintetice a 
evenimentelor curente cuprind în ele în mod inevitabil surse de 
greşeli ; ceea ce nu opreşte însă pe nimeni să scrie istoria eveni
mentelor curente. 

Cînd Marx a început să scrie această lucrare, sus-menţionata 
sursă de greşeli era cu mult mai greu de evitat. A urmări în 
timpul revoluţiei din 1848-1849 transformările economice care se 
desfăşul.'au concomitent sau chiar a l e  avea în cîmpul vizual era 
pur şi simplu imposibil. Şi tot atît de imposibil era acest lucru în 
timpul primelor luni de exil la Londra, în toamna şi în iarna anului 
1849-1850. Or, tocmai atunci a început Marx să-şi scrie lucrarea. 
Şi, în ciuda acestor împrejurări nefavorabile, Marx a putut, dato
rită cunoaşterii exacte atît a situaţiei economice a Franţei dinainte 
de revoluţia din februarie, cit şi a istoriei politice a acestei ţări 
după revoluţia din februarie, să facă o expunere a evenimente
lor care dezvăluie legăturile lor lăuntrice cu o perfeciiune care a 
rămas neîntrecută pînă în prezent ; această expunere a trecut în 
mod strălucit dublul examen la  care Marx însuşi a supus-o ulterior. 

Primul examen l-a trecut atunci cînd Marx, începînd din pri
măvara anului 1850, a găsit din nou răgaz pentru a se dedica stu
diilor economice şi s-a apucat, în primul rînd, să studieze istoria 
economică a ultimilor zece ani. Ca urmare, înseşi faptele i-au do
vedit clar ceea ce pînă atunci a dedus el pe jumătate aprioric din
tr-un material incomplet : că criza comercială mondială din 1847 
a fost aceea care a generat revoluţiile din februarie şi din martie 
şi că prosperitatea industrială care treptat s-a făcut din nou simţită 
de la mijlocul anului 1848, ajungînd la apogeu în 1849 şi 1850, a 
fost forţa dătătoare de viaţă a reacţiunii europene, care s-a întărit 
din nou. Acest lucru a fost hotărîtor. In timp ce în primele trei 
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articole (apărute în numerele din ianuarie, februarie şi martie ale 
revistei „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-6konomische Revue" ,  
Hamburg, 1850) mai străbate speranţa într-un nou avînt apropiat 
al energiei revoluţionare, cronica istorică (mai-octombrie) scrisă 
de Marx şi de mine pentru ultimul număr, un număr dublu, apărut 
în toamna anului 1850, rupe o dată pentru totdeauna cu aceste 
iluzii : „O nouă revoluţie este cu putinţă numai ca urmare a unei 
noi crize. Dar venirea ei e tot atît de certă ca şi izbucnirea 
crizei" 509• Aceasta era însă şi singura modificare esenţială care 
trebuia făcută. In ceea ce priveşte interpretarea dată evenimente
lor în capitolele anterioare şi legăturile cauzale stabilite acolo, nu 
era absolut nimic de modificat, după cum o dovedeşte continuarea 
relatării evenimentelor petrecute de la 10 martie pînă în toamna 
anului 1850, cuprinsă în aceeaşi cronică. De aceea în ediţia de faţă 
am inclus această continuare ca un al patrulea articol. 

Al doilea examen a fost şi mai sever. Imediat după lovitura 
de stat de la 2 decembrie 1851 a lui Ludovic Bonaparte, Marx a 
prelucrat din nou istoria Franţei din februarie 1848 pînă la acest 
eveniment, care încheie temporar perioada revoluţionară („Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" ,  ediţia a treia, Hamburg, 
Meissner, 1 885 510) . In această broşură, iperioada prezentată în lu
crarea pe care o reedităm este analizată din nou, deşi mai pe 
scurt. N-avem decit să comparăm această a doua expunere, scrisă 
în lumina evenimentului hotărîtor petrecut cu un an şi ceva mai 
tîrziu, cu lucrarea noastră şi vom vedea că autorul nu a avut de 
făcut decit foarte puţine modificări. 

Ceea ce mai conferă acestor lucrări o importanţă cu totul 
deosebită este faptul că ea dă pentru prima dată formula în care 
partidele muncitoreşti din toate ţările lumii îşi rezumă în mod 
unanim revendicarea transformării economice : însuşirea mijloace
lor de producţie de către societate. In capitolul al doilea, în legă
tură cu „dreptul la muncă" ,  denumit acolo „prima formulă stîngace 
care rezumă revendicările revoluţionare ale proletariatului" , se 
spune : „Dar îndărătul dreptului la muncă stă puterea asupra capi
talului, îndărătul puterii asupra capitalului stă însuşirea mijloace
lor de producţie, subordonarea lor clasei muncitoare asociate, deci 
desfiinţarea atît a muncii salariate, cit şi a capitalului şi a rela
ţiilor lor reciproce" 511• Prin urmare, aici a fost formulată pentru 
prima oară teza prin care socialismul muncitoresc modern se deose
beşte net atît de toate nuanţele socialismului feudal, burghez, mic
burghez etc. ,  cit şi de confuza comunitate de bunuri preconizată 
de comunismul utopic, precum şi de cel muncitoresc spontan. Dacă 
ulterior Marx a extins formula şi asupra însuşirii mijloacelor de 
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schimb, această lărgire a formulei, care de altfel decurge de la 
sine din „Manifestul Comunist" , nu era decît un corolar al tezei 
fundamentale. De curînd, cîţiva înţelepţi din Anglia au mai adăugat 
că şi „mijloacele de repartiţie" trebuie să fie transmise societăţii. 
Acestor domni le-ar fi greu să spună care sînt aceste mijloace de 
repartiţie economice, deosebite de mijloacele de producţie şi de 
schimb ; în afară de cazul cînd nu s-au referit cumva la mijloacele 
de repartiţie politice : impozite, ajutoare pentru săraci, inclusiv 
dotaţia Sachsenwald m şi alte dotaţii. Dar, în primul rînd, aceste 
mijloace de repartiţie sînt de pe acum în posesiunea colectivităţii, 
a statului sau a comunei, şi, în al doilea rînd, tocmai pe ele vrem 
să le desfiinţăm. 

Cînd a izbucnit revoluţia din februarie, noi toţi ne aflam, în 
ceea ce priveşte reprezentările noastre despre condiţiile şi desfăşu
rarea mişcărilor revoluţionare, sub influenţa experienţei istorice de 
pînă atunci, mai ales a experienţei Franţei. Căci Franţa a fost 
aceea care a dominat întreaga istorie a Europei din 1789 încoace 
şi tot de la ea a pornit acum din nou semnalul unei răsturnări ge
nerale. Era deci de la sine înţeles şi inevitabil ca reprezentările 
noastre despre natura şi desfăşurarea revoluţiei „sociale" procla
mate la Paris în februarie 1848, revoluţia proletariatului, să fie pu
ternic colorate de amintirile modelelor din 1789-1830. Şi atunci 
cînd insurecţia de la Paris şi-a găsit ecou în revoluţiile victorioase 
de la Viena, Milano, Berlin, cînd întreaga Europă pînă la graniţa 
rusească a fost antrenată în mişcare, cînd apoi în iunie la Paris 
s-a dat prima mare bătălie între proletariat şi burghezie pentru 
dominaţie, cînd însăşi victoria clasei ei a zdruncinat burghezia din 
toate ţările în aşa măsură incit s-a refugiat din nou în braţele 
ieacţiunii monarho-feudale abia răsturnate, atunci pentru noi, date 
fiind împrejurările, nu mai exista nici o îndoială că marea luptă 
hotărîtoare a început, că ea trebuie dusă pînă la capăt într-o pe
rioadă revoluţionară lungă şi plină de vicisitudini, dar care nu se 
poate încheia decît cu victoria definitivă a proletariatului. 

După înfrîngerile din 1 849 nu am împărtăşit cîtuşi de puţin 
iluziile democraţiei vulgare grupate in partibus * în jurul guver
nelor provizorii ·ale viitorului. Aceasta conta pe o victorie apro
piată şi definitivă a „poporului" asupra „asupritorilor" ; noi - pe 
o luptă îndelungată, după înlăturarea „asupritorilor" , între elemen-

* In partibus infidelium - care nu există în realitate (textual : „în ţara 
necredincioşilor• - formulă ce se adaugă la titlul unui episcop catolic care a 
fost numit în funcţia pur nominală de episcop într-o ţară necreştină). - Nota trad. 
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tele antagoniste care se aflau chiar în rîndurile acestui „popor• . 
Democraţia vulgară se aştepta de la o zi la alta la o nouă ex
plozie ; noi am declarat încă în toamna anului 1850 că cel puţin 
prima etapă a perioadei revoluţionare s-a încheiat şi că pînă la 
izbucnirea unei noi -crize economice mondiale nu mai era nimic de 
aşteptat. De aceea am şi fost excomunicaţi -ca trădători ai revolu
ţiei de aceiaşi oameni care mai tîrziu, aproape fără excepţie, au 
pactizat cu Bismarck, în măsura în care Bismarck a socotit că ei 
merită această osteneală. 

Istoria a arătat însă că nici noi nu am avut dreptate, că pă
rerea noastră de atunci a fost o iluzie. Istoria a mers şi mai de
parte : ea nu numai că a spulberat eroarea noastră, de atunci, dar 
a schimbat radical şi condiţiile în care proletariatul trebuie să 
ducă lupta. Modul de luptă folosit în 1848 este astăzi depăşit în 
toate privinţele şi reprezintă un punct care, cu acest prilej , merită 
să fie cercetat mai îndeaproape. 

-\ Toate revoluţiile de pînă acum n-au făcut decît să înlocuiască 
dominaţia unei anumite clase cu dominaţia altei clase ; toate clasele 
dominante de pînă acum erau însă numai mici minorităţi faţă de 
masa dominată a poporului. Astfel, o minoritate dominantă era 
răsturnată şi în locul ei altă minoritate punea mina pe cîrma sta
tului şi modela instituţiile statului potrivit intereselor ei. De fie
care dată acesta era grupul minorităţii, care, dat fiind stadiul dez
voltării economice, era capabil şi menit să-şi exercite dominaţia, 
şi tocmai din această cauză - şi numai din această cauză - ma
joritatea dominată sau participa la revoluţie în favoarea acestui 
grup, sau accepta pasivă revoluţia. Dacă facem abstracţie de con
ţinutul concret al fiecăreia dintre ele, forma comună a tuturor 
acestor revoluţii constă în aceea că erau revoluţii ale minorităţii. 
Chiar dacă majoritatea participa la aceste revoluţii, ea acţiona -
conştient sau nu - numai în interesul unei minorităţi ; dar tocmai 
acest lucru, sau chiar numai atitudinea pasivă a majorităţii, care 
nu opunea nici o rezistenţă, crea aparenţa că această minoritate 
ar reprezenta întregul popor. 

După primul mare succes, minoritatea învingătoare, de regulă, 
se scinda ; o parte se declara mulţumită cu cele obţinute, cealaltă 
voia să meargă mai departe, formula noi revendicări, care cores
pundeau cel puţin în parte intereselor reale sau imaginare ale ma
selor largi populare. In unele cazuri aceste revendicări mai radi
cale au fost înfăptuite, dar de cele mai multe ori numai pentru un 
timp ; partidul mai moderat redobîndea preponderenţa, iar aceste 
din urmă cuceriri erau reduse din nou, total sau parţial, la zero ; 
învinşii strigau atunci că au fost trădaţi sau puneau înfrîngerea 
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pe seama întîmplării. In realitate însă, lucrurile se petreceau de 
cele mai multe ori astfel : cuceririle primei victorii erau consoli
date abia de-a doua victorie a partidului mai radical ; cînd acest 
ţel era atins, îndeplinindu-se astfel ceea ce era necesar în momentul 
respectiv, radicalii împreună cu succesele lor părăseau din nou scena. 

Toate revoluţiile epocii moderne, începînd cu marea revoluţie 
engleză din secolul al XVIl-lea, au avut aceste trăsături, care 
păreau inerente oricărei lupte revoluţionare. Ele păreau proprii şi 
luptei pe care o ducea proletariatul pentru eliberarea sa, cu atît 
mai mult cu cit tocmai în 1 848 puteau fi număraţi pe degete 
oamenii în stare să înţeleagă cit  de cit direcţia în care trebuia 
căutată această eliberare. Chiar la Paris masele proletare erau şi 
după victorie cu totul nelămurite asupra drumului pe care trebuie 
să-l urmeze. Şi, totuşi, mişcarea exista : instinctivă, spontană, de 
nestăvilit. Nu era oare tocmai aceasta situaţia în care o revoluţie 
- condusă, ce-i drept, de o minoritate, dar de astă dată nu în in
teresul minorităţii, ci în interesul cel mai autentic al majorităţii -
trebuia să reuşească ? Dacă în toate perioadele revoluţionare mai 
lungi masele largi populare puteau fi atît de uşor amăgite prin 
simple momeli false ale grupurilor minorităţii care-şi croiau drum, 
cum ar fi putut să fie ele mai puţin receptive la idei care oglin
deau în modul cel mai fidel situaţia lor economică, idei care nu 
erau decît expresia limpede, raţională a nevoilor lor pe care ele 
încă nu le înţelegeau, ci abia le simţeau în mod vag ? Ce-i drept, 
această stare de spirit revoluţionară a maselor făcea loc mai tot
deauna şi de cele mai multe ori foarte curînd unei oboseli sau se 
transforma chiar într-o stare de spirit contrară de îndată ce iluzia 
se risipea şi survenea dezamăgirea. Dar aici nu era vorba de 
momeli, ci de realizarea intereselor celor mai autentice ale 
imensei majorităţi, interese care, ce-i drept, pe atunci nu îi erau 
nicidecum clare acestei uriaşe majorităţi, dar care curînd, în cursul 
înfăptuirii lor practice, datorită evidenţei lor convingătoare tre
buiau să-i devină destul de clare. Şi mai ales, aşa cum a demon
strat Marx în articolul al treilea, în primăvara anului 1850, atunci 
cînd dezvoltarea republicii burgheze, născută din revoluţia „so
cială" din 1848, a făcut ca adevărata dominaţie să se concentreze 
în mina marii burghezii - care în plus avea o stare de spirit mo
narhistă - iar toate celelalte clase sociale, ţăranii ca şi micii bur
ghezi, să se grupeze în jurul proletariatului, aşa incit, la repurtarea 
victoriei în comun şi după această victorie, nu ele, ci proletariatul,. 
devenit mai înţelept datorită experienţei dobîndite, trebuia să de
vină factorul hotărîtor, - nu se putea oare conta atunci pe deplin 
pe transformarea revoluţiei minorităţii într-o revoluţie a majorităţii? 
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Istoria a arătat că nici noi şi nici cei care gîndeau la fel ca  
noi nu am avut dreptate. Ea a arătat limpede că pe atunci dezvol
tarea economică pe continentul european era încă departe de a fi 
atît de maturizată incit să poată fi înlăturată producţia capitalistă ; 
ea a demonstrat acest lucru prin revoluţia economică, care, înce
pînd din 1 848, a cuprins întregul continent şi abia atunci a stator
nicit cu adevărat marea industrie în Franţa, Austria, Ungaria, Po
lonia şi de curînd în Rusia şi a făcut din Germania de-a dreptul o 
ţară industrială de prim rang, şi toate acestea pe bază capitalistă, 
prin urmare pe o bază care în 1 848 avea încă foarte multe posibi
lităţi de extindere. Dar tocmai această revoluţie industrială a in
trodus pretutindeni claritate în relaţiile de clasă, a înlăturat o su
medenie de categorii intermediare, transmise din perioada manu
facturieră, iar în Europa răsăriteană, chiar din perioada cînd me
seriile erau organizate în bresle, a generat o adevărată burghezie 
şi un adevărat proletariat al marii industrii, împingîndu-le pe primul 
plan al dezvoltării sociale. Şi, ca urmare, lupta dintre aceste două 
dase mari, care în 1 848, în afară de Anglia, se dădea doar la Paris 
şi poate încă în cîteva mari centre industriale, s-a extins asupra 
întregii Europe, ajungînd la o intensitate care în 1 848 era încă de 
neconceput. Pe atunci numeroase evanghelii confuze ale diferitelor 
secte cu panaceele lor, acum o singură teorie unanim recunoscută, 
extrem de clară : teoria lui Marx care formulează cu precizie scopul 
final al luptei ; pe atunci mase nedezvoltate, dezbinate şi care 
diferă între ele după localitate şi naţionalitate, legate doar prin 
sentimentul suferinţelor comune şi oscilînd dezorientate între en
tuziasm şi desperare, acum o unică mare armată internaţională a 
socialiştilor, înaintînd vertiginos, crescînd pe zi ce trece ca număr, 
organizare, disciplină, conştiinţă şi încredere în victorie. Dacă nici 
măcar această puternică armată a proletariatului nu şi-a atins încă 
ţelul, dacă, departe de a cuceri victoria printr-o singură mare lo
vitură, ea trebuie să înainteze încet, cucerind printr-o luptă grea 
şi dîrză o poziţie după alta, aceasta dovedeşte o dată pentru tot
deauna că în 1 848 era cu neputinţă să se obţină transformarea so
cială printr-o simplă lovitură dată prin surprindere. 

O burghezie scindată în două fracţiuni dinastice-monarhice 513, 
care cerea însă înainte de toate linişte şi siguranţă pentru aface
rile ei băneşti, iar în faţa ei un proletariat, ce-i drept învins, dar 
încă ameninţător, în jurul căruia se grupau tot mai mult mic-bur
ghezii şi ţăranii - ameninţarea continuă a unei explozii violente, 
C'are, cu toate acestea, nu oferea nici o perspectivă de rezolvare 
definitivă -, iată situaţia parcă anume creată pentru lovitura de 
stat a celui de-al treilea pretendent, pseudodemocrat, Ludovic Bo-
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naparte. Cu ajutorul armatei el a pus capăt la 2 decembrie 1 85 1  
situaţiei încordate, asigurînd Europei liniştea internă, pentru a o 
ferici în schimb cu o nouă eră de războaie. Perioada revoluţiilor 
de jos era temporar încheiată ; a urmat o perioadă a revoluţiilor 
de sus. 

Revenirea la imperiu în 1 851 a fost o nouă dovadă că aspira
ţiile proletare din ·acea vreme nu ajunseseră la maturitate. Dar 
chiar imperiul avea să creeze condiţiile în care ele aveau să ajungă 
la maturitate. Liniştea internă a asigurat posibilitatea unui nou 
avînt industrial, iar necesitatea de a da o ocupaţie armatei şi de 
a abate spre exterior tendinţele revoluţionare a generat războaiele 
prin care Bonaparte, sub pretextul apărării „principiului naţionali
tăţilor" 514, căuta prin tot felul de tertipuri să obţină teritorii pe 
care să le anexeze Franţei. Imitatorul său Bismarck a adoptat 
aceeaşi politică pentru Prusia ; în 1 866 el a săvîrşit lovitura sa de 
stat, revoluţia sa de sus, îndreptată împotriva Confederaţiei ger
mane şi a Austriei şi, nu mai puţin, împotriva Camerei prusiene, 
care intrase în conflict cu guvernul. Dar Europa era prea mică 
pentru doi Bonaparte şi astfel ironia istoriei a făcut ca Bismarck 
să-l răstoarne pe Bonaparte, iar regele Wilhelm al Prusiei să în
temeieze nu numai imperiul Germaniei mici, ci şi Republica Fran
ceză. Rezultatul general a fost însă că în Europa independenţa şi 
unitatea internă a marilor naţiuni, cu excepţia Poloniei, a deveni t  
un fapt, fireşte înăuntrul unor graniţe relativ modeste, dar totuşi 
destul de largi pentru ca procesul de dezvoltare al clasei munci
toare să nu mai fie frînat de complicaţii naţionale. Groparii revo
luţiei din 1 848 au devenit executorii ei testamentari. Iar alături de 
ei se şi ridica ameninţător moştenitorul lui 1 848, proletariatul, re
prezentat de Internaţională. 

După războiul din 1 870-187 1 ,  Bonaparte dispare de pe scenă, 
iar misiunea lui Bismarck este îndeplinită, el poate să devină din 
nou un iuncher de rînd. Incheierea acestei perioade o constituie 
însă Comuna din Paris. Incercarea perfidă a lui Thiers de a fura 
artileria Gărzii naţionale din Paris a provocat insurecţia victorioasă. 
S-a vădit din nou că la Paris nu mai este posibilă nici o altă re
voluţie în afară de cea proletară. După victorie dominaţia a revenit 
de la sine, fără a fi contestată de nimeni, clasei muncitoare. Şi s-a 
vădit din nou cit de imposibilă era chiar şi atunci, la douăzeci de 
ani după perioada descrisă în lucrarea lui Marx, dominaţia clasei 
muncitoare. Pe de o parte, Franţa a lăsat Parisul în voia soartei, 
privind nepăsătoare cum sîngerează sub obuzele lui Mac-Mahon ; 
pe de altă parte, Comuna se consuma în lupta sterilă dintre cele 
două partide care o scindau : blanquiştii (maj oritatea) şi proud-
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honiştii (minoritatea) , şi nici unii nici alţii nu ştiau ce trebuia făcut. 
Victoria uşoară din 1871 a rămas tot atît de infructuoasă ca şi 
lovitura prin surprindere din 1 848. 

Se credea că o dată cu Comuna din Paris a fost îngropat de
finitiv şi proletariatul luptător. Dar tocmai dimpotrivă : de la Co
mună şi de la războiul franco-prusian a pornit avîntul său cel mai 
puternic. Revoluţionarea totală a întregului sistem militar prin în
rolarea întregii populaţii apte pentru serviciul militar în armate 
al căror efectiv se număra acum cu milioanele, prin introducerea 
armelor de foc, a obuzelor şi a substanţelor explozibile de o efi
cacitate nemaicunoscută pînă atunci a pus brusc capăt, pe de o 
parte, perioadei războaielor bonapartiste şi a asigurat o dezvoltare 
paşnică a industriei, prin faptul că făcea imposibil orice alt război 
în afara unui război mondial, cu nemaipomenitele orori inerente 
lui, al cărui deznodămînt nu poate fi prevăzut. Pe de altă parte, 
această revoluţionare, determinînd creşterea în progresie geome
trică a cheltuielilor pentru armată, a făcut să crească impozitele 
enorm de mult şi a împins astfel clasele mai sărace ale poporului 
în braţele socialismului. Anexarea Alsaciei şi Lorenei, cauză ime
diată a cursei nebuneşti a înarmărilor, a reuşit să aţîţe ura şovină 
pe care o nutreau una faţă de cealaltă burghezia franceză şi cea 
germană ; pentru muncitorii celor două ţări însă, ea a devenit 
o nouă legătură de unire. Iar ziua aniversării Comunei din Paris a 
devenit prima sărbătoare comună a întregului proletariat. 

Războiul din 1 870-1 871 şi înfrîngerea Comunei, după cum a 
prevăzut Marx, au strămutat vremelnic centrul de greutate al miş
cării muncitoreşti europene din Franţa în Germania. Franţa a 
avut nevoie, fireşte, de ani îndelungaţi ca să-şi revină de pe urma 
vărsării de sînge din mai 1 8 7 1 .  Dimpotrivă în Germania, unde in
dustria, favorizată în plus de mana binefăcătoare a miliardelor 
franceze 515 se dezvolta, ca într-o seră, tot mai rapid, social-demo
craţia creştea într-un ritm şi mai rapid, şi mai susţinut. Datorită 
priceperii cu care muncitorii germani au folosit votul universal in
trodus în 1 866, creşterea uimitoare a partidului a devenit evidentă 
lumii întregi din cifre incontestabile : în 1871 social-democraţii au 
întrunit - 102 OOO de voturi, în 1 874 - 352 OOO, în 1 877 - 493 OOO. 
Apoi a urmat recunoaşterea de către cei de sus a acestor progrese 
sub forma legii excepţionale împotriva socialiştilor : partidul a fost 
vremelnic zdrobit, numărul voturilor pe care le-a întrunit a scăzut 
în 1 88 1  la 3 1 2  OOO. Dar partidul a învins repede această situaţie, 
şi iată că, sub presiunea legii excepţionale, fără presă, fără orga
nizare legală, fără drept de asociere şi de întrunire, iată că abia 
acum a început o adevărată creştere rapidă : în 1 884 - 550 OOO, în 

35 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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1 887 - 763 OOO, în 1 890 - 1 427 OOO de voturi. Atunci mina statu
lui a devenit neputincioasă. Legea împotriva socialiştilor a dis
părut, numărul voturilor întrunite de socialişti a crescut la 1 787 OOO, 
reprezentînd mai bine de un sfert din totalul voturilor exprimate. 
Guvernul şi clasele dominante şi-au irosit toate mijloacele - fără 
folos, fără rost, fără succes. Dovezile evidente ale neputinţei lor, 
pe care autorităţile, de la paznicul de noapte pînă la cancelarul 
imperiului, au trebuit să le capete - şi încă din partea dispreţui
ţilor muncitori I - se numărau cu milioanele. Statul a ajuns în 
impas, muncitorii se aflau abia la începutul drumului. 

Dar pe lingă primul serviciu, acela al însăşi existenţei lor ca 
cel mai puternic şi mai disciplinat partid socialist, aflat în cea 
mai rapidă creştere, muncitorii germani au mai adus cauzei clasei 
muncitoare un al doilea mare serviciu. Ei au dat tovarăşilor lor 
din toate ţările o armă nouă, o armă dintre cele mai ascuţite, 
arătîndu-le cum trebuie folosit votul universal. 

Votul universal exista deja de multă vreme în Franţa, dar a 
fost discreditat pentru că guvernul bonapartist abuza de el. După 
Comună nu mai exista un partid muncitoresc care să-l poată folosi. 
Şi în Spania votul universal a fost introdus pe timpul republicii 518

, 
dar în Spania neparticiparea la alegeri devenise de mult o regulă 
pentru toate partidele de opoziţie serioase. Nici experienţele din 
Elveţia în legătură cu votul universal nu erau nicidecum încura
jatoare pentru un partid muncitoresc. Muncitorii revoluţionari din 
ţările romanice s-au obişnuit să considere dreptul de vot ca o 
cursă, ca un instrument de înşelare folosit de guvern. In Germania, 
lucrurile stăteau altfel. lncă „Manifestul Comunist" a proclamat 
cucerirea dreptului de vot universal, cucerirea democraţiei, ca una 
dintre primele şi cele mai importante sarcini ale proletariatului 
luptător, iar Lassalle a reluat această revendicare. Iar atunci cînd 
Bismarck s-a văzut nevoit să introducă votul universal ca singurul 
mijloc de a cointeresa masele populare în planurile sale, munci
torii noştri au luat imediat lucrurile în serios şi l-au trimis pe 
August Bebel în primul Reichstag constituant. Iar din ziua aceea 
ei au folosit dreptul de vot într-un mod care le-a adus rezultate 
înmiite şi care a servit de model muncitorilor din toate ţările. 
Dreptul de vot ei l-au transformat - ca să ne exprimăm cu cu
vintele folosite în programul marxist francez - de moyen de 
duperie qu'il a ete jusqu'ici, en instrument d'emancipation - din
tr-un instrument de înşelăciune, cum a fost pînă acum, într-un in
strument de eliberare 5 17• Şi chiar dacă dreptul de vot universal 
nu ne-ar fi oferit alt avantaj decît acela că ne-a permis să ne 
numărăm la fiecare trei ani forţele ; că prin creşterea neaşteptat 
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de rapidă, constatată regulat, a numărului voturilor a sporit în 
aceeaşi măsură încrederea în victorie a muncitorilor, ca  şi teama 
duşmanilor, devenind astfel cel mai bun mijloc de propagandă al 
nostru ; că ne-a arătat exact care sînt propriile noastre forţe şi 
care sînt forţele tuturor partidelor adverse, oferindu-ne astfel un 
criteriu cum nu se poate mai bun pentru proporţionarea acţiunilor 
noastre, ferindu-ne în aceeaşi măsură de o şovăire inoportună, ca  
şi de o cutezanţă inoportună, - dacă acesta ar  f i  singurul avan
taj pe care-l avem de pe urma dreptului de vot, şi tot ar 
fi mai mult decît deajuns. Dar votul universal ne-a dat mult mai 
mult. In timpul agitaţiei electorale, el ne-a oferit cel mai bun 
mij loc de a veni în contact cu masele populare acolo unde mai 
erau încă departe de noi, de a sili toate partidele să-şi apere de 
atacurile noastre părerile şi acţiunile în faţa întregului popor ; pe 
lingă aceasta, a oferit reprezentanţilor noştri în Reichstag o tri
bună de la înălţimea căreia ei se puteau adresa atît adversarilor 
lor din parlament, cit şi maselor din afara parlamentului, cu mai 
multă autoritate şi libertate decît o puteau face prin presă şi în
truniri. La ce folosea guvernului şi burgheziei legea împotriva so
cialiştilor dacă agitaţia electorală şi discursurile socialiste din 
Reichstag o subminau într-una ? 

Dar o dată cu folosirea cu succes a votului universal a fost 
folosi t un mod de luptă cu totul nou al proletariatului, care s-a 
dezvoltat rapid. S-a constatat că instituţiile de stat cu ajutorul 
cărora burghezia îşi organizează dominaţia mai oferă şi alte posi
bilităţi pentru lupta clasei muncitoare împotriva acestor instituţii 
înseşi. Muncitorii participau la alegerile pentru Landtagurile dife
ritelor state, pentru consiliile municipale, instanţele de judecată 
profesionale, ei disputau burgheziei orice post electiv dacă pentru 
ocuparea acestuia participau la vot un număr destul de mare de 
muncitori. Şi aşa se face că burghezia şi guvernul au ajuns să 
se teamă mult mai mult de acţiunea legală decît de cea ilegală a 
partidului muncitoresc, mai mult de succesele în alegeri decît de 
cele ale insurecţiei. 

Căci şi aici condiţiile de luptă au suferit schimbări esenţiale. 
Insurecţia de tip vechi, lupta de stradă pe baricade, care pînă în 
1 848 pretutindeni hotăra în ultimă instanţă deznodămîntul ei, era 
în mare măsură învechită. 

Să nu ne facem iluzii în această privinţă : o adevărată victorie 
a insurecţiei asupra armatei în lupta de stradă, adică o victorie ca 
cea repurtată în lupta dintre două armate, este un lucru dintre 
cele mai rare. Dar tot atît de rare sînt cazurile în care insurgenţii 
au contat pe o astfel de victorie. Ei nu urmăreau decît să frîngă 

35• 
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spiritul de luptă al trupelor, exercitînd asupra lor o presiune mo
rală, lucru care în lupta dintre armatele a două ţări beligerante 
nu avea nici o importanţă, sau, în orice caz, o importanţă mult mai 
mică. Dacă aceasta reuşeşte, trupele refuză să tragă sau coman
danţii îşi pierd capul şi insurecţia iese victorioasă. Dacă nu reu
şeşte, alunei, chiar în cazul unei inferiorităţi numerice, trupele au 
de partea lor superioritatea armelor, pregătirea, conducerea unică, 
folosirea planificată a forţelor de luptă şi disciplina. Maximul pe 
care-l poate atinge insurecţia într-o acţiune tactică efectivă este 
amenajarea şi apărarea, după toate regulile artei, a unei baricade. 
Sprijinul reciproc, dispozitivul şi folosirea rezervelor în mod co
respunzător, într-un cuvînt coordonarea acţiunilor şi cooperarea 
dintre diferitele detaşamente necesare chiar şi pentru apărarea 
unui cartier dintr-un oraş, ca să nu mai vorbim de apărarea unui 
oraş mare în întregime, nu pot fi realizate <lecit în mod foarte 
defectuos sau chiar de loc ; concentrarea forţelor de luptă într-un 
punct hotărîtor în cazul de faţă cade de la sine. De aceea forma 
de luptă predominantă este apărarea pasivă, iar dacă se trece pe 
alocuri la atac e numai o excepţie, în vederea unor incursiuni 
ocazionale şi a unor atacuri de flanc ; de regulă însă, atacurile se 
limitează la ocuparea poziţiilor părăsite de trupele care se retrag. 
La aceasta se mai adaugă faptul că armata dispune de artilerie şi 
trupe de geniu bine înarmate şi instruite, mijloace de luptă care, 
în mai toate cazurile, lipsesc cu desăvîrşire insurgenţilor. Nu este 
deci de mirare că chiar şi luptele de baricade, în care s-a dat do
vadă de cel mai mare eroism - la Paris în iunie 1 848, la Viena 
în octombrie 1 848, la Dresda în mai 1 849 -, s-au terminat cu în
frîngerea insurecţiei de îndată ce comandanţii trupelor atacatoare, 
făcînd abstracţie de considerente politice, acţionau conform punc
telor de vedere pur militare şi se puteau bizui pe soldaţii lor. 

Numeroasele succese repurtate de insurgenţi pînă în 1 848 se 
datoresc unor cauze foarte variate. La Paris, în iulie 1 830 şi în 
februarie 1 848, ca şi în majoritatea luptelor de stradă din Spania, 
între insurgenţi şi trupe se afla o gardă civilă, care fie trecea 
direct de partea insurgenţilor, fie prin atitudinea ei pasivă, ne
hotărîtă făcea să şovăie şi trupele, şi pe deasupra furniza arme 
insurgenţilor. Acolo unde această gardă civilă lua de la început 
atitudine împotriva insurecţiei, ca în iunie 1 848 la Paris, insurecţia 
era înfrîntă. La Berlin, în 1 848, poporul a învins, în parte pentru 
că în noaptea dinainte de 19 martie şi în dimineaţa acelei zile i 
s-au alăturat noi forţe de luptă însemnate, în parte pentru că 
trupele erau obosite şi prost aprovizionate, în sfîrşit pentru că 
acţiunile lor erau paralizate de ordinele pe care le primeau. ln 
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toate cazurile însă, insurgenţii repurtau victoria pentru că trupele 
refuzau să tragă, pentru că comandanţii nu mai erau în stare să 
ia hotărîri sau pentru că aveau mîinile legate. 

Aşadar, chiar şi în epoca clasică a luptelor de stradă, baricada 
avea mai mult un efect moral decit unul material. Ea era un mijloc 
menit să zdruncine fermitatea trupelor. Dacă rezista pînă cînd 
reuşea să atingă acest scop, victoria era cîştigată ; dacă nu, lupta 
se termina cu o înfrîngere. <Acesta e punctul principal care tre
buie avut în vedere şi atunci cînd se studiază şansele unor lupte 
de stradă, care eventual, ar putea avea loc în viitor.> * 

Aceste şanse erau destul de slabe chiar şi în 1 849. Burghezia 
trecuse pretutindeni de partea guvernelor, reprezentanţii „culturii 
şi ai proprietăţii u salutau şi ospătau trupele care porneau la înă
buşirea insurecţiilor. Mirajul baricadei a dispărut, soldatul nu mai 
vedea îndărătul ei „poporul" ,  ci nişte rebeli, instigatori, jefuitori, 
indivizi care împart averile, drojdia societăţii ; cu timpul, ofiţerii 
se obişnuiseră cu tactica luptei de stradă, ei nu mai înaintau de-a 
dreptul şi fără acoperire asupra parapetului improvizat, ci îl în
văluiau prin grădini, curţi şi case. Şi, cu oarecare dibăcie, acest 
lucru reuşea acum în nouă cazuri din zece. 

De atunci însă s-au mai schimbat foarte multe, şi toate în fa
voarea trupelor. Dacă oraşele mari au crescut mult, apoi efectivul 
armatelor a crescut şi mai mult. Din 1 848 populaţia Parisului şi a 
Berlinului nu a crescut de patru ori, pe cînd garnizoanele lor s-au 
mărit mai mult decît de patru ori. Datorită căilor ferate, efectivul 
acestor ga.rniwane poate deveni în 24 de ore mai mult decît dublu, 
iar în 413 de ore el poate ajunge la proporţiile unei armate uriaşe. 
Armamentul acestor trupe, enorm sporite, a devenit incomparabil 
mai eficace. In 1 848 - puşca cu percuţie, cu ţeava lisă şi cu încărca
rea re la gura ţevii ; astăzi - puşca de calibru mic cu magazie, care 
se încarcd. pe la culată şi care trage de patru ori mai departe, de 
'lece ori mai precis şi de zece ori mai repede decît cealaltă. Atunci 
- ·  ghiulelele sferice şi mitralii le  cu acţiune relativ slabă ale arti
leriei ; astăzi - grenadele explozive, din care una singură e sufi
cientă pentru a dis lruge cea mai bună baricadă. Atunci - tîrnă
copul pionierului pentru a sparge zidurile ; astăzi - cartuşul cu 
dinamită. 

In ceea ce-i priveşte pe insurgenţi, dimpotrivă, toate condiţiile 
s-au înrăutăţit. E greu de presupus că o insurecţie cu care să sim
pati'Zeze toate păturile poporului se va repeta ; e de presupus că, 
în lupta de clasă păturile de mijloc nu se vor grupa niciodată toate, 

• In le'Ctnl din „Die Neue Zeit" şi în broşura „Luptele de clasă în Franţa• 
apărută în 1895, acest pasaj a fost omis. - Nota red. 



518 Introducere la lucrarea „Luptele de clasă în Franta• 

fără excepţie, în jurul proletariatului, aşa incit partidul reacţiunii, 
strîns în jurul burgheziei, să dispară aproape complet. „Poporulu va 
apărea, astfel, întotdeauna împărţit, şi prin urmare va lipsi acea 
pîrghie puternică care în 1 848 s-a dovedit atît de eficace. Dacă de 
partea insurgenţilor vor fi un număr mai mare de oameni care au 
făcut armata, înarmarea lor va fi şi mai grea. Armele de vînătoare 
şi de lux din armurării - chiar dacă, potrivit ordinelor poliţiei, nu 
sînt făcute în prealabil inutilizabile, scoţîndu-li-se o piesă din în
chizător - sînt departe de a fi la înălţimea armelor cu magazie 
ale soldaţilor chiar în lupta la mică distanţă. Pînă în 1 848 oriciae 
putea să-şi confecţioneze singur muniţia necesară din praf de 
puşcă şi plumb ; astăzi pentru fiecare puşcă se cere un tip de car
tuş diferit, şi ele se aseamănă numai prin aceea că sînt un produs 
ingenios al marii industrii, care deci nu poate fi confecţionat ex 
tempore *,  astfel incit cea mai mare parte din puşti sînt inutile 
atunci cînd lipsesc cartuşele speciale, potrivite pentru ele. Şi, în 
sfîrşit, cartierele noi, construite după 1 848 în marile oraşe, au străzi 
lungi, drepte şi largi, parcă anume făcute pentru acţiunea noilor 
tunuri şi puşti. Ar trebui să fie nebun revoluţionarul, care pentru 
lupta de baricade şi-ar alege el însuşi noile cartiere muncitoreşti 
din nordul şi estul Berlinului. 

<Inseamnă oare aceasta că pe viitor lupta de stradă nu va 
mai juca nici un rol ? Nicidecum. Aceasta înseamnă numai că din 
1 848 condiţiile au devenit mult mai nefavorabile pentru luptătorii 
din rîndurile populaţiei civile şi mult mai favorabile pentru trupe. 
Aşadar, în viitor o luptă de stradă va putea fi încununată de suc
ces numai dacă această situaţie dezavantajoasă va fi compensată 
de alţi factori. De aceea lupta de stradă va apărea mai rar la înce· 
putul unei mari revoluţii decît în cursul desfăşurării ei ulterioare 
şi va trebui întreprinsă cu forţe mai mari. Atunci însă aceste forţe 
vor prefera, probabil, aşa cum s-a întîmplat în tot cursul marii re
voluţii franceze, precum şi la 4 septembrie şi la 3 1  octombrie 1 870 
la Paris 518, atacul deschis tacticii pasive de baricadă.> ** 

!şi dă oare acum seama cititorul de ce clasele dominante vor 
să ne atragă cu tot dinadinsul acolo unde trage puşca şi sfîrtecă 
sabia ? De ce sîntem acum acuzaţi de laşitate pentru că nu mai 
ieşim de-a dreptul în stradă, unde sîntem siguri dinainte că ne aş
teaptă înfrîngerea ? De ce sîntem atît de insistent rugaţi să accep
tăm, în sfîrşit, să servim drept carne de tun ? 

* - fără pregătire, improvizat. - Nola lrad. 
* * ln textul din „Die Neue Zeit" şi în broşura „Luptele de clasă în Franta• 

apărută in 1895, acest alineat a fost în întregime omis. - Nota red. 
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Aceşti domni îşi irosesc zadarnic rugăminţile şi provocările. 
Nu sîntem atît de proşti. Ei ar putea să ceară în viitorul război 
tot atît de bine duşmanului lor să-şi aşeze trupele în linie, ca pe 
timpul bătrînului Fritz *, sau în coloane constituite din divizii în
tregi, ca la Wagram şi Waterloo 5 10, ba purtînd chiar în mină puşca 
cu cremene. Dacă s-au schimbat condiţiile pentru războiul între 
popoare, apoi nu mai puţin s-au schimbat ele şi pentru lupta de 
clasă. A trecut vremea loviturilor prin surprindere, a revoluţiilor 
înfăptuite de o minoritate conştientă aflată în fruntea maselor in
conştiente. Atunci cînd este vorba de o transformare totală a orîn
duirii sociale, masele trebuie să participe ele însele la aceasta, tre
buie să înţeleagă ele însele despre ce este vorba, pentru ce anume 
îşi varsă sîngele şi îşi riscă viaţa **. Asta ne-a învăţat istoria ulti
milor cincizeci de ani. Dar pentru ca masele să înţeleagă ce tre
buie să facă este nevoie de o muncă îndelungată, perseverentă, şi 
tocmai munca aceasta o desfăşurăm noi acum, şi încă cu un succes 
care-i duce la desperare pe adversarii noştri. 

Şi în ţările romanice lumea îşi dă tot mai mult seama că ve
chea tactică trebuie revizuită. Pretutindeni a fost imitat exemplul 
german de folosire a dreptului de vot, de cucerire a tuturor pozi
ţiilor accesibile nouă ; <pretutindeni atacurile nepregătite au 
trecut pe planul al doilea> ***. In Franţa, unde în decurs de peste o 
sulă de ani pămîntul a fost răscolit de o serie de revoluţii, unde 
nu există nici un partid care să nu-şi fi dat tributul la conspiraţii, 
insurecţii şi tot felul de alte acţiuni revoluţionare ; în Franţa, unde, 
în consecinţă, guvernul nu este cîtuşi de puţin sigur de armată şi 
unde, în genere, împrejurările sînt mult mai favorabile pentru o 
lovitură insurecţională decît în Germania, - chiar şi în Franţa 
socialiştii îşi dau tot mai mult seama că pentru ei o victorie dura
bilă nu este cu putinţă decît în cazul cînd ar cîştiga mai întîi de 
partea lor marea masă a poporului, adică, în cazul de faţă, pe 
ţărani. Şi aici s-a recunoscut că munca de propagandă desfăşurată 
cu răbdare şi activitatea parlamentară constituie sarcina imediată 
a partidului. Succesele nu s-au lăsat aşteptate. Nu numai că au 
fost cucerite un şir întreg de consilii municipale, dar în Camere 
se află 50 de socialişti care au şi răsturnat trei guverne şi un 

* Frederic al II-iea. - Nota red. 
** In textul din „Die Neue Zeit" şi în broşura „Luptele de clasă în Franta• 

apărută în 1895, în locul cuvintelor : „pentru ce anume îşi varsă sîngele şi îşi 
riscă viaţa•, figurează cuvintele : „pentru ce anume trebuie să actioneze• .  -
Nota red. 

* * *  In textul din „Die Neue Zeit" şi în broşura „Luptele de clasă ln Franta• 
apărută în 1 895, cuvintele : „pretutindeni atacurile nepregătite au trecut pe 
planul al doilea• au fost omise. - Nota red. 
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preşedinte de republică. In Belgia, muncitorii şi-au cucerit anul 
trecut dreptul de vot 520 şi au învins într-un sfert din totalul cir
cumscripţiilor electorale. In Elveţia, în Italia, în Danemarca, ba  
chiar în  Bulgaria ş i  în  România, socialiştii sînt reprezentaţi în 
parlamente. In Austria, toate partidele au ajuns la concluzia una
nimă că accesul în Reichsrat nu ne mai poate fi oprit. De intrat 
vom intra, aceasta e sigur ; rămîne numai de văzut : pe care uşă ? 
Şi chiar în Rusia dacă se va întruni faimosul Zemski sobor *, acea 
adunare naţională căreia i se împotriveşte atît de zadarnic tînărul 
Nicolaie, chiar şi acolo putem conta în mod cert că vom fi re
prezentaţi. 

Se înţelege de la sine că tovarăşii noştri din străinătate nu 
renunţă nicidecum la dreptul lor la revoluţie. Dreptul la revoluţie 
este, de altfel, unicul „drept" cu adevărat „ istoric" ,  unicul drept 
pe care se întemeiază toate statele moderne fără excepţie, inclusiv 
Mecklenburgul, a cărui revoluţie a nobilimii s-a încheiat în 1755 
prin „Erbvergleich" („acordul cu privire la succesiune" ) .  această 
glorioasă consfinţire a feudalismului, care mai e în vigoare şi as
tăzi 521• Dreptul la revoluţie este atît de adînc înrădăcinat în con
ştiinţa generală, incit pînă şi generalul von Boguslawski deduce 
numai din acest drept al poporului dreptul la lovitura de stat pe 
care-l revendică pentru împăratul său. 

Dar, orice s-ar întîmpla în alte ţări, social-democraţia ger
mană are o poziţie deosebită şi, prin urmare, cel puţin pentru 
viitorul imediat şi o sarcină deosebită. Cele două milioane de ale
gători pe care îi trimite la urne, împreună cu tinerii şi femeile 
lipsiţi de drept de vot care stau în spatele lor, alcătuiesc masa 
cea mai numeroasă şi mai compactă, „detaşamentul de şoc " hotă
rîtor al armatei proletare internaţionale. Această masă reprezintă 
de pe acum mai bine de un sfert din voturile exprimate, şi, cum 
dovedesc alegerile parţiale pentru Reichstag, alegerile pentru 
Landtagurile diferitelor state, pentru consiliile municipale şi cele 
pentru instanţele de judecată profesionale, ea creşte mereu. Creş
terea ei se desfăşoară tot atît de spontan, de neîntrerupt, de nestă
vilit şi în acelaşi timp tot atît de lin ca orice proces care are loc în 
natură. Toate încercările guvernului de a împiedica acest lucru 
s-au dovedit neputincioase. Putem conta de pe acum pe 2 250 OOO 
de alegători. Dacă lucrurile vor continua să meargă aşa, pînă la 
sfîrşitul secolului vom cuceri cea mai mare parte a păturilor de 
mijloc ale societăţii, mica burghezie, ca şi ţărănimea cu gospodă
rie mică, şi vom deveni forţa hotărîtoare în ţară, în faţa căreia 
vor trebui, vrînd-nevrînd, să se plece toate celelalte forţe. Să con-

* - ln original această denumire a fost scrisă cu litere latine. - Nota red. 
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tribuim fără preget la creşterea acestei forţe, pînă ce va depăşi 
de la sine actualul sistem de guvernare <să nu uzăm în lupte de 
avangardă acest detaşament de şoc, care se întăreşte pe zi ce 
trece, ci să-l păstrăm intact pînă în ziua hotărîtoare *> - iată 
sarcina noastră principală. Şi nu există decît un singur mijloc care 
ar putea să oprească pentru moment creşterea necontenită a for
ţelor de luptă socialiste în Germania sau chiar s-o facă să regre
seze pentru cîtva timp : o ciocnire de proporţii mari cu armata, o 
vărsare de sînge ca aceea din 1 87 1  de la Paris. Cu timpul am în
vinge şi asta. Pentru a şterge de pe faţa pămîntului un partid ai 
cărui membri se numără cu milioanele, nu ar ajunge toate armele 
cu magazie din Europa şi din America. Dar dezvoltarea normală 
ar fi astfel frînată <am fi lipsiţi, poate, în momentul critic de de
taşamentul de şoc>, bătălia hotărîtoare ** ar fi întîrziată, amînată 
şi ar fi plătită cu jertfe mai grele. 

Ironia istoriei universale pune totul cu capul în jos. Noi, „re
voluţionarii" ,  „amatorii de răsturnări" ,  reuşim mai bine cu mijloa
cele legale decît cu cele ilegale şi cu răsturnarea. Partidele or
dinii, cum îşi spun ele, pier din cauza stării legale pe care au 
creat-o ele însele. tn desperarea lor, ele strigă ca şi Odilon Bar
rot : la legalite nous tue, legalitatea ne ucide 522 , în timp ce noi, 
în condiţiile acestei legalităţi, căpătăm muşchi zdraveni şi obraji 
rumeni şi arătăm ca tinereţea fără bătrîneţe, Iar dacă noi nu vom 
fi atît de nesăbuiţi incit de dragul acestor partide să ne lăsăm 
împinşi la lupta de stradă, nu le va rămîne în cele din urmă alt
ceva de făcut decît să încalce ele însele această legalitate atît de 
fatală lor. 

Intre timp ele întocmesc noi legi împotriva răsturnării. Din 
nou totul este pus cu capul în joc;.  Oare aceşti duşmani fanatici de 
astăzi ai răsturnării nu sînt ei înşişi răsturnătorii de ieri ? Oare 
noi am provocat războiul civil din 1 866 ? Oare noi am alungat pe 
regele Hanovrei, pe electorul de Hessen, pe ducele de Nassau din 
ţările lor, în care erau suverani ereditari şi legitiini, şi am anexat 
aceste ţări 523 ? Şi tocmai cei care au răsturnat Confederaţia ger
mană şi trei monarhii prin graţia lui dumnezeu se plîng de răstur-

* In textul din „Die Neue Zeit" şi in broşura „Luptele de clasă în Franţa• 
apărută în 1895, cuvintele : „să nu uzăm in lupte de avangardă acest detaşa
ment de şoc, care se întăreşte pe zi ce trece, ci să-l păstrăm intact pînă ln 
ziua hotăritoare" sînt omise. - Nota red. 

•• In textul din „Die Neue Zeit" şi in broşura „Luptele de clasă în Franţa• 
apărută în 1895, cuvintele : „detaşamentul de şoc nu ar fi, poate, disponibil ln 
momentul critic" au fost omise, iar în locul cuvintelor : „bătălia hotăritoare• fi
gurează cuvîntul : „hotărirea•.  - Nota red. 
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nare ? Quis tulerit Gracchos de seditione querentes ? * Cine ar 
putea tolera ca apologeţii lui Bismarck să ponegrească răsturnarea ? 

Dar n-au decît să-şi impună proiectele de lege cu privire la 
răsturnare, n-au decît să le facă mai aspre, să transforme întreg 
Codul penal în cauciuc ; ei nu vor reuşi decît să dea o nouă do
vadă a neputinţei lor. Pentru a veni serios de hac social-democra
ţiei, ei vor trebui să ia cu totul alte măsuri. Impotriva răsturnării 
social-democrate, căreia acum tocmai respectarea legilor îi prieşte, 
ei nu pot folosi decît o răsturnare înfăptuită de partidele ordinii, 
răsturnare care nu se poate produce fără încălcarea legilor. D-l Răs
sler, birocratul prusac, şi d-l von Boguslawski, generalul prusac, 
le-au arătat singura cale ce poate fi eventual folosită împotriva 
muncitorilor, care nu se mai lăsa atraşi în lupta de stradă. Viola
rea constituţiei, dictatura, reîntoarcerea la absolutism, regis vo
luntas suprema lex I ** Aşadar, curaj domnilor, aici nu mai ajută 
vorbele, aici trebuie să treceţi la fapte. 

Nu uitaţi însă că Imperiul german, ca şi toate statele mici, ca  
şi  toate statele moderne în general, este produsul unui pact : în 
primul rînd, al pactului dintre suverani, iar în al doilea rînd al 
pactului dintre suverani ş i  popor. Dacă una din părţi violează pac
tul, acesta nu mai este valabil în ansamblu, şi nici cealaltă parte 
nu mai are obligaţii. <Acest lucru ni l-a demonstrat în mod stră
lucit B ismarck în 1 866. Prin urmare, dacă veţi viola constituţia 
imperiului, atunci şi social-democraţia va fi eliberată de obligaţiile 
ei şi va putea acţiona faţă de dv. cum va găsi de cuviinţă. Dar ce 
anume va face ea atunci - este un secret şi e puţin probabil că o 
să vi-l divulge astăzi.> *** 

Au trecut aproape 1 600 de ani de cînd în Imperiul roman de 
asemenea acţiona un periculos partid al răsturnării. El submina 
religia şi toate temeliile statului ; nega de-a dreptul că voinţa îm
păratului este legea supremă ; el n-avea patrie, era internaţional, 
s-a extins în toate provinciile imperiului, din Galia pînă în Asia, 
trecînd şi dincolo de graniţele lui. Mult timp a acţionat pe ascuns, 
în umbră, dar de la o vreme s-a simţit destul de puternic pentru a 
ieşi la lumină. Acest partid al răsturnării, cunoscut sub numele de 
creştini, era puternic reprezentat şi în armată ; legiuni întregi erau 
creştine. Cînd erau trimişi pentru a da onorul la ceremoniile de 
sacrificiu ale religiei păgîne dominante, soldaţii, care aparţineau 
partidului răsturnării, mergeau atît de departe cu cutezanţa, incit, 

• - Cine ar putea tolera ca Grachii să se plîngă de răscoală 1 (Iuvenal, 
,,Satire", li, 24). - Nota trad. 

H .,... Voinia regelui este legea supremă I - Nota trad. 
•••  ln textul din „D1e Neue Zeit" şi din broşura „Luptele de clasă în Frania• 

apărută în 1 895, ultimele trei fraze din acest alineat au fost omise. - Nota red. 
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în semn de protest, arborau pe coifurile lor nişte insigne speciale : 
cruci. Nici chiar persecuţiile din partea superiorilor, obişnuite în 
cazărmi, nu dădeau rezultate. Impăralul Diocleţian nu a mai putut 
răbda ca în armata lui ordinea, supunerea şi disciplina să fie sub
minate. El a intervenit în mod energic cit nu era prea tîrziu. A 
emis o lege împotriva socialiştilor - vreau să spun împotriva 
creştinilor. Adunările răsturnătorilor au fost interzise, localurile în 
care se adunau au fost închise sau chiar dărîmate, insignele creş
tine, crucile etc. au fost interzise, aşa cum sînt interzise în Saxo
nia batistele roşii. Creştinii nu aveau dreptul să ocupe funcţii în 
stat ; ei nu puteau să devină nici măcar caporali. Deoarece atunci 
nu existau încă judecători atît de bine dresaţi incit „să judece cu 
părtinire" - şi d-l von Koller, în proiectul de lege împotriva răstur
nării pe care l-a depus, presupune că există asemenea judecă
tori -, creştinilor li s-a interzis pur şi simplu să-şi caute dreptatea 
în justiţie. Şi această lege excepţională a rămas fără efect. Creş
tinii, în bătaie de joc, smulgeau textul legii de pe ziduri ; se spune 
chiar că ar fi dat foc palatului din Nicomedia în care se afla în 
acel moment împăratul. Atunci el s-a răzbunat, pornind marea pri
goană împotriva creştinilor din anul 303 e.n. A fost ultima de acest 
fel. Şi  a fost atît de eficace, incit şaptesprezece ani mai tîrziu ar
mata era alcătuită. în cea mai mare parte din creştini, iar autocratul 
care i-a urmat lui Diocleţian la conducerea întregului imperiu ro
man, Constantin, numit de popi cel Mare, a proclamat creştinismul 
religie de stat. 

Londra, 6 martie 1895 

Publicat (cu prescurtări) în 
„Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 27 şi 28 , 
1 894-1895, şi în broşura Karl Marx, 
„Die Klassenkiimpfe în Frankreich 
1 848 bis 1 850",  Berlin, 1895 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul complet 
din şpalturile broşurii, 
confruntat cu manuscrisul 

Tradus dm limba germană 
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f Către conducerea Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani de la Londra] 

11 martie 1895 
41 ,  Regent's Park Road, N. W. 

Stimate tovarăşe, 
Regret că de data aceasta nu voi putea lua parte la serbarea 

dv., în care aniversaţi evenimentele din martie. Din cauza bolii 
mele, de altfel banale, care îmi dă de furcă din timp în timp şi care 
nu poate fi tratată decît prin repaus complet, sînt condamnat din 
nou să stau cîteva săptămîni în casă. Nădăjduiesc şi doresc ca 
absenţa mea să nu prejudicieze cu nimic succesul serbării dv. 

Rămîn, cu cele mai cordiale salutări, 
al dv. , 

Puhhcat pentru prima oară 
ln limba rusă, în K. Marx şi F. Engels, 
Opei e, voi. XXIX, 1946 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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[Către comitetul Partidului laburist independent 524] 

Mulţumesc din inimă -comitetului pentru invitaţia pe care a 
avut amabilitatea să mi-o trimită, dar, din păcate, nu pot face uz 
de ea, deoarece medicul meu curant tocmai acum mi-a interzis ca
tegoric să accept vreo invitaţie. Intrucît biletul de intrare poate fi 
folosit pentru altcineva, îmi permit să-l înapoiez, alăturîndu-1 la 
această scrisoare. 

Scris in a doua jumătate 
a lunii aprilie 1895 
Publicat pentru prima oară 
în limba rusă, in K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XXIX, 1946 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 



[Interviul acordat de Friedrich Engels 
corespondentului ziarului francez „L'Eclair" 

la 1 aprilie 1892 525] 
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D-l Engels, duşmanul interviurilor, a acceptat să facă o excepţie pentru 
noi şi să ne spună impresiile sale. 

„Ce părere aveţi - l-am întrebat noi - despre recentele atentate săvîrşite 
de anarhişti la Paris ?" 

„Nu văd aici decît mina unor agenţi provocatori plătiţi, care 
încearcă să discrediteze partidele în care joacă cit de cit un rol. 
Guvernul este, fără îndoială, interesat să se producă asemenea ex
plozii, care servesc atît interesele burgheziei în general cit şi in
trigile anumitor grupări politice în particular. De fapt, scopul lor 
este să provoace panică în rîndurile populaţiei, să instituie te
roarea şi să instaureze astfel dominaţia reacţiunii. 

Acelaşi procedeu a fost folosit în Germania în timpul «tulbu-
1 ărilor de la Berlin» 526• Şi aici trebuie căutată mina poliţiei. Este 
adevărat că, în prima zi a acestor manifestaţii pseudosocialiste, 
unii dintre prietenii noştri, induşi în eroare, au participat la miş
care, dar şi-au dat repede seama de adevăratul ei caracter şi s-au 
retras imediat. 

O dovadă în această privinţă o constituie faptul că au fost 
devastate cîteva prăvălii aparţinînd unor oameni cunoscuţi ca so
cialişti. Procesul răzvrătiţilor arestaţi a arătat că instigatorii erau 
antisemiţi, care au exploatat foamea citorva săraci pentru a-i face 
să strige : <dos evreii !» .  

In Italia s-a  folosit acelaşi sistem în legătură cu procesul in
tentat lui Cipriani şi altor anarhişti. Şi acolo acţiunile agenţilor 
provocatori au fost demascate în faţa Curţii cu juri. 

Dar acest lucru nu reuşeşte întotdeauna. La Paris s-au găsit 
cîţiva mizerabili care au făcut jocul poliţiei, dar nimeni, cu excep
ţia poliţiei, nu îndrăzneşte să susţină că ei fac parte din parti
dul socialist. " 

36 
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Diplomaţia rusă 
„Nu vă temeţi că toate aceste zguduiri interne vor determina guvernul d 

caute ieşirea într-un război european 1 De pildă, lmpăratul Wilhelm„.• 

„Nu. Doresc ca împăratul Wilhelm să aibă viaţă lungă, spre 
binele socialiştilor germani - spune Engels rîzînd. - De altfel, nu 
cred că este posibil un război într-un viitor apropiatu. 

„Nu vă nelinişteşte, în această privinţă, alianţa dintre Rusia şi Franţa ?" 

„Nicidecum. Anul trecut, Rusia a avut, poate, intenţii agre
sive. Demonstraţiile de la Kromtadt 527, amabilitatea vădită a Ru
siei imperiale faţă de Franţa republicană puteau să pară suspecte. 
Concentrarea de trupe la graniţă putea de asemenea să stîmească 
oarecare panică. Dar astăzi lucrurile stau cu totul altfel. 

De fapt, chiar dacă Rusia ar vrea război, ea nu l-ar putea face. 
ln momentul de faţă ea are de luptat împotriva unui duşman mai 
ameninţător decît toţi ceilalţi : foametea. 

Acest flagel nu este rezultatul unei recolte proaste întîmplă
toare, provocate de vreo calamitate naturală. El este consecinţa 
noilor rînduieli sociale din Rusia. 

După războiul Crimeii, în timpul căruia regimente întregi au 
pierit în zăpezi, situaţia din Rusia s-a schimbat foarte mult. Acest 
război marchează începutul unei mari crize în istoria Rusiei. Cînd 
înfrîngerea a fost totală, cînd neputinţa Rusiei a devenit evidentă 
pentru întreaga Europă, constatînd starea j alnică în care se afla 
imperiul său, împăratul Nicolaie, ajuns la desperare, n-a ezitat să 
se otrăvească. Urcîndu-se pe tron, Alexandru al Ii-lea s-a văzut 
obligat să întreprindă ceva pentru a remedia situaţia îngrozitoare 
a ţării sale. 

Cauzele foametei din Rusia 

Şi tocmai în această perioadă ţarul a înfăptuit eliberarea io
bagilor, o eliberare care a servit ca pretext pentru o nouă repar
tizare a pămîntului între nobili şi ţărani. Nobilii au primit pămîn
turile cele mai bune, precum şi pădurile şi resursele de apă. Ţă
ranii au primit numai pămînturi proaste şi în măsură cu totul 
nesatisfăcătoare ; ei trebuiau să plătească pentru aceste pămînturi 
timp de 49 de ani o anumită sumă în rate anuale. Care a fost 
rezultatul ? 

Ţăranii nu au putut plăti renta către stat şi au fost nevoiţi să 
se înglodeze în datorii ; aveau prea mult pentru a putea muri şi 
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prea puţin pentru a putea trăi. O bandă de kulaki * (cămătari) ** 
s-a năpustit asupra acestor truditori ai pămîntului şi încetul cu 
încetul aceştia s-au îndatorat atît de mult, incit au pierdut orice 
speranţă de a se mai achita vreodată. Cînd cămătarii n-au mai 
vrut să dea pe datorie, ţăranii au fost nevoiţi să-şi vîndă recoltele 
pentru a-şi procura bani şi au vîndut nu numai griul necesar hra
nei lor, ci chiar griul de sămînţă ,  şi astfel recoltele viitoare au 
fost compromise. 

In aceste condiţii, prima recoltă proastă trebuia să ducă la o 
adevărată foamete. La rîndul ei, această foamete a survenit şi a 
dat lovitura de graţie producţiei agricole a Rusiei. Intr-adevăr, ţă
ranul, nemaiputînd hrăni vitele, a fost nevoit fie să le taie, fie să 
le vîndă. Or, fără vite, pămîntul nu poate fi nici lucrat, nici îngră
şat. Producţia agricolă este deci compromisă pentru mulţi ani 
de-aici înainte. 

Eliberarea ţăranilor n-a constituit decît un aspect al revoluţiei 
economice care a avut loc în Rusia ; celălalt aspect constă în crea
rea artificială a unei burghezii industriale, menite să servească 
drept clasă intermediară. Pentru a se realiza mai repede acest 
lucru s-a instituit un adevărat sistem prohibitiv care proteja indus
t ria rusă şi contribuia la dezvoltarea ei neobişnuit de rapidă ; dar 
cum această industrie nu putea să lucreze pentru export, avea ne
voie de o piaţă internă. Ţăranul rus însă nu cumpără aproape ni
mic, fiind obişnuit să-şi facă singur totul : casă, unelte, îmbrăcă
minte etc. ; pînă nu de mult el producea singur articole din lemn, 
fier, piele, pe care le vindea la tîrg. Dar cînd ţăranii nu au mai 
avut lemn, deoarece pădurile au fost date moşierilor, meşteşugul 
ţărănesc a început să decadă. Dezvoltarea producţiei de fabrică 
i-a dat lovitura de graţie, iar ţăranii au fost nevoiţi să cumpere 
produse fabricate. Dar în momentul în care această industrie era 
pe punctul să triumfe, a izbucnit foametea, c are i-a dat o lovitură 
de moarte : ţăranii nu mai pot cumpăra nici un fel de produse fa
bricate ; ruinarea unora atrage după sine ruinarea celorlalţ iu .  

Situaţia economică şi militară 

„Aşadar, după părerea dv„ dată fiind situaţia economică, Rusia nici măcar 
nu se poate glndi la un război ?" 

„Da. Nu exagerez cînd spun că portretul pe c are Vauban şi 
Boisguillebert 528 l-au făcut ţăranului francez din secolul al XVII-

36* 

* In textul original, cuvîntul rusesc este scris cu litere latine. - Nota rad. 
•* traducerea exactă - chiaburi. - Nota trad. 
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lea se potriveşte şi ţăranului rus, nevoit astăzi să se hrănească cu 
iarbă. Nici în Franţa trecerea de la orînduirea feudală la cea bur
gheză nu s-a produs fără zguduiri ; în Rusia însă ea a dat naştere 
unei crize acute care ameninţă să devină cronică. De aceea, în 
momentul de faţă, ruşilor le este gîndul mai mult la hrană decît 
la luptă" .  

„Ultimul împrumut rusesc"„.  

„Tocmai despre acest lucru voiam să vorbesc. Este un eşec 
colosal. Patriotismul burgheziei franceze, căreia îi place foarte 
mult să vorbească de revanşă, nu a fost destul de puternic, pentru 
ca ea să-şi deschidă punga. Guvernul ţarist a cerut 20 OOO OOO de 
lire sterline ; a primit numai douăsprezece„. " 

„Se spune că Rothschilzii ar fi contribuit Ia eşecul acestui împrumut pentru 
a-şi răzbuna coreligionarii persecutaţi de guvernul rus ?" 

„I-am atacat destul pe Rothschilzi pentru a le lua acum apă
rarea, afirmînd că sînt atît de proşti. Rothschilzii nu sînt preocu
paţi decît de interesele lor, ca bancheri, de a primi cele mai mari 
comisioane posibile şi de a exploata un număr cît mai mare de 
prostănaci ; asta e tot" .  

„Aşadar, n u  credeţi î n  puterea Rusiei ?" 

„Rusia e puternică în defensivă, dar în atac nu e puternică 
nici pe mare, nici pe uscat. Am arătat că situaţia ei economică 
nu-i permite să se lanseze în acţiuni primejdioase şi costisitoare. 
Dacă examinăm organizarea ei militară constatăm că nici din acest 
punct de vedere Rusia nu este de temut. 

In caz de război ea n-ar putea mobiliza un număr mai mare 
de soldaţi decît cel aflat acum sub arme. Rezervele ei există doar 
pe hîrtie ; ea poate, ce-i drept, să aibă mii şi mii de soldaţi, dar 
nu are ofiţeri de rezervă. De fapt, de unde ar putea lua ofiţeri ? 
Din ce mediu ? 

In Germania avem cu 50°/o mai mulţi ofiţeri de rezervă decît 
avem nevoie. Oare în această privinţă Franţa nu se află şi ea în
tr-o situaţie relativ proastă ?H - spune interlocutorul nostru. 

Puternica Franţă 

„De loc - răspundem noi -, în Franţa c.u avem un surplus de ofiţeri, dar 
toate unităţile sînt completate cu cadre de comandă" .  
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„Acest lucru nu-mi displace de loc - ne răspunde Engels. -
N-aş vrea ca armata germană să fie atît de puternică incit să poată 
cuceri întreaga Europă. Pentru realizarea ţelului nostru, pentru eli
berarea clasei muncitoare din Europa, este nevoie de o Franţă pu
ternică, stăpînă pe ea însăşi, precum şi de o Germanie c are să se 
bucure de aceleaşi avantaje. Marele vostru compatriot Saint-Simon 
a fost primul care a proclamat necesitatea unei alianţe între Franţa, 
Anglia şi Germania ca o primă condiţie a liniştii în Europa. Iată 
adevărata «triplă alianţă» " 529, 

„ln încheiere, permiteţi-ne să vă spunem că aţi prezentat cam sumbru si
tuaţia din Rusia" .  

„Nicidecum. Vreţi să vă relatez o întîmplare ? Ştiţi că pentru 
a acorda ajutor ţăranilor ruşi înfometaţi s-a hotărît să se trimită 
griu din Caucaz, unde exista un surplus. S-au dat dispoziţiile co
respunzătoare ; s-a strîns o cantitate mare de griu şi s-au trimis 
vagoane pentru a-l transporta. S-au trimis însă atîtea vagoane 
goale, incit linia a fost blocată. Griul stătea lingă vagoane, iar va
goanele nu puteau pleca. Aflînd acest lucru, ţarul * s-a înfuriat şi 
a trimis la faţa locului un general ; militarul a făcut scandal, a 
anunţat că totul merge bine, dar n-a reuşit să expedieze decit ci
teva garnituri ; mai tot griul a putrezit acolo I Ce s-ar întîmpla în 
caz de mobilizare ? Rusia nu are încă o reţea prea mare de căi 
ferate, iar ofiţerii ei nu ştiu să folosească nici ceea ce au" .  

Problema Alsaciei şi Lorenei 

„Incă o întrebare : ce se întîmplă cu Alsacia şi Lorena, cauza tuturor acestor 
disensiuni ? Credeţi că este posibilă o rezolvare paşnică a acestei probleme, 
acceptabilă, în acelaşi timp, atit pentru Franţa, cit şi JJentrn Ge1mania 1" 

„Sper că în zece ani în Germania va fi la putere partidul so
cialist. Prima lui grijă va fi să dea l ocuitorilor din Alsacia şi Lo
rena posibilitatea să-şi hot ărască singuri viitorul politic. Prin ur
mare, problema se va rezolva fără participarea soldaţilor francezi. 
Dimpotrivă, un război între Germania şi Franţa ar constitui singu
rul mijloc de a împiedica venirea la putere a socialiştilor. Dar 
dacă Franţa, în alianţă cu Rusia, ar ataca Germania, aceasta din 
urmă ar lupta pe viaţă şi pe moarte pentru a-şi apăra existenţa na-

* Alexandru al III-iea. - Nota red. 
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ţională, în care socialiştii germani sînt mult mai interesaţi decît 
burghezii. Socialiştii ar lupta pînă la unul şi nu ar ezita să recurgă 
la mijloacele revoluţionare folosite de Franţa în 1 793 u .  

Publicat î n  
„L'!:clair" din 6 aprilie 1 892 
şi în formă prescurtată 
ln „Le Socialiste" nr. 82 
din 16 aprilie 1892 

Se tipăreşte după textul apărut 
în „L'lklair" ,  confruntat 
cu textul din „Le Socialiste• 

Tradus din limba franceză 



[Interviul acordat de Friedrich Engels 
corespondentului ziarului „Le Figaro" 

la 8 mai 1893 530) 

„.Aflind scopul vizitei mele, Engels mi-a declarat imediat următoarele : 

535 

„Germania intră într-una dintre cele mai grave perioade ale 
istoriei sale, dar trebuie să adaug totodată că noi, socialiştii, n-avem 
de ce ne teme în situaţia creată. Dimpotrivă, vom folosi cu succes 
această situaţie în interesul nostru. Creditele militare n-au fost 
aprobate mai ales datorită agitaţiei făcute de noi 531• Nu ne-au 
putut ignora nici diferitele partide parlamentare şi cu atît mai puţin 
guvernul, care ştie prea bine că noi sîntem inamicul lui cel mai 
periculos. Cînd în Germania s-a aflat de hotărîrea guvernului de a 
cere noi credite militare, populaţia a fost indignată şi votul cen
trului şi al radicalilor 532 a fost, desigur, influenţat de presiunea opi
niei publice" .  

„Vedeţi dv. - a adăugat Engels, subliniind intenţionat decla
raţia sa -, în Germania poporul spune : Avem destui soldaţi I Tre
buie să se termine o dată cu asta !" 

„Dar noul Reichstag, d-le Engels ?" 

„Acum, cînd discut cu dv., am impresia că noul Reichstag va fi 
şi mai puţin dispus să voteze creditele decît vechiul Reichstag. De 
altfel, eu nu exclud posibilitatea ca noii deputaţi, care au în faţă 
cinci ani de legislatură, să trateze cu guvernul, şi acesta, cu puţină 
„violenţă blindă" ,  să obţină rezolvarea problemei printr-un com
promis. Este foarte probabil ca Reichstagul să nu voteze creditele, 
şi în acest caz va trebui să se recurgă la o a doua dizolvare care, 
după părerea mea, va avea ca rezultat alegerea unui Reichstag şi 
mai refractar la propunerile guvernului. Aceasta ar agrava la ma
ximum conflictul şi nu se ştie cine va învinge : Reichstagul sau 
împăratul. Se va repeta conflictul din 1 864 dintre Bismarck şi Land
tagul prusian, conflict c are s-a încheiat prin războiul cu Austria" 533• 
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Riispunsul lui Friedrich Engels mi-a sugerat o nouă întrebare : cum priveşte 
el cele două variante posibile în evoluţia evenimentelor, variante discutate în  
presa europeană : o lovitură de  stat a lui Wilhelm al II-iea în interior, sau o 
agresiune în exterior. 

„O lovitură de stat - răspunde cu însufleţire interlocutorul 
meu - nu mai este în ziua de astăzi un lucru atît de uşor ca în 
trecut. In 1864, în timpul conflictului dintre Bismarck şi Landtagul 
prusian, Prusia era un stat centralizat, în timp ce acum Imperiul 
german este un stat federal. Guvernul central ar risca prea mult 
încercînd o lovitură de stat. Pentru a avea certitudinea că o va 
putea înfăptui, el ar avea nevoie de consimţămîntul unanim al tu
turor guvernelor federaţiei. Dacă numai unul din aceste guverne nu 
acceptă ideea loviturii de stat, el se eliberează de obligaţiile sale 
faţă de imperiu şi aceasta ar însemna destrămarea statului federal. 
Dar asta nu e totul. Constituţia federală este unica garanţie pe care 
o au statele mici faţă de supremaţia Prusiei ; violînd-o, ele se pre
dau singure, legate de mîini şi de picioare, bunului plac al puterii 
centrale. Este oare posibil ca Bavaria să renunţe la drepturile ei ? 
Nu, şi pentru a preciza vă voi spune următoarele : Pentru a da o 
lovitură de stat în Germania, împăratul ar trebui să aibă de partea 
sa fie poporul - şi nu-l are -, fie toate guvernele federaţiei, şi nu 
le va avea niciodată pe toateu .  

lntrucît ultima declaraţie a lui Engels n u  m-a convins, insist asupra posibi
litiiţii unei lovituri de stat în interior. 

„Oh ! - îmi răspunde el -, eu nu susţin că ceea ce aş numi 
revoluţie de sus nu constituie o ameninţare pentru viitor. Bebel 
şi mai mulţi d�ntre prietenii noştri au spus dej a că prevăd Wl aten
tat la dreptul de vot univerisal " .  

„ln acest caz veţi răspunde la violentă prin violentă ? "  

„Nu vom fi atît d e  proşti încît s ă  cădem î n  cursa p e  care ne-ar 
întinde-o guvernul, căci nimic nu doreşte guvernul german mai mult 
decît o insurecţie pentru a ne zdrobi. Cunoaştem prea bine rapor
tul actual de forţe dintre noi şi guvern, pentru a risca aşa ceva. De 
altfel, Wilhelm al Ii-lea ar îndrăzni oare să desfiinţeze complet 
dreptul de vot universal ? Nu cred. Mai curînd va mări limita de 
vîrstă pentru alegători şi ne va dărui un drept de vot revăzut şi 
corectat• (la aceste cuvinte Engels a început să ridă) , „cu care 
curînd va face cunoştinţă Belgia" 534, 

„Nu vă temeţi de arestarea în masă a deputaţilor opoziţiei ?" 
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„Oh I - exclamă Engels -, nimeni în Germania nu admite 
o asemenea posibilitate. Există guverne ale federaţiei, cel bavarez 
de pildă, care nu ar consimţi niciodată să sancţioneze o asemenea 
violare flagrantă a constituţiei. Nu uitaţi că constituţia imperială 
şi Reichstagul sînt pentru statele mici singura armă cu ajutorul 
căreia ele pot preîntîmpina înghiţirea lor de către Prusia " .  

A m  ajuns apoi la  ipoteza unei agresiuni în exterior. Engels e departe de 
a fi pesimist. 

„Fireşte - spune el -, poate interveni un război. Dar cine 
1ş1 ia astăzi răspunderea să-l provoace ? Doar Rusia, ţara c are, da
torită întinderii ei uriaşe, nu poate fi cucerită„.  Dar şi aici mai este 
o problemă !„.  In momentul de faţă, Rusia se află într-o asemenea 
situaţie, incit nu poate rezista nici măcar o lună în război dacă nu 
primeşte bani din străinătate " .  

Aici interlocutorul meu s-a întrerupt o clipă, iar apoi a continuat, abia 
stăpinindu-şi minia : 

„Eu, ce-i drept, nu înţeleg guvernul francez. Doar nu Franţa 
are nevoie de Rusia, ci Rusia de Franţa. Rusia e ruinată, solul ei 
este secătuit. Dacă guvernul francez ar înţelege situaţia reală, el 
ar obţine de la Rusia tot ce ar dori, tot„. tot„., în afară de bani şi 
de ajutor militar efectiv. Fără Franţa, Rusia ar fi izolată, complet izo
lată„. Să nu mi se vorbească mie de forţa militară a Rusiei I Aminti
ţi-vă de războiul cu Turcia. Fără români, ruşii ar fi fost neputincioşi 
la Plevna„. 535• Nu, cu cît mă gîndesc mai mult, cu atît cred mai puţin 
în eventualitatea unui război. E atît de greu de prevăzut în ziua 
de astăzi rezultatul unui război I Armatele sînt puse în condiţii cu 
totul noi, care răstoarnă toate c alculele. Au apărut puşti care pot 
trage zece focuri pe minut, a căror bătaie se apropie de bătaia 
tunurilor cu tragere lungă şi ale căror gloanţe au o forţă de pă
trundere neîntîlnită încă. Au apărut obuze încărc ate cu melinită, 
cu roburită etc. Nici unul din aceste mijloace îngrozitoare de dis
trugere n-a mai fost încercat vreodată într-un război. In felul acesta, 
nu ne putem da seama ce influenţă va avea această revoluţie în 
armament asupra tacticii şi moralului soldaţilor. 

Dacă Wilhelm al Il-lea ar vrea să ipornească un război, el ar 
întîmpina rezistenţă în propriul său stat-major ; ar fi făcut să înţe
leagă riscurile uriaşe ale unui război. In timpul lui Napoleon al 
III-lea mai erau posibile războaie localizate ; în zilele noastre răz
boiul ar fi general şi Europa ar li la cheremul Angliei, pentru că An-
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glia va putea, după cum va crede ea de cuviinţă, să nimicească prin 
foamete pe una sau alta din ţările beligerante. Nici Germania, nici 
Franţa nu produc suficient grîu : ele sînt nevoite să-l importe din 
străinătate. Ele se aprovizionează în special din Rusia. In c azul unui 
război cu Rusia, Germania n-ar putea să primească nici un hectoli
tru de grîu. Pe de altă parte, dacă Europa centrală ar intra în război 
împotriva Franţei, aceasta din urmă n-ar mai putea primi grîu rusesc. 
Prin urmare, nu i-ar mai rămîne deschis decît drumul pe mare. Dar 
în timp de război marea ar fi mai mult ca oricînd în stăpînirea 
englezilor. Datorită obligaţiilor pe care şi le-au asumat companiile 
care fac diverse servicii transoceanice, guvernul englez are la dis
poziţia sa vasele acestora, construite sub controlul său ; în felul 
acesta, în caz de război, Anglia ar dispune, în afară de puternica 
ei flotă, de încă 50-60 de crucişătoare pentru a nu permite vaselor 
comerciale să aprovizioneze vreuna din ţările care luptă împotriva 
ei. Chiar dacă ar rămîne neutră, Anglia ar fi arbitrul suprem al situa
ţiei. In timp ce ţările beligerante şi-ar epuiza forţele în lupte, ea ar 
veni, la momentul oportun, să dicteze condiţiile de pace. De altfel, 
nici să nu vă gîndiţi că Wilhelm al Ii-lea ar începe un război. Im
păratul german a pierdut mult din elanul războinic de altădată" .  

Mai a m  o întrebare în  legătură c u  o problemă importantă, ş i  anume, aş 
vrea să-I întreb pe d-l Engels care sînt şansele socialiştilor germani în  viitoarele 
alegeri. 

„Sînt convins mi-a răspuns el - că vom avea cu 700 OOO 
sau, poate, chiar cu 1 OOO OOO de voturi, mai mult decît în 1 890. In 
felul acesta vom avea în total două milioane şi un sfert, dacă nu 
două milioane şi jumătate de voturi. Dar numărul mandatelor de 
deputaţi nu va corespunde acestei cifre. Dacă mandatele ar fi fost re
partizate egal, în ultimul Reichstag noi am fi avut, după alegerile 
care ne-au adus o jumătate de milion de voturi, optzeci de deputaţi 
în loc de treizeci şi şase. De la crearea imperiului, cînd s-au stabilit 
circumscripţiile electorale, repartizarea populaţiei pe circumscripţii 
nu s-a schimbat în favoarea noastră. Circumscripţiile electorale au 
fost constituite după principiul : un deputat la 1 00 OOO de locuitori. 
Berlinul însă are şi acum în Reichstag numai şase deputaţi, deşi, 
în momentul de faţă, populaţia lui este de peste un milion şi jumă
tate de locuitori. De fapt, Berlinul ar trebui să aibă astăzi şaispre
zece deputaţi. Alt exemplu : Koln are în prezent 250 OOO de locui
tori, dar alege, ca şi înainte, un singur deputat" .  

„Partidul socialist v a  candida î n  toate circumscripţiile ? ' 



Anexe 539 

„Da, vom candida în toate cele 400 de circumscripţii. Se im
pune o trecere în revistă a forţelor noastre".  

„Care este scopul final al vostru, al socialiştilor germani ?• Engels m-a 
privit citeva clipe şi apoi mi-a spus : 

„Noi nu avem un scop final. Noi sîntem adepţii dezvoltării per
manente, neîntrerupte, şi nu intenţionăm să-i impunem omenirii 
legi definitive. Idei preconcepute în ceea ce priveşte detaliile orga
nizării viitoarei societăţi ? Nu veţi găsi nici urmă de aşa ceva la 
noi. Noi vom fi mulţumiţi dacă vom reuşi ca mijloacele de produc
ţie să fie în mina întregii societăţi, dar ştim foarte bine că acest 
lucru este imposibil în condiţiile actualului guvern monarhist şi 
federativ".  

Mi-am permis să spun că este încă departe timpul cînd socialiştii germani 
vor putea să-şi aplice teoriile în practică. 

„Nu atît de departe cum vi se pare - mi-a răspuns d-l En
gels. - Consider că se apropie timpul cînd partidul nostru va fi 
chemat să preia conducerea ţării„. Către sfîrşitul secolului, nu este 
exclus să asistaţi la înfăptuirea acestui lucru. 

Şi într-adevăr I Luaţi numărul partizanilor noştri de la începutul 
luptei parlamentare. Cu prilejul alegerilor se înregistrează o creş
tere constantă a numărului lor. In ceea ce mă priveşte sînt convins 
că dacă ultimul Reichstag ar fi avut o durată legală, adică dacă 
alegerile s-ar ţinc abia în 1 895, noi am întruni trei milioane şi 
jumătate de voturi. Dar în întreaga Germanie sînt zece milioane 
de alegători, din care votează, în medie, 7 milioane. Dacă pentru 
noi vor vota 3 ,5  milioane de alegători din numărul total de 7 mi
lioane, Imperiul german nu va mai putea dăinui în actuala formă. 
Şi nu uitaţi - acest lucru e foarte important - că numărul ale
gătorilor noştri reflectă numărul partizanilor noştri în armată. Avînd 
deja un milion şi jumătate de alegători din zece milioane, noi avem 
de partea noastră circa a şaptea parte din întreaga populaţie şi se 
poate considera că din şase soldaţi unul este cu noi. Cînd vom avea 
trei milioane şi j umătate de voturi - şi nu e mult pînă atunci - vom 
avea de partea noastră jumătate din efectivul armatei" .  

Fiindcă mi-am exprimat îndoiala în  ceea c e  priveşte fidelitatea soldatilor 
allati sub influenta socialiştilor fată de principiile lor în cazul unei revolutii, d-l 
Engels mi-a spus textual : 

„Cînd vom avea majoritatea, armata noastră va face în mod con
ştient ceea ce armata franceză a făcut instinctiv : va refuza să tragă 
în popor. Da, orice ar spune burghezii înspăimîntaţi, noi putem să 



540 Anexe 

prevedem momentul cînd vom avea majoritatea populaţiei de partea 
noastră, cind ideile noastre !'ie vor răspîndi pretutindeni, atît în rîn
durile muncitorilor, cît şi în rîndurile profesorilor, medicilor, avocaţi
lor e tc. Dacă ar trebui să preluăm mîine puterea, am avea nevoie de 
ingineri, chimişti,  agronomi. Ei bine I Eu sînt convins că mulţi dintre 
ei vor fi cu noi. Iar peste cinci sau zece ani vom avea mai mulţi 
decît vom avea nevoie". 

După aceste cuvinte pline de optimism m-am despărţit de d-l  Friedrich Engels. 

Publicat în 
„Le Figaro• din 13 mai 1893 
şi în „Le Socialiste• nr. 1 40 
din 20 mai 1 893 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „Le Figaro • ,  confruntat 
cu textul apărut în „Le Socialiste• 

Tradus din limba franceză 



[Interviul acordat de Friedrich Engels 
corespondentului ziarului „Daily Chronicle" 

la sfîrşitul lunii iunie 1 893 536] 

541 

.„L-am vizitat pe d-l Engels la locuinţa sa din Regent's Park Road şi l·am 
găsit, bineînţeles, intr·o dispoziţie foarte bună, datorită rezultatelor alegerilor 
pentru Reichstagul german. 

„Am obţinut zece locuri - a spus el ca răspuns la întrebările 
mele. - In primul tur de scrutin am obţinut 24 de mandate, în cel 
de-al doilea, din cei 85 de candidaţi ai noştri, au fost aleşi 20. Am 
obţinut 16 mandate şi am pierdut 6, în felul acesta am cîştigat net 
10 mandate. Cinci din cei şase candidaţi din partea Berlinului sînt ai 
noştri u .  

„Cite voturi aţi obţinut î n  total 1 •  

„Vom şti acest lucru numai cînd vor începe şedinţele Reichstag
ului ; atunci vor fi cunoscute cifrele exacte, dar şi acum putem spune 
că am obţinut peste 2 OOO OOO de voturi. In 1 890 am întrunit 1 427 OOO. 
Şi nu uitaţi că aceste voturi au fost date exclusiv socialiştilor. Impo
triva noastră s-au coalizat toate partidele, în afară de un mic număr 
de reprezentanţi ai partidului popular, un fel de partid radical-repu
blican 537• Noi am propus 391 de candidaţi şi am refuzat să încheiem 
vreun acord cu alte partide. Dacă am fi vrut să facem acest lucru, 
am fi putut obţine încă douăzeci sau treizeci de mandate în plus, dar 
am respins categoric orice fel de compromisuri, şi tocmai de aceea 
poziţia noastră e atît de puternică. Nici unul dintre deputaţii noştri 
nu este obligat să sprijine alt partid sau alte măsuri, în afară de pro
gramul propriului nostru partid". 

„Dar aceste 2 OOO OOO de voturi pe care le·aţi obţinut trebuiaa să vă aducă 
mai multe mandate 1•  

„Da, aici toată vina o poartă sistemul defectuos de repartizare 
a mandatelor de deputat. Cînd a fost creat Reichstagul s-a considerat 
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că circumscripţiile electorale vor fi egale şi că se va alege un deputat 
la 1 00 OOO de locuitori ; dar greşelile comise la formarea circumscrip
ţiilor, precum şi creşterea şi deplasarea populaţiei, au făcut ca, în mo
mentul de faţă, numărul alegătorilor în circumscripţii să nu fie nici 
pe departe egal. Acest lucru ne aduce mari prejudicii. Luaţi, de pildă, 
candidatura lui Liebknecht la Berlin. El a obţinut 51 OOO de voturi în
tr-o circumscripţie cu o populaţie de circa 500 OOO de locuitori" .  

„Dar de ce aţi pierdut şase mandate 1 •  

„Această pierdere se explică în fiecare caz în parte prin împre
jurări deosebite. In 1 890 noi am considerat Bremenul o întîmplare 
fericită ; la Liibeck, după cum am aflat de la Bebel, mulţi muncitori 
lipseau din oraş, aşa încît, dacă alegerile ar fi avut loc iarna, am fi 
avut şi acest mandat. Apoi nu trebuie să uităm că pe noi criza comer
cială ne-a lovit mai puternic decît pe voi şi că noi a trebuit să luptăm 
împotriva urii înverşunate a întreprinzătorilor. Deşi votul este secret, 

persoanele interesate au reuşit să reducă la zero acest caracter secret. 
La noi, alegerile nu se fac ca la voi în Anglia, unde alegătorul 
îşi completează buletinul în localul de vot, ci fiecare vine cu bule
tinul de vot gata completat. In afară de aceasta, criza comercială 
şi epidemia de holeră din 1 892 au obligat majoritatea muncitorilor 
să primească ajutor din partea statului, ceea ce i-a privat pe timp 
de un an de dreptul de vot. 

Dar eu sînt mai mîndru de înfrîngerile noastre decît de victo
riile noastre - continuă d-l Engels. - In circumscripţia electorală 
rurală Dresden am obţinut numai cu 1 00 de voturi mai puţin decît 
candidatul pentru c are au votat toate celelalte partide, numărul 
total al alegătorilor fiind de 32 OOO. La Ottensen, din 27 OOO de voturi, 
candidatul nostru a întrunit cu 500 de voturi mai puţin decît adver
sarul său, care de asemenea a fost susţinut de toate celelalte par
tide. La Stuttgart, candidatul nostru a obţinut 13 3 1 5  voturi, numai 
cu 1 28 de voturi mai puţin decît candidatul care a fost ales. La 
Liibeck, unde au votat 19 OOO de persoane, nouă ne-au lipsit numai 
154 de voturi. Şi, aşa cum am mai spus, toate aceste voturi au fost 
d ate socialiştilor, împotriva coaliţiei tuturor celorlalte partide " .  

„Spuneţi-ne : care este programul dumneavoastră politic ?" 

„Programul nostru coincide aproape întru totul cu programul 
Federaţiei social-democrate din Anglia 538, dar politica noastră este 
complet diferită" .  

„Este probabil mai apropiată de politica Societăţii fabienilor 1• 
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„Nicidecum - răspunde categoric d-l Engels -, eu consider 
Societatea fabienilor 639 o simplă filială a partidului liberal. Ea speră 
să realizeze o înnoire socială numai prin mijloacele pe c are i le 
oferă acest partid. Noi ne opunem tuturor partidelor politice exis
tente şi intenţionăm să luptăm împotriva lor. Federaţia social-de
mocrată din Anglia este doar o mică sectă şi acţionează ca atare. 
Este o organizaţie închisă. Ea n-a înţeles cum trebuie condusă miş
carea muncitorească în general şi cum s-o orienteze spre socialism. 
Ea a transformat marxismul in ortodoxie. Astfel, în timpul grevei 
docherilor, ea a cerut insistent ca John Burns să înalţe steagul 
roşu, cînd aceasta ar fi dăunat întregii mişcări, şi, în loc să-i atragă 
pe muncitorii portuari de partea noastră, i-ar fi împins din nou în 
braţele capitaliştilor. Noi nu facem asemenea lucruri şi, cu toate 
acestea, programul nostru este pur socialist. Prima noastră reven
dicare este socializarea tuturor mijloacelor şi uneltelor de produc
ţie. Ce-i drept, noi acceptăm tot ce ne oferă vreun guvern, dar 
numai ca un acont pentru care nu sîntem obligaţi să-i mulţumim. 
Noi votăm întotdeauna împotriva bugetului şi împotriva oricăror 
aloc aţii pentru armată şi împotriva măririi efectivului ei. In cir
cumscripţiile în care, la al doilea tur de scrutin, noi nu am avut 
candidaţi, alegătorii noştri au primit indicaţia să-i sprijine numai 
pe candidaţii, care s-au angajat să voteze împotriva proiectului de 
lege cu privire la armată, împotriva oricăror impozite suplimen
tare şi împotriva oricăror îngrădiri ale drepturilor poporului 11 •  

„Cum vor influenţa alegerile situaţia politică din Germania 1" 

„Proiectul de lege cu privire la armată va fi adoptat 640• Opozi
ţia va fi complet distrusă. De fapt, în momentul de faţă, singura 
opoziţie reală şi organizată o formăm noi. Naţional-liberalii s-au 
alăturat conservatorilor. Partidul liberal s-a scindat în două, şi după 
alegeri n-a mai rămas în genere nimic din el. Catolicii şi micile 
fracţiuni se tem de o nouă dizolvare a Reichstagului şi, pentru a 
evita acest lucru, sînt gata să facă orice concesii 11 •  

„Ce influenţă vor avea, după părerea dv., alegerile a5upra situaţiei politice 
dm Europa în genere 1" 

„Dacă proiectul de lege cu privire la armată va fi adoptat, 
Franţa şi Rusia vor lua, evident, măsuri în acelaşi sens. Franţa a 
şi mobilizat întreaga populaţie masculină, chiar şi bărb aţi inapţi din 
punct de vedere fizic pentru serviciul militar, dar nu încape îndo
ială că ea se va preocupa de perfecţionarea armatei ei ca de o 
maşină de război. Rusia va întîmpina dificultăţi în ceea ce priveşte 
completarea efectivului de ofiţeri. Austria şi Germania vor acţiona, 
bineînţeles, de comun acord " .  
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„Consideraţi deci că sînt puţine şanse de pace în Europa ?" 

„Orice incident lipsit de însemnătate poate, bineînţeles, să 
ducă la un conflict, dar nu cred că guvernanţii acestor state vor 
război. Precizia şi bătaia lungă a noii arme cu tragere rapidă şi 
folosirea pulberei fără fum înseamnă o asemenea revoluţionare în 
modul de ducere a războiului, incit nimeni nu poate spune care va 
fi tactica justă de luptă în aceste condiţii noi. Ar fi un salt în necu
noscut. Şi armatele care vor trebui să se întîlnească pe cimpul de 
luptă vor fi atît de mari incit, în comparaţie cu viitorul război, toate 
războaiele de pînă acum vor părea j ocuri de copii " .  

„Ce influentă v a  avea, după părerea dv., partidul social-democrat asupra 
Europei ?" 

„Noi vom lupta, fireşte, pentru pace. Noi am protestat întot
deauna împotriva anexării Alsaciei şi Lorenei, iar după Sedan, Marx 
şi cu mine am redactat o adresă a Internaţionalei în care am arătat 
că între poporul german şi Republica Franceză nu există motive 
de discordie, am cerut încheierea păcii în condiţii onorabile şi am 
prevăzut ceea ce s-a şi întîmplat în realitate, şi anume că această 
anexare va arunca Franţa în braţele Rusiei şi va constitui o ame
ninţare permanentă pentru pacea în Europa 541• In Reichstag, par
tidul nostru a cerut întotdeauna ca populaţiei din Alsacia şi Lorena 
să i se dea posibilitatea să-şi hotărască singură soarta : ori să se 
întoarcă la Franţa, ori să rămma germană, ori să se alipească Elve
ţiei, ori să devină stat independent". 

„Prin urmare, dv. consideraţi că nu e departe timpul cînd se vor crea 
•Statele Unite ale Europei» ?" 

„Bineînţeles ; aceasta este concluzia care se impune, deoarece 
ideile noastre se răspîndesc în întreaga Europă. Am aici" (el a scos 
un tom voluminos) „noua noastră revistă c are apare în România *. 
Una asemănătoare avem şi pentru Bulgaria **. Muncitorii din lumea 
întreagă învaţă repede să se unească".  

„Puteţi să-mi daţi cîteva cifre care să ilustreze creşterea socialismului în 
Germania ?" 

D-l Engels a scos o diagramă întocmită cu minuţiozitate, care indica votu
rile întrunite de fiecare partid în toate alegerile care au avut loc de la crearea 
Reichstagului în forma sa actuală. 

„In 1 877 - a spus el - am obţinut 500 OOO de voturi ; în 1 8 8 1 ,  
dat fiind că era î n  vigoare legea excepţională împotriva socialişti-

* „Contemporanul" .  - Nota red. 
** „Soţial-Demokrat•.  - Nota red. 
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lor, numai 300 OOO ; în 1 884 - 550 OOO, iar în 1 890 - 1 437 OOO. In 
ultimele alegeri am întrunit peste 2 OOO OOO de voturi " .  

„Cum v ă  explicaţi această creştere neobişnuit de rapidă ? "  

„In primul rînd prin cauze economice. După 1 860, la n01, m 
Germania, a avut loc o revoluţie industrială grandioasă cu toate 
fenomenele ei negative, aşa cum aţi avut voi în Anglia în perioada 
1 760-1810. Industriaşii voştri înţeleg foarte bine acest lucru. Apoi 
actuala criză comercială a afectat ţara noastră, cu o industrie tî
nără, mai mult decît a afectat ţara voastră, care are o industrie 
veche. Prin urmare, şi presiunea ei asupra muncitorilor a fost la 
noi mai puternică. Cînd spun «muncitori» ,  am în vedere pe oamenii 
muncii aparţinînd tuturor claselor. Micii negustori, înlăturaţi de 
marile firme comerciale, micii funcţionari, meseriaşii, muncitorii 
de la oraşe şi sate, toţi încep să simtă asuprirea actualului sistem 
capitalist. Noi le oferim un mijloc ştiinţific de luptă împotriva 
acestui rău, şi, în măsura în care ei toţi ştiu să citească şi să gîn
dească independent, trag repede concluziile necesare şi intră în 
rîndurile noastre. Organizarea noastră este ireproşabilă, ea stîr
neşte admiraţie şi exasperare la adversarii noştri. Ea a devenit 
ireproşabilă datorită legii excepţionale a lui Bismarck împotriva 
soci aliştilor, care aminteşte foarte mult legile voastre draconice 
pentru Irlanda. In afară de aceasta, o mare importanţă are pre
gă.tirea noastră militară şi disciplina. Celor 240 OOO de alegători din 
Hamburg li s-au pus la dispoziţie materialele noastre electorale 
într-un sfert de ceas. Anul trecut autorităţile acestui oraş ni s-au 
adresat chiar cu rugămintea de a le ajuta la expedierea instruc
ţiunilor cu privire la combaterea holerei" . 

„Aşadar, dv. speraţi să vedeţi în curind ceea ce vă interesează atit de 
mult : un guvern socialist la  putere ?" 

„Şi de ce nu ? Dacă partidul nostru continuă să crească în ritm 
normal, între 1 900 şi 1 9 1 0  vom avea majoritatea. Si atunci puteţi 
să fiţi siguri că vom avea şi idei şi oameni care să le aplice în 
practică. La această dată voi veţi avea, presupun, un guvern în 
c are d-l Sidney Webb va fi încărunţit încercînd să se integreze 
în partidul liberal. Noi nu urmărim să ne integrăm în partidele 
burgheze. Noi ne integrăm în popor" .  

Publicat în  „Daily Chronicle" 
din 1 iulie 1 893 

37 - Marx-Engels, Qppre, voi. 22 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Adnotări 

1 Acest articol a fost scris de Engels sub impresia nemijlocită a marii victorii 
repurtate de Partidul social-democrat din Germania la primul tur de scrutin 
în alegerile generale pentru Reichstag, care au avut loc la 20 februarie 1890. 
ln acest tur de scrutin, partidul a întrunit 1 427 323 de voturi şi a obţinut 20 
de mandate (după primele date - 21 de mandate) în Reichstag. La 1 martie 
a avut Ioc al doilea tur de scrutin (în circumscripţiile electorale în care se 
declarase balotaj) ,  care s-a soldat şi el cu rezultate favorabile pentru social
democrali ; aceste rezultate i-au devenit cunoscute lui Engels după ce articolul 
de fală a fost scris. In ambele tururi de scrutin, social-democraţii au întrunit 
în total 1 427 298 de voturi şi au cucerit 35 de mandate în Reichstag. 

Articolul a fost publicat in ziarul „Newcastle Daily Chronicle" Ia 3 martie 
1 890, fără semnătură, la rubrica „Social-democraţii germani " ,  cu următoarea 
notă redacţională introductivă : „Am primit articolul de mai jos de Ia unul 
dintre cei mai influenţi membri ai Partidului socialist german. Datorită înde
lungatelor sale legături cu acest partid, ddtorită relaţiilor sale de strînsă prie
tenie cu Karl Marx şi în genere cu conducătorii socialişti, autorul este îndrep
t;iţit, poate, mai mult decît oricare altul, să le interpreteze părerile". 

Scurt timp după publicarea sa în „Newcastle Daily Chronicle",  articolul 
a fost reprodus în numărul din 6 aprilie 1890 al z iarului „Berliner Volksblatt" , 
unde a apărut sub titlul : „Un articol de Friedrich Engels" .  Publicînd tradu
cerea germană a acestui articol, redacţia a atenuat o serie de expresii folosite 
de Engels, arătînd, într-o notă redacţională introductivă, că e nevoită să pro
cedeze astfel din cauza condiţiilor create de legea excepţională împotriva 
socialiştilor. 

„Newcastle Daily Chronicle" - cotidian englez, a apărut din 1 858 (sub 
această denumire - di:-. 1862) pînă în 1922. 

„Berliner Volksblatt• - cotidian social-democrat german, fondat în 1884. 
Din 189 1 ,  în urma unei hotărîri a congresului de Ia Halle al partidului, a d<'
venit organul centrnl al Partidului social-democrat din Germania şi  a apărut 
sub denumirea de „VorwCirts Berliner Volksblatt•. Redactor-şef a fost numit  
W. Liebknecht. Colaborînd la ziar şi îndreptînd greşelile redacţiei, îndrumînd-o 
să-şi lichideze oscilările, Engels a ajutat ziarul să ducă lupta împotriva opor
tunismului. Incepînd din a doua jumătate a ultimului deceniu al secolului 
trecut, după moartea lui Engels, redacţia ziarului „Vorwărts" a fost acaparatd. 
de aripa de dreapta a partidului .  - 3. 
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Legea excep/ională împotriva socialiştilor a fost introdusă în Germania la 
21 octombrie 1878 şi a rdmas în vigoare pină Ia 1 octombrie 1890, cind a fost 
abrogată sub presiunea mişcării muncitoreşti de masă. - 3. 

3 „Der Sozialdemokrat•  - săptăminal german, organ central al Partidului social
democrat din Germania, în  perioada cit a fost în  vigoare legea excepţională 
împotriva socialiştilor ; din septembrie 1879 pină în septembrie 1888 a apărut 
la  Ziirich, iar din octombrie 1888 pină la 27 septembrie 1890 Ia Londra. ln 
anii 1 879-1880 ziarul a apărut sub conducerea lui G. Vollmar, iar din 1881 
pină în 1890 sub conducerea lui E. Bernstein. Marx şi, alături de el, Engels, 
care a colaborat Ia ziar de-a-lungul întregii lui perioade de apariţie, au ajutat 
activ redacţia ziarului să promoveze o linie partinicd. prol0tară, au criticat 
diversele ei greşeli şi oscilări, ajutind-o să şi Ie îndrepte pe cele dintii �i să 
Ie lichideze pe cele din urmă. - 3. 

37* 

1 /ional-Jihera/ii - partidul burgheziei germane, şi în primul rind al celei 
.usiene, care a luat fiinţă în toamna anului 1866, în urma scindării partidului 

burghez al progresiştilor. ln schimbul satisfacerii intereselor economice ale 
burgheziei, naţional-liberalii au renunţat Ia pretenţiile lor de dominaţie politică 
5i şi-au fixat ca principal obiectiv unirea statelor germane sub hegemonia 
Prusiei ; politica lor reflecta capitularea burgheziei liberale germane în faţa 
lui Bismarck. După unificarea Germaniei, partidul naţional-liberal s-a format de
finitiv ca parlid al marii burghezii, ş i  în primul rind al magnaţilor industriei. 
In politica internă, naţional-liberalii au devenit din ce în ce mai docili, re
nunţind, totodată, în fapt Ia revendicd.rile lor liberale de mai înainte. 

Centrul - partidul politic a l  catolicilor germani, care a luat fiinţă în 
1870-1 871 ,  în urma unirii fracţiunii catolice a Landtagului prusian cu .cea a 
Reichstagului german (locurile ocupate de deputaţii acestor fracţiuni se aflau 
în centrul respectivelor săli de şedinţe). Partidul centrului se situa, de regulă, 
pe poziţii de mijloc, manevrind intre partidele care sprijineau guvernul şi 
lracţiunile opoziţioniste de stinga din Rcichstag. EI grupa sub steagul catoli
cismului pături cu situaţie socială diferită - clerul catolic, moşierimea şi 
burghezia, anumite părţi ale ţărănimii, în special din statele mici şi mijlocii d m  
vestul şi sud-estul Germaniei, şi sprijinea tendinţele lor separatiste ş i  anti
prusiene. Centrul se afla în opoziţie faţă de guvernul Bismarck, dar în acelaşi 
timp vota toate măsurile sale îndreptate împotriva mişcării muncitoresti şi 
socialiste. O caracterizare amănunţită a centrului a fost făcută de Engels în 
lucrarea sa „Rolul violenţei în istorie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politicd., 1965, p. 459-460) , precl!:n şi în articolul 
„Şi acum ?" (vezi volumul de faţă, p. 8-9.) .  

Conservatorii - partidul iuncherilor prusieni, a l  clicii militariste, a l  virfu
nlor birocraţiei şi al clerului luteran. EI provenea din aripa de extremă 
dreaptă a fracţiunii monarhiste din Adunarea naţională prusiană din 1 848. 
Politica conservatorilor, orientată spre menţinerea rămăşiţelor feudale şi a 
sistemului politic reacţionar din ţară, era pătrunsă de spiritul militarismului 
ş1 al şovinismului belicos. După crearea Confedera�iei Germaniei de nord şi 
în primii ani de după formarea Imperiului german, ei au făcut opoziţie de 
dreapta guvernului Bismarck, deoarece se temeau că politica lui va duce Ia 
„dizolvarea• Prusiei în cadrul Germamei unificate. Dar încă în 1866 s-a des
prins din acest partid aşa-numitul partid al „conservatorilor liberi" (sau „parti
dul Reichului" ) ,  care exprima interesele marilor lati fundiari şi ale unei părţi 
a magnaţilor industriei şi care se situa pe poziţia sprijinirii necondiţionate 
a politicii lui Bismarck. - 4. 
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5 Engels se referă la cele două rescripte pe care Wilhelm al II-iea Ie-a dat la 
4 februarie 1890, în ajunul alegerilor pentru Reichstag, şi care erau menite 
să servească drept program electoral al guvernului. 

In primul rescript, adresat cancelarului imperiului, împăratul îl însărcina 
pe acesta să propună guvernelor mai multor ţări europene convocarea unei 
conferinţe internaţionale care să discute problema creării unei legislaţii munci
toreşti unitare. Această conferinţă a avut loc la Berlin în martie 1890. In  afară 
de Germania, au participat reprezentanlii guvernelor Angliei, Franlei, Austro
Ungariei, Italiei şi ai altor ţări. Conferinţa a adoptat o serie de hotărîri pri
vind interzicerea muncii copiilor sub vîrsta de 12 ani, reducerea zilei de muncă 
pentru adolescenţi şi femei etc. Aceste hotărîri nu erau însă obligatorii pentru 
ţările participante la conferinţă. 

In rescriptul al doilea, adresat ministrului lucrărilor publice şi ministrului 
comerţului şi industriei, împăratul îşi exprima dorinţa ca să se procedeze Ia 
o revizuire a legislaţiei muncitoreşti în  vigoare, cu scopul de a îmbunătăţi, 
chipurile, situaţia muncitorilor din întreprinderile de stat şi particulare. 

Publicarea acestor rescripte atesta falimentul metodelor bismarckiene de 
combatere a mişcării muncitoreşti cu ajutorul unor măsuri prin excelenţă re
presive şi reflecta încercarea claselor dominante din Germania de a stăvili 
creşterea acestei mişcări printr-o deşănţată demagogie socială şi prin aplicarea 
mai elastică a politicii tradiţionale a „biciului şi turtei dulci" .  - 4. 

Ca şi articolul „Alegerile din Germania din 1890", articolul de faţă a fost scris 
de Engels cu prilejul alegerilor pentru Reichstagul german, al căror prim tur 
de scrutin a avut loc la 20 februarie 1890 (vezi adnotarea 1 ) .  După ce a fost 
publicat în „Sozialdemokrat" ,  articolul a fost reprodus în „Arbeiter-Zeitung• , 
nr. 1 1  din 14 martie 1890. Ultimul alineat al acestui articol a fost reprodus în 
„Berliner Volksblatt " ,  nr. 61 din 13 martie 1890 sub forma unei scurte însem
nări intitulate „Friedrich Engels despre situaţia actuală• .  

0Arbeiter-Zeitung" - organ de  presă a l  social-democraţiei austriece ; a 
apărut la Viena din 1889 pînă în 1893 o dată pe săptămînă, în 1 894 - de doud. 
ori pe săptămînă, iar de la 1 ianuarie 1895 - zilnic. Redactor al ziarului a 
fost V. Adler. In ultimul deceniu al secolului trecut, Engels a publicat în  
coloanele lui o serie de  articole. La acest ziar au colaborat A. Bebe!, Eleanor 
Marx-Aveling şi alţi militanţi ai mişcd.rii muncitoreşti. - 7. 

7 Cartelul - blocul pe care, după dizolvarea Reichstagului de către Bismarck 
în ianuarie 1 887, l-au încheiat cele două partide conservatoare - conserva
torii şi conservatorii liberi - cu partidul naţional-liberal şi care sprijinea 
guvernul Bismarck. Cartelul a ieşit victorios în alegerile din februarie 1 887 şi 
şi-a asigurat o poziţie predominantă în Reichstag (220 de locuri) . Sprijinindu-se 
pe acest bloc, Bismarck a obţinut să fie votate în interesul iuncherilor şi al 
marii burghezii o serie de legi reacţionare (introducerea tarifelor vamale pro
tecţioniste, majorarea unei serii de impozite etc. ) .  Dar în 1890 nu a putut să 
obţină prelungirea legii excepţionale împotriva socialiştilor. Ascuţirea contra
dicţiilor dintre partidele participante la cartel şi înfrîngerea suferită în ale
gerile din 1 890 (în care ele n-au obţinut decît 132 de mandate) au dus la destră
marea cartelului. - 7. 

8 "Partidul liberal german• a fost creat în 1884 prin fuzionarea partidului pro
gresist cu aripa de stînga a naţional-liberalilor. Unul dintre liderii săi a fost 
deputatul Eugen Richter. Acest partid reprezenta interesele burgheziei mici şi 
mijlocii şi se afla în  opozitie faţă de guvernul Bismarck. - 8. 
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0 Welfii - partid hanovrez, înfiinţat în 1866, după alipirea Hanovrei Ia Prusia 
(denumirea provine de la vechea familie princiară hanovreză a Welfilor). Acest 
partid milita pentru restabilirea drepturilor casei regale de Hanovra şi a auto
nomiei Hanovrei în cadrul Imperiului german. A aderat la partidele de centru 
în special din motive de antiprusianism şi de particularism regional. 

Micile fracţiuni naţionale din Reichstagul german, inclusiv alsacienii şi 
polonezii, care reprezentau minorităţile naţionale asuprite din Imperiul german 
şi care erau nemulţumite de politica de asuprire naţională practicată de gu
vern, sprijineau în Reichstag marile partide de opoziţie şi adesea se aliau cu 
partidul centrului. - 8. 

10 Engels face o aluzie ironică la rezultatele finale ale acţiunii intreprinse de 
guvernul Bismarck, ln deceniul al 8-lea al secolului trecut, sub steagul luptei 
pentru o cultură laică (de aici şi denumirea de „Kulturkampf",  dată de libe
ralii burghezi) şi îndreptate împotriva bisericii catolice şi a partidului centrului, 
care sprijineau tendinţele separatiste şi antiprusiene. Bismarck, c.are in lnoJ.i 
1872, la începutul conflictului cu biserica catolică, declarase în Reichstag : „noi 
nu vom merge la Canossa •, la sfirşitul deceniului al 8-Iea, cind a avut nevoie 
de sprijinul partidului catolic al centrului în lupta împotriva mişcării munci
toreşti, în primul rînd, şi împotriva influenţei crescînde a Partidului social
democrat din Germania, a abrogat aproape toate legile anticatolice emise în  
timpul conflictului şi i-a silit pe  principalii exponenţi ai politicii anticatolice 
să-şi dea demisia. Concesiile făcute de Bismarck în 1878-1887 cercurilor cleri
cale şi papei Leon al XIII-iea echivalau cu o recunoaştere a faptului că „Kultur
kampf"-ul nu a dat roadele scontate. 

Expresia „a merge la Canossa• provine de la penitenţa umilitoare pe 
care împăratul german Henric al IV-iea a făcut-o în  1077 la castelul Canossa 
(Italia de nord) spre a-I implora pe papa Grigore al VII-iea să revină asupra 
excomunicării lui. - 9. 

11 Articolul „Politica externă a ţarismului rus• a fost scris de Engels în legătură 
cu încordarea situaţiei internaţionale în Europa la sfirşitul penultimului şi înce
putul ultimului deceniu al secolului trecut şi cu accentuarea pericolului unui 
război mondial, provocate de crearea a două blocuri militare-politice : Tripla 
alianţă (Germania, Austro-Ungaria şi Italia), de o parte, iar de alta - alianţa 
franco-rusă, care, în timp ce Engels îşi scria lucrarea, era pe punctul de a fi 
definitivată. Această lucrare este o continuare a ideilor expuse de Engels - în 
presă şi într-o serie de scrisori către socialişti din diferite ţări - în combaterea 
militarismului, a cursei înarmărilor şi a politicii de cotropire practicate de pu
terile europene. Ceea ce l-a determinat în mod nemijlocit pe Engels să scrie 
această lucrare a fost rugămintea pe care i-o adresase Vera Zasulici - în 
numele redacţiei revistei marxiste ruse „Soţial-Demokrat• ,  a cărei editare la 
Londra se pregătea pe atunci - de a colabora la această revistă. Ca răspuns Ia 
această rugăminte, Engels a trimis redacţiei articolul său de mai sus spre a fi 
publicat în limba rusă (în traducere din germană), propunindu-şi totodată să-I 
publice şi în alte organe de presă socialiste. 

Primul capitol al lucrării a fost publicat pentru intiia oară în numărul 1 
din februarie 1890 al revistei „Soţial-Demokrat• (unde a apărut sub titlul „Poli
tica externă a ţarismului rus"). Sfirşitul lucrării a fost publicat în numărul al 
2-Iea al acestei reviste, care a apărut abia în august 1890. Intre timp, primele 
două capitole au fost publicate, în original, în numărul din aprilie al revistei 
„Die Neue Zeit " ,  dar cu modificd.ri pe care redacţia revistei le introdusese fără 
ştirea lui Engels. Modificările au fost făcute pe linia atenuării expresiilor folo
site de Engels pentru caracterizarea cercurilor guvernante din Rusia şi Prusia, 
a reprezentanţilor dinastiei de Hohenzollern etc. Engels a aflat de această inter-
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ventie a redactici după ce a primit primul număr al revistei „Sotial-Demokrat• 
(în jurul datei de 1 aprilie 1890) şi a comparat traducerea articolului cu textul 
german. ln scrisorile sale din 1 aprilie 1890 către Kautsky, redactorul revistei, 
şi catre Dietz, editorul ei, Engels a protestat categoric împotriva acestui mod 
de a proceda cu textul său şi a cerut ca primele capitole să fie retipărite în 
strictă conformitate cu originalul. ln numărul din mai al revistei, aceste capitole 
au fost publicate fără modificări, Împreună cu capitolul al treilea, cu următoarea 
notă de �ubsol din partea redactiei : „Textul capitolelor I şi II, publicate în  
numarul d in  aprilie al revistei noastre, au  aparul din eroare cu  unele abateri 
de la original, care au schimbat simtilor caracterul articolului. Cititorii noştri 
ne vor fi, desigur, recunoscători dacă, în loc să dăm în erată pasajele respec
tive, vom reproduce întregul articol în forma sa initială. ln numărul de fata, 
el se publică în întregime" .  La sfirşitul articolului a fost mentionată data ter
minării lui - „Londra, sfirşitul lunii februarie 1890" .  

ln limba engleză, articolul a fost publicat în numerele din  aprilie ş1 mai 
1890 ale revistei „Time".  Lucrind la traducerea articolului pentru această re
vistă, Engels a introdus în text o serie de modificări şi completări. Judecind 
după continutul unora dintre modificările introduse în textul capitolelor II şi III, 
traducerea lor pentru „Time" a fost făcută de Engels după luna februarie 1890, 
probabil în martie acelaşi an. 

In timpul vietii lui Engels, lucrarea de fală a cunoscut o răspindire destul 
de largă ; în 1893 ea a apărut în broşură în limba poloneză ; de asemenea a 
fost publicată în nr. 7 din 1890 al revistei româneşti „Contemporanul" sub 
titlul : „Politica externă a tarismului rusesc" ,  şi tot în limba română a fost re
publicată în „Lumea Nouă" din 27, 28, 29 şi 31 august şi din 1 şi 3 septembrie 
1896 ; în revista franceză „Idee nouvelle" ,  1890 (primele două capitole) , precum 
şi în organul de presă bulgar „Balkanska Zara" în perioada 21 februarie-3 
martie 1891. 

Partea finala a lucrării, care se ocupă de situatia din Europa, a fost publi
cată ca articol aparte în ziarele „Die Nordwacht" nr. 28 din 13 iulie 1890 şi 
„Dcr Wilhler" nr. 1 1 3  din 1 iulie 1 890. 

„So/ial-Demokral" - revistă literară-poht1că marxistă, editată de grupul 
„Eliberarea muncii" în 1890 la Londra şi în 1892 la Geneva ; a apărut neregu
lat ; în total au apărut patru numere. Din redactia ei făceau parte V. I. Zasuhci, 
G. V. Plehanov şi P. B. Akselrod. 

„Die Neue Zeit" - revistă teoretică a social-democratiei germane ; a apd
rut la Stuttgart din 1 883 pină în octombrie 1890 lunar, apoi pină În toamna 
anului 1923 săptăminal. Redactor al revistei a fost din 1883 pină în octombrie 
1917 K. Kautsky, iar din octombrie 1917 pină în toamna anului 1 923 H. Cunow. 
In perioada 1 885-1894 Engels a publicat în această revistă o serie de articole 
şi a ajutat în permanentă redactia revistei cu sfaturile sale, criticind-o atunci 
cind materialele publicate de ea contineau abateri de la marxism. Incepind dm 
a doua jumătate a ultimului deceniu al secolului trecut, după moartea lui En
gels, revista a început să publice sistematic articole scrise de revizionişti. ln 
anii primului război mondial, revista s-a situat pe pozilii centriste, sprijinind 
În fapt pe social-şovinişti. 

„Time• - revistă lunară engleză de orientare socialistă ; a apărut la Lon
dra în anii 1879-1 891 .  

Contemporanu/ - revistă politică, culturală, ştiinţifică, literară editată de 
cercul socialist din laşi. A apărut cu mici întreruperi timp de zece ani, intre 
1 iulie 1 881 şi aprilie-mai 1891 ,  mai întîi bilunar, apoi lunar. Apariţia „Contem
poranului" marchează intrarea clasei muncitoare din România în arena luptei 
ideologice şi culturale. In 1881-1885, „Contemporanul" a militat pentru reven
dicări general-democratice, în spiritul ideilor democrat-revolutionare de la 1848, 
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pentru propagarea concepţiei materialiste despre lume. Din 1885 revista a în
ceput să propage marxismul prin traduceri din unele lucrări ale lui K. Marx şi 
F. Engels ca, de pildă, „Salariu, preţ, profit" de K. Marx, „Originea familiei, a 
proprietăţii private şi a statului" de F. Engels. ln jurul revistei „Contempora
nul" s-au grupat C. Dobrogeanu-Gherea, fraţii I. şi Gh. Nădejde, Sofia Nădejde, 
C. Miile, I. Pd.un-Pincio, N. Beldiceanu, O. Carp, A. Stavri, Gheorghe din Mol
dova, D. A. Teodoru, Şt. Bassarabeanu. 

„Lumea nouă" - organ de presă al social-democraţiei din România ; a apă
rut sub acest titlu din noiembrie 1894 pînă în octombrie 1900, Ia început ca 
cotidian (1 894-1 898), iar apoi ca săptămînal. Pe adresa ziarului au sosit scrisori 
ale unor fruntaşi ai mişcării muncitoreşti internaţionale ca Lafargue, Bebe!, Lieb
knecht. In coloanele ziarului au apărut unele lucrări ale lui Engeh;, numeroase 
articole care demascau starea de mizerie a maselor muncitoare de la oraşe şi 
sate, comentarii de politică externă etc. lncepînd de la sfirşitul anului 1895 
ziarul a reflectat, din ce în ce mai evident, ideile elementelor burghezo-liberale 
(„generoşii" )  din conducerea P.S.D.M.R„ care urmăreau orientarea mişcării so
cialiste din România pe calea reformismului, transformîndu-se într-un ziar de
mocrat burghez. După trădarea „generoşilor•, a redevenit, sub conducerea 
grupului de stinga în frunte cu I. C. Frimu, publicatie cu caracter socia
list. - 1 1 .  

12 Engels se  referă la faptul ca  m 1874 a fost introdus în Rusia serviciul mili
tar general obligatoriu în locul conscripţiei. Potrivit legii de la 1 ianuarie 1874 
cu privire la serviciul militar, toată populaţia masculind. a Rusiei în vîrstă de la 
21 pînă la 43 de ani, cu excepţia celor originari din Asia centrală, din Kazah· 
stan şi a unei serii de popoare mici din Siberia, regiunea Volgăi şi Extremul 
Orient, era obligată să presteze serviciul militar în armata regulată, în rezervă 
sau în miliţia teritorială. Recrutarea pentru serviciul militar se făcea prin tra
gere la sorţi. Acest sistem era menit să asigure transformarea armatei ruse 
într-o armată de masă de tip burghez. Dar în condiţiile orînduirii absolutisto
feudale din Rusia ţaristă, aplicarea efectivă a principiului obligalivitdţii servi
ciului militar general era împiedicată de privilegiile de castă, de numeroasele 
scutiri de care beneficiau numai clasele avute, precum şi de inegalitatea con
diţiilor de prestare a serviciului militar pentru diferitele pături ale popu
laţiei etc. - 16. 

13 Este vorba de războaiele coaliţiei a şasea (din 1813-1814) şi coaliţiei a şap
tea (din 1815) a statelor europene împotriva Franţei napoleoneene. ln războiul 
din 1 813-1814 trupele ruse au constituit peste o treime din armata aliaţilor 
(Rusia, Austria, Prusia şi alte state) şi au jucat un rol important în eliberarea 
Germaniei de sub dominaţia napoleoneană, precum şi în înfrîngerea trupelor 
napoleoneene pe teritoriul Franţei, ceea ce a atras după sine prăbuşirea primu
lui imperiu. - 1 6. 

•4 Caracterizînd politica Rusiei ţariste faţă de Polonia în secolul al XVIII-iea, 
F. Engels foloseşte un termen care exprima unul dintre principiile politicii ex
terne a cercurilor guvernante ale Imperiului al doilea (1 852-1870). Acest aşa
numit „principiu al naţionalităţilor" a fost larg folosit de clasele dominante ale 
marilor puteri pentru camuflarea ideologică a planurilor lor de cuceriri şi a 
aventurilor lor externe. Neavînd nimic comun cu recunoaşterea dreptului naţiu
nilor la autodeterminare, „principiul naţionalităţilor• urmărea de fapt aţîţarea 
vrajbei între popoare, transformarea mişcării naţionale, şi în special a mişcării 
popoarelor mici, într-un instrument al politicii contrarevoluţionare a marilor 
puteri rivale. „Principiul naţionalităţilor• a fost demascat de Marx în pamfle· 
tul „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Edi-
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tura politică, 1 963, p. 533-584) şi de Engels în seria sa de articole „De ce 
poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 1 63-174) . - 18. 

lG Este vorba de Marele cnezat lituan - stat feudal , care s-a format Ia înce
putul secolului al XIII-iea. De pe la mijlocul secolului al XIII-iea pînă la înce
putul secolului al XV-iea, ţinuturile ucrainene, bieloruse şi cele din vestul 
Rusiei s-au aflat sub stăpînirea cnejilor lituanieni. Ceea ce a permis feudalilor 
lituanieni să cotropească aceste regiuni au fost : slăbirea acestora din urmă 
datorită invaziei tătaro-mongole, fărîmi\ării feudale şi luptelor interne, pre
cum şi năzuinţa populaţiei de a se uni spre a opune rezistenţă cuceritorilor 
mongoli. 

Prima încercare de unire a Poloniei cu Lituania a fost făcută în 1 385, cînd 
ambele state au încheiat aşa-numita Uniune de la I<rewo, al cărei scop prin
cipal era apărarea comună împotriva agresivităţii crescînde a Ordinului teuto
nilor. Uniunea prevedea alipirea Marelui cnezat lituan la Polonia şi catolici
zarea forţată a Lituaniei. Pînă la mijlocul secolului al XV-iea, Uniunea s-a 
destrămat şi s-a refăcut de cîteva ori. Cu timpul ea s-a transformat dintr-o 
alianţă defensivă într-o alianţă a feudalilor polonezi şi lituanieni împotriva 
poporului ucrainean şi a celui bielorus. ln 1 569 a fost încheiată Uniunea de 
la Lublin, conform căreia Polonia şi Lituania formau un singur stat sub denu
mirea de Rzeczy Pospolita ; Lituania şi-a păstrat autonomia. - 18. 

16 Ortodocşi uniti se numeau creştinii care aparţineau aşa-numitei biserici unite, 
creată prin unirea bisericii ortodoxe cu biserica romano-catolică. Această unire 
a fost proclamată în cadrul sinodului bisericesc de la Brest din 1596, la cere
rea feudalilor polonezi şi a clerului catolic (a iezuiţilor în primul rînd). Potri
vit condiţiilor Unirii de la Brest, populaţia ortodoxă din Polonia urma să-l 
recunoască ca şef suprem pe papa de la Roma şi să adopte principalele dogme 
ale catolicismului, păstrînd însă ritualurile bisericii ortodoxe. Unirea a fost 
unul din instrumentele de întărire a dominaţiei şleahtei şi a magnaţilor polo
nezi asupra poporului ucrainean şi a celui bielorus. Sprijinită de înaltul cler 
şi de vîrfurile feudale ale Ucrainei şi Bielorusiei, ea a fost respinsă de masele 
populare, pentru care lupta împotriva unirii a devenit una dintre lozincile 
mişcării lor de eliberare. - 1 8. 

17 Liberum veto - principiul unanimităţii obligatorii Ia adoptarea oricărei ho
tărîri de către Seim, principiu care a fost în vigoare în Polonia feudalo-nobi
liară a secolelor XVI-XVIII. Potrivit acestui principiu, orice deputat din Ca
mera inferioară a Seimului putea să împiedice adoptarea unei hotărîri, chiar 
dacă toţi ceilalţi deputaţi se pronunţaseră în favoarea ei. Alături de eligibilita
tea regilor polonezi, dreptul de liberum velo era unul dintre principiile de bază 
ale „constituţiei" nobiliare poloneze, menit să întărească poziţiile politice ale 
magnaţilor polonezi şi ale şleahtei pe seama slăbirii puterii regale. 

Pacea westfa/ică din 1 648 - denumire prin care se subînţeleg cele două 
tratate de pace cu care s-a încheiat războiul de 30 de ani ( 1618-1648). şi 
anume : tratatul de Ia Osnabrtick, dintre împăratul german, prinţii germani şi 
Suedia, şi tratatul de la Miinster, dintre împăratul german şi Franţa (amîndouă 
aceste oraşe sînt situate în Westfalia) .  Prin aceste tratate de pace, în urmd 
înţelegerii intervenite între ţarile învingătoare (Suedia şi Franţa) şi prinţii 
germani, Germania a pierdut o parte considPrabilă din teritoriul ei. Suedia a 
dobîndit întreaga Pomeranie de vest împreună cu insula Riigen, o serie de 
localităţi din Pomerania de est, unele domenii ecleziastice etc. Franţa a căpă
tat fostele posesiuni habsburgice din Alsacia, precum şi confirmarea drepturi
lor ei asupra teritoriilor cucerite anterior. Şi-au extins posesiunile şi unele 
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principate germane. Pacea westfalică a consfinţit fărîmiţarea politică a Ger
mame1. Prinţii germani au dobîndit dreptul de a promova o politică externa 
de sine stătătoare, de a încheia alianţe atît intre ei cit şi cu state străine. - 18. 

18 G. Giilich. „Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des 
Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit" .  Bd. 2, 
S. 20 1-206, Jena, 1830. - 19. 

19 Testamentul lui Petru cel Mare - document plăsmuit, folosit de oamenii 
politici şi de publiciştii vest-europeni în propaganda lor antirusă. Versiunea 
cu privire la existenţa unui „Testament al lui Petru cel Mare" fusese lan
sată în Europa încă în 1797. In 1812  conpnutul acestui pretins testament a 
fost expus de francezul Lesur în cartea sa „Des progres de la puissance russe, 
depuis son origine jusqu'au commencement du XIX·e siecle", iar în 1 836 Ga1l
lardet a dat acestei pla�tografii forma de document în cartea sa „Memoires du 
chevalier d'Eon". ln secolul al XIX-iea, în Europa occidentală era larg răspin
dită convingerea td „Testamentul" este fie un document autentic al lui Petru I, 
fie un document intocmit di.1 însărcinarea urmaşilor săi. - 19. 

20 K. Kau'sky. „Thomas More und seine Utopie. Mit einer historischen Ein
leitung" .  Stuttgart, 1 888. - 20. 

21 Ruzboiul de şapte ani [1756---1763) - război purtat intre două coaliţii de 
state europene : coaliţia anglo-prusiană, de o parte, şi cea franco-ruso-au
striacă, de altă parte. A fost provocat de ciocnirea de interese dintre statele 
feudale-absolutiste (Prusia, Austria, Rusia şi Franţa) şi de rivalitatea colonială 
dintre Anglia şi Franţa. Acţiunile militare dintre statele beligerante, în afară 
de luptele de pe mare, s-au desfăşurat atît în Euzopa, cit ş1 pe teritoriul colo
niilor lor din America şi Asia. In anii 1756---1757, trupele lui Frederic al Ii-lea, 
regele Prusiei, au repurtat o serie de victorii asupra austriecilor şi francezilor, 
dar succesele obţinute de trupele ruseşti în Prusia în perioada 1757-1760 au 
redus la zero rezultatele victoriilor prusiene, aşa incit Prusia ajunsese la un 
pas de infringere. Schimbarea subită a liniei politicii externe a Rusiei, sur
venită în urma morţii împărătesei Elisabeta la 5 ianuarie 1762 (25 decembrie 
l 7bl )  şi a urcdrii pe tron a lui Petru al III-iea, care a încheiat o pace cu 
Prusia, a dat acesteia din urmă posibilitatea de a termina razboiul ş1 cu Au
stria. R;;zboiul de şapte ani a luat sfirşil prin încheierea tratatelor de pace de 
la Paris şi Hubertusburg. Prin tratatul de la Paris, Franţa a fost obligată să 
cedeze Angliei cele mai mari colonii ale ei (Canada, aproape toate posesiunile 
franceze din Indiile orientale etc.) , ceea ce a întărit puterea colonială şi ma
ritimă a Angliei. Pacea de la Hubertusburg a restabilit graniţele dinainte de 
război ale Prusiei şi Austriei. - 22. 

22 Tratatul de Ia Petersburg din 31 martie ( l i  aprilie) 1764 - tratat de alianţd 
defensivă dintre Rusia ş1 Prusia, încheiat pe termen de opt ani şi semnat ia 
numele Rusiei de N. I. Panin şi de vicecancelarul A. M. Goliţîn, iar în numelE
Prusiei - de W. Solms, ambasadorul Prusiei la Petersburg. Părţile contrac
tante îşi garantau reciproc intangibilitatea teritoriului, ajutor militar şi fin;ui.
ciar în cazul cind una din părţi va fi atacată de o terţă putere, precum ŞJ 
asigurarea intereselor comerciale reciproce. In clauzele secrete ale tratatului, 
Rusia şi Prusia se angajau să nu îngăduie nici un fel de modificări ln consti

tuţia poloneză şi în cea suedeză. Intr-o clauză secretă specială, Prusia se 

obliga să sus\ină candidatul propus de Rusia la tronul Poloniei. Tratatul re

flecta tendinţa Rusiei şi a Prusiei de a împiedica întărirea influenţei Austriei 

şi Franţei in treburile poloneze. - 22. 
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!S Prima împărţire a Poloniei între Prusia, Austria şi Rusia a avut Ioc în 1n2. 
Potrivit respectivelor convenţii semnate la Petersburg în ziua de 5 august 
(25 iulie) 1772, Austria şi Prusia au dobîndit o parte din ţinuturile vest
ucraincne şi din ţinuturile poloneze propriu-zise, şi anume : Austria a căpă
tat Galiţia, Prusiei i-au revenit Warmia şi părţi din Pomerania slavă, Kuia
wia şi Polonia Mare. Rusia a primit Latgalia şi o parte din Bielorusia de est. 
- 22. 

u Aşa-numitul „princ1pm al legitimităţii" a fost adoptat la Congresul de la 
Viena ( 1 81 4-1815) în urma propunerii lui Talleyrand, reprezentantul Fran
ţei la acest congres. ln baza acestui principiu au fost restaurate în Europa 
dina5tiile „legitime" care fuseseră răsturnate în cursul revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi al războaielor napoleoneene. 
- 23. 

!S Este vorba de razboiul pentru succesiunea Ia  tronul Bavariei (177B--ln9) , 
care a fost provocat de pretenţiile unor state germane asupra unor părţi din 
teritoriul Bavariei după moartea principelui elector Maximilian Joseph, care 
nu lăsase urmaşi direcţi, şi de rivalitatea austro-prusiană în lupta pentru su
premaţie în Germania. Războiul s-a încheiat cu semnarea în mai 1779 a tra
tatului de pace de la Teschen între Austria, de o parte, Prusia şi Saxonia, de 
altă parte. Prin acest tratat, Prusia şi Austria au primit unele părţi din terito
riul Bavariei, iar Saxonia - o compensaţie în bani. Tronul Bavariei a fost 
acordat principelui elector al Palatinatului. Pacea de la Teschen a confirmat 
o serie de tratate de pace încheiate anterior de statele germane, începînd 
cu pacea westfalică din 1 648 şi terminînd cu pacea de la Hubertusburg din 
1763. Printr-o clauză specială a tratatului, Rusia, care la început avusese rolul 
de mediator între părţile beligerante, a fost declarată, împreună cu Franţa, 
putere garantă a respectării clauzelor lui, căpătînd de fapt dreptul de a inter
veni în treburile statelor germane. - 23. 

26 Engels se referă la razboiul ruso-turc din 1768-1774 şi la  cel din 1787-
1792, ambele încheiate cu victoria Rusiei. - 23. 

!7 ln „Declara/ia cu privire la neutralitatea armată•, promulgată de Ecaterina 
a II-a la  1 1  martie (28 februarie) 1780, se proclama dreptul navelor neutre 
aflate pe mare de a opune rezistenţă armată oricăror atacuri din partea sta
telor beligerante, dreptul statelor neutre de a face comerţ liber cu statele 
beligerante, principiul inviolabilităţii bunurilor inamice aflate sub pavilion 
neutru, recunoaşterea blocadei numai în cazul în care intrarea în portul blocat 
este efectiv închisă de nave de război. Această declaraţie, care era îndreptată 
împotriva Angliei în perioada războiului ei împotriva coloniilor răsculate din 
America de Nord (1775-1783), a stat Ia  baza convenţiei înclleiate între Rusia 
şi o serie de state. La această declaraţie au aderat în anii 1780-1783 Dane
marca, Suedia, Olanda, Prusia, Austria, Portugalia şi Regatul celor două Sicilii. 

Ulterior, aceste principii ale neutralităţii armate au stat Ia baza „Decla
raţiei cu privire la principiile dreptului maritim internaţional • ,  semnată de 
reprezentanţii Austriei, Franţei, Angliei, Prusiei, Rusiei, Sardiniei şi Turciei la 
16 aprilie 1856. Declaraţia a fost anexată la tratatul de pace de la  Paris, sem
nat la 30 martie 1856 de către participanţii la războiul Crimeii din 1 853-
1856. - 24. 

28 Este vorba de cea de-a doua şi a treia împărţire a Poloniei, în 1793 şi 1795, 
datorate politicii de cotropire duse de Austria, Prusia şi Rusia faţă de Rzeczy 
Pospolita şi menite să servească ca mijloc de înăbuşire a mişcării naţionale 
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poloneze. La cea de-a doua impărtire a Poloniei, Rusia şi-a alipit o parte din 
Bielorusia şi tinuturile ucrainene de pe malul drept al Niprului ; Prusia a că
pătat Danzigul (Gdansk) .  Thornul (Torun) şi o parte din Polonia Mare. Austria 
nu a participat la această iIPpărţire. 

La cea de-a treia împărtire a Poloniei, Rusia a căpătat Lituania, Kurlanda, 
tinuturile de vest ale Bielorusiei şi o parte din Volinia. Austriei i-a revenit 
o parte din Polonia Mică, cu oraşele Lublin şi Cracovia. Cea mai mare parte 
a tinuturilor poloneze propriu-zise, împreună cu oraşul Varşovia, a fost luată 
de Prusia. In urma acestei împărtiri, Rzeczy Pospolita a încetat să existe ca 
stat de sine stătător. - 24. 

29 Este vorba de coaliţia statelor feudale-absolutiste din Europa împotriva 
Frantei revolutionare. La crearea acestei coalitii contrarevoluţionare a parti
cipat activ şi Anglia burghezo-aristocratică. In februarie 1792, cu sprijinul An
gliei şi al Rusiei tariste, Prusia şi Austria au încheiat o alianţa militară şi au 
început interventia în Franta. In 1793, după proclamarea republicii în Franta 
la 10 august 1792 şi după executarea regelui Ludovic al XVJ-lea în ianuarie 
1793, la coalitia antifranceză au aderat făţiş Anglia, Olanda, Spania, Ne.ipole, 
Sardinia, precum şi o serie de mici state germane şi italiene. Războiul dmtre 
Franta şi această primă coaliţie a durat pînă în 1 797. - 24. 

30 La Frederikshamn (Finlanda), din initiativa regelui Gustav al IJI-lea al Sue
diei, a avut loc în vara anului 1783 o întrevedere intre el şi Ecateril'a a 
I I-a. Initiind această întrevedere, Gustav voia Sd afle care sint intentiile 
Ecaterinei a II-a în ceea ce priveşte Turcia şi Crimeea, precum şi ce ati udme 
are ea faţă de planurile Suediei de a cotropi Norvegia. La rindul ei, în legă
tură cu pregătirile de război ale Rusiei împotriva Turciei, Ecalerina a II-a 
tindea pe atunci spre o apropiere de Suedia. - 25. 

31 Tratatul de pace de la Luneville a fost încheiat între Austria şi Franţa la 9 
februarie 1 801 ,  după înfringerea celei de-a doua coaliţii antifranceze a statelor 
europene. Prin acest tratat, Austria a cedat Franţei o serie de teritorii din Ger
mania şi Italia şi a recunoscut republicile din Olanda, Elveţia şi Italia de nord, 
republici care erau dependente de Franta - 26. 

32 Prin Reichsdeputationhauptscliluss din 25 februarie 1 803 (hotărîre adoptată de 
Reichsdeputation - comisie formată din reprezentanţi ai statelor germane, aleasă 
de Reichstagul de la Regensburg din octombrie 1 801)  au fost desfiinţate nu
meroase state mici din vestul Germaniei. Teritoriile lor au fost alipite unor 
�tate germane mai mari drept compensaţie pentru posesiunile acestora de pe 
malul sting al Rinului, care prin tratatul de la Luneville trecuseră sub s ;;pi
nirea Frantei. Au fost desfiinţate 1 1 2  state germane (aproape toate posesiunile 
ecleziastice şi oraşele imperiale) cu o populatie totală de 3 milioane de su
flete ; teritoriile lor au revenit în bună parte Bavariei, Wlirttembergului şi Ba
denului, state întru totul dependente de Franta napoleoniană, precum şi Pru
siei. Această hotărire n-a făcut decît să consfintească clauzele inţelegeru se
crete intervenite în octombrie 1 801 între Franta şi Rusia, întelegere care pre
vedea că problemele teritoriale din regiunea Rinului vor fi reglementate în 
conformitate cu interesele Frantei napoleoneene. - 26. 

33 Bătălia de la Austerlitz (Moravia), care a avut loc la 2 decembrie (20 no
iembrie) 1 805 între trupele ruso-austriece şi  cele franceze, s-a încheiat cu vic
toria lui Napoleon I. După această infringeie, Austria a ieşit din coaliţia a 
treia şi a încheiat cu Napoleon pacea de la Pressburg. Rusia şi Anglia au con-
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lmuat lupta, formind în 1806 o nouă coaliţie, cea de-a patra, împotriva Fran
ţei napoleoniene. 

Confedera/ia Rinului - uniune de state din sudul şi vestul Germaniei, în
fiinţată sub protectoratul lui Napoleon I în iulie 1806. Napoleon a reuşit să 
creeze un asemenea bloc politic-militar în Germania, în urma victoriei repur
tate asupra Austriei în 1 805. După formarea Confederaţiei Rinului, Sfintul Im
periu roman de naţiune germană şi-a încetat existenţa. Din confederaţie au 
făcut parte la început 1 6  state (Bavaria, Wiirttemberg, Baden etc.) ; după aceea 
li s-au alăturat alte S state (Saxonia, Westfalia etc. ) ,  care deveniseră de fapt 
vasale ale Franţei napoleoniene. Trupele acestor state au participat la campa
niile de cucerire ale lui Napoleon, inclusiv cea din 1 8 1 2  în Rusia. Confedera
ţia s-a des\rămat în 1013 ,  în urma infringerii armatei lui :Napoleon. - 27. 

3.1 Aici sint enumerate o serie de bătălii care s-au dat în anii 1 805-1807, în 
războiul celei de-a patra coaliţii (Anglia, Rusia, Suedia şi Prusia, care în 
iulie 1 806 încheiaseră împotriva lui Napoleon o alianţă secretă cu Rusia) îm
potriva Franţei napoleoniene. 

Bătălia de la Jena (Turingia) dintre trupele prusiene şi  cele franceze a 
avut loc la 1 4  octombrie 1 806 şi s-a soldat cu infringerea armatei prusiene. 

In bătd.lia de la Preussisch-Eylau (Prusia orientală), care a avut loc în zi
lele de 7 şi 8 februarie (26 şi 27 ianuarie) 1 807 intre trupele franceze şi cele 
ruse, Napoleon, cu toate pierderile enorme suferite de armata sa, n-a putut 
sa obţină. o victorie decisivă. 

Bătălia de la  Friedland (Prusia orientală) din 14 (2) iunie 1 807 intre trupele 
franceze şi cele ruse s-a încheiat cu victoria armatei napoleoniene. 

Pacea de la Tilsit - tratate de pace încheiate la  7 şi 9 iulie 1 807 între 
Franţa napoleoniană şi ţă.rile participante la cea de-a patra coaliţie antifran
ceză - Rusia şi Prusia, care fuseseră infrinte 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 situate la apus de Elba). Rusia nu numai 
că n-a suferit pierderi teritoriale, ci chiar a dobindit districtul Bielostock, care 
aparţinuse Prusiei (mai tirziu, după victoria lui Napoleon asupra Austriei în 
războiul din 1809, Rusia a căpătat şi districtul Tarnopol din Galiţia răsăriteană). 
ln schimb insd, Alexandru I a trebuit să recunoască cuceririle franceze în Ger
mania şi modificările teritoriale făcute de Napoleon I, să. consimtă la crearea 
ducatului Varşoviei, care nu era decit un avanpost francez la graniţa Rusiei, 
ş i  să  adere la  blocada împotriva Angliei (aşa-zisa blocadă continentală). Rusia 
şi Franţa napoleoniană au încheiat o alianţă defensivă şi ofensivă îndreptată 
împotriva Angliei. ln schimb, Napoleon a promis să lase Rusiei libertate de 
acţiune în privinţa Turciei şi  Suediei. - 27 . 

.35 Este vorba de trecerea armatei ruse de sub comanda lui Barclay de Tolly 
peste gheaţa Golfului Botnic în iarna anului 1 809, în timpul războiului ruso
suedez din 1 808-1809. Apariţia trupelor ruse pe teritoriul Suediei a grăbit 
declanşarea complotului aristocraţilor suedezi împotriva regelui Gustav al 
:LV-lea, complot care avea drept scop îngrădirea puterii regale în interesul 
-oligarhiei aristocratice. ln martie 1809, Gustav al IV-iea a fost detronat, iar 
in locul lui a fost în scurtă vreme proclamat rege - sub numele de Carol 
al XIII-iea - unchiul său, ducele Carol de Sădermanland. ln septembrie 
acelaşi an, Suedia a fost nevoită să încheie cu ţarul Rusiei pacea de la 
Fredrikshamn şi să cedeze Finlanda. - 27 . 

.JB In august 1 8 1 2  a avut loc la Aho (Turku) o întrevedere intre Alexandru I 
şi Carol Johann (Bernadotte) , moştenitorul tronului Suediei. ln urma discu
l1ilor purtate, Rusia şi Suedia au semnat la 30 ( 18) august 1 8 1 2  o convenţie 
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care era in fapt o alianţă militară îndreptată împotriva Franţei na!Joleo
niene. Prin această convenţie, Rusia s-a obligat să acorde Suediei ajutor 
militar împotriva Danemarcii in cazul cind aceasta din urmă ar refuza să 
cedeze Suediei Norvegia. La rindul ei, Suedia s-a angaj at  să sprijine pre
tenţiile teritoriale ale guvernului ţarist, in special asupra ducatului Varşo
viei, care era subordonat lui Napoleon. - 27. 

37 Este vorba de întrevederea care a avut loc intre Napoleon I şi Alexan 'ru I 
la Erfurt, in perioada 27 (15) septembrie-14 (2) octombrie 1 808. lngrijorat 
de creşterea mişcării de eliberare naţională in \ Cirile subjugate de el, în 
special in Spania, şi temindu-se de un atac din partea Austriei, Napoleon 
voia să-şi asigure ajutorul lui Alexandru I in cazul unui război cu Austria, 
promiţindu-i în schimb să sprijine pretenţiile Rusiei asupra Moldovei şi 
Munteniei. Cu toate că tratativele s-au încheiat cu semnarea unei convenţii 
secrete care a reînnoit formal alianţa franco-rusă încheiată in 1 807 la Tilsit, 
Alexandru a refuzat să-l sprijine activ pe Napoleon in lupta lui cu Austria. 
In timpul războiului franco-austriac din 1 809, Rusia s-a limitat să ocupe Ga
liţia, dar nu a intreprins nici un fel de acţiuni militare împotriva Austriei. 
- 27. 

38 Războiul ruso-turc a început in 1806 şi a durat (cu o intre1upere in 1 807-
1 809) pină in 1 812. In cursul războiului, trupele ruse au pricinuit armatei 
turce o serie de grele infringeri pe teatrul de război din Europa şi pe cel 
clin Caucaz. Războiul s-a încheiat cu tratatul de pace de la Bucureşti, semnat 
la 28 (16) mai 1812.  Prin acest tratat Basarabia a fost incorporată în imperiul 
ţarist care a obţinut şi dreptul la navigaţie pe Dunăre, precum şi o serie de 
regiuni din Transcaucazia. 

Victoria Rusiei in acest război a ajutat in mod obiectiv mişcarea de eli
berare a popoarelor din Balcani de sub stăpinirea turcilor. Acţiunile încu
nunate de succes ale trupelor ruse in Balcani au dat un sprijin substanţial 
răscoalei populare sirbe din 1 804-1813, care a avut o mare insemnatate în 
istoria secularei lupte de eliberare naţională duse de poporul sirb împotriva 
dominaţiei feudalilor turci. In cursul acestei răscoale, sirbii, după ce au 
alungat pe cotropitorii turci, şi-au creat in 1 805-18 1 1  o administraţie de stat 
proprie. Prin tratatul de la Bucureşti din 1 812, Turcia a fost obligată să acorde 
Serbiei autonomie în treburile interne. Profitind însă de invazia armatei na
poleoneene în Rusia, sultanul a încălcat prevederile tratatului şi a orrranizat 
în 1813 o expediţie de pedepsire in Serbia, unde a instaurat din nou stă
pinirea turcească. ln urma unei noi răscoale victorioase a sirbilor in 1 815, 
precum şi datorită ajutorului diplomatic al Rusiei, jugul turcesc a fost scutu
rat, iar după războiul ruso-turc din 1 828--1829 Turcia a fost nevoită să recu
noască, printr-un firman special dat de sultan, autonomia (independenţa de 
fapt) a Serbiei. - 27. 

3D Blocul continental sau blocada continentală, instituită de Napoleon in 1 806, 
interzicea ţărilor de pe continentul european să facă comerţ cu Anglia. Ade
rarea Rusiei Ia blocul continental a fost stipulată prin unele prevederi ale 
tratatului de Ia Tilsit din 1807, pe care însă Rusia nu le-a respectat, ceea 
ce a provocat rdzboiul din 1 812. - 28. 

40 Bătălia de la Leipzig din 16-19 (4-7) octombrie 1 813 - bătălie decisivă 
care a avut loc intre trupele celei de-a şasea coaliţii antifranceze a statelor 
europene (Rusia, Austria, Prusia, Suedia) şi armata Franţei napoleoniene. 
Victoria trupelor aliate in această bătălie, care a intrat in istorie sub numele 
de „bătălia naţiunilor' ,  a botărit deznodămîntul campaniei in favoarea alia-
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ţrlor, a dus la destrămarea Confederaţiei Rinului şi Ia eliberarea Germamei 
de sub dominaţia lui Napoleon. - 28. 

4 1  Pacea de la Bucureşti din 1812 - vezi adnotarea. 38. 
Printr-o hotărire a Congresului de la Viena al monarhilor europeni şi al 

miniştrilor lor, care, cu unele întreruperi, a avut Ioc în anii 1814-1815, după 
infringerea Franţei napoleoneene, harta Europei a fost radical modificată în 
scopul restaurării monarhiilor legitime, în pofida intereselor unificării na
ţionale şi ale independenţei popoarelor. Polonia a fost reîmpărţită intre Aus
tria, Prusia şi Rusia. Cea mai mare parte a ducatului Varşoviei, creat de 
Napoleon I în 1807 prin tratatul de la Tilsit, a trecut la  Rusia sub denumi
rea de Regatul Poloniei. - 28. 

4! Polonia Congresului - aşa i se spunea acelei părţi din Polonia care, sub 
denumirea oficiala de Regatul Poloniei, i-a revenit Rusiei printr-o hotărire a 
Congresului de la Viena din 1814-1 815. - 29. 

43 Siînla Alian/ă - alianţă reacţionară a monarhilor europeni, încheiată în 
1815 de Rusia ţaristă, Austria şi Prusia, cu scopul de a reprima mişcările 
revoluţionare din diferite ţări şi de a menţine în aceste ţări regimurile feu
dalo-monarhice. - 30. 

44 Engels se referă la răscoala care a izbucnit în Grecia în primăvara anului 
1821 şi care în scurtă vreme a luat un caracter de masă. ln ianuarie 1822, 
Adunarea Naţională convocată la Epidauros a proclamat independenţa Gre
ciei şi a adoptat o constituţie. Sultanul turc, nefiind în stare să reprime răs
coala cu propriile lui forţe, I-a chemat în ajutor pe vasalul său Mohamed Ali, 
cirmuitorul Egiptului, ale cărui trupe au debarcat în 1 825 în Mareea (Pelo
ponez) , dezlănţuind singeroase represiuni împotriva populaţiei greceşti. La 
începutul răscoalei, puterile Sfintei Alianţe, şi în special Rusia ţaristă, au 
avut faţă de ea o atitudine net negativă. Dar marea simpatie de care se 
bucura pretutindeni lupta grecilor, şi mai ales posibilitatea de a folosi această 
luptă ca prilej pentru întărirea propriei lor influenţe în sudul peninsulei bal
canice, au determinat Anglia, Rusia ţaristă şi Franţa să recunoască Greciei 

calitatea de parte beligerantă şi să-i acorde ajutor militar. Victoria Rusiei î n  
războiul ruso-turc din 1 828-1829 a avut o importantă hotaritoare pentru cuce
rirea independenţei Greciei. Turcia a fost nevoită să recunoască Grecia ca stat 
independent. Dar cercurile guvernante ale puterilor europene au impus în 1832 
poporului grec un regim monarhic reacponar. - 31 .  

45 Este vorba d e  revoluţiile burgheze din Spania (1 820-1 823) , d i n  Regatul Neapo
Ielui (1 820-1821) şi din Piemont (1821 ) .  Mişcarea revoluţionară din aceste ţări 
a fost înăbuşită în urma intervenţiei Sfintei Alianţe, care a trimis trupe fran
ceze în Spania şi trupe austriece în Italia. - 31 .  

46 Aici sint enumerate congresele Sfintei Alian\e, care a u  avut loc Ia Aachen în 
1818, Ia Troppau (Opava) î n  1820, la Laibacll (Liubliana) î n  1821 şi la Verona 
în 1 822. Hotăririle adoptate Ia toate aceste congrese urmăreau înăbuşirea re
voluţiilor burgheze şi a mişcărilor de eliberare naţională din ţările europene. -
3 1 .  

47 Dupa c i t  se pare, Engels citeazii „Recueil des documents relatifs a la Russ1e 
pour Ia plupart secrets et inedits utiles a consulter dans la crise actuelle".  
Paris, 1 854, p. :i2-53. - 32. 
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48 Bătălia de Ia Navarin (azi Pylos, oraş-port în Grecia) a avut Ioc Ia 20 
octombrie 1827, între flota turco-egipteană şi escadrele unite ale Angliei, Fran
ţei şi Rusiei, comandate de amiralul englez E. Codrington, pe care puterile 
europene le trimiseseră în apele greceşti în vederea unei mediaţiuni armate în 
războiul dintre Turcia şi răsculaţii greci. Incepută după ce comandamentul turc 
a refuzat să pună capăt atrocităţilor împotriva populaţiei greceşti, bătălia s-a 
soldat cu nimicirea completă a flotei turco-egiptene şi a grăbit începerea răz
boiului ruso-turc din 1 828--1 829. - 33. 

49 Moltke. „Der russisch-t\irkische Feldzug in der europaischen Tllrkei 1 326 und 
1829".  Berlin, 1 845, S. 390. - 33. 

50 Este vorba de tratatul de pace de Ia Adrianopol, încheiat în septembrie 1 829 
intre Turcia şi Rusia, după războiul din 1 828--1 829, care se soldase cu vic
toria Rusiei. Prin acest tratat, Rusia a căpătat gurile Dunării împreună cu 
insulele respective, precum şi o parte considerabilă din li toralul de est al 
Mării Negre, la  sud de locul unde riul Kuban se varsă în mare. Turcia a 
fost nevoită să recunoască autonomia Moldovei şi a Munteniei, acordindu-Ie 
dreptul de a-şi alege domnitorii. Garantarea acestei autonomii revenea Ru
siei, ceea ce echivala cu instituirea protectoratului ţarului asupra Principa
telor. Prin acest tratat a fost desfiinţat monopolul economic al Imperiului 
otoman asupra Principatelor Române şi s-au restituit Ţării Româneşti raialele 
Brăila, Giurgiu şi Turnu(-Măgurele) . De asemenea s-a stipulat că demnii vor 
fi numiţi pe viaţă şi vor rezolva liber problemele interne ale ţării în înţe
legere cu divanul. Libertatea comerţului şi deschiderea porturilor de Ia Du
năre, garantate Principatelor Române au accelerat dezvoltarea relaţiilor ca
pitaliste. Prin faptul că se îngrădea dreptul de intervenţie al Porţii şi se m
terzicea turcilor să se aşeze în Principate, suzeranitatea otomană se reducea 
Ia încasarea unui tribut şi la confirmarea domnilor. Guvernul Turciei se obliga, 
de asemenea, să recunoască independenţa Greciei, care nu mai era legată de 
Turcia decit prin obliqaţia de a plăti sultanului un tribut anual, şi de a res
pecta prevederile tuturor tratatelor anterioare în ceea ce priveşte autonomia 
Serbiei, consfinţind această autonomie printr-un firman special. - 33. 

51 Revoluţia burgheză din iulie 1 830 din Franţa. - 34. 

52 Este vorba de răscoala din Polonia din 1 830-183 1 ,  provocată de asuprirea 
naţională şi poliţienească exercitată de ţarism. Incepută la 29 (17) noiembrie 
1830 Ia Varşovia ca o revoltă militară, ea s-a transformat într-o răscoală 
populară şi a dus la alungarea trupelor ţariste. Dar aristocraţii şi şleahticii 
din fruntea guvernului şi a armatei au promovat o politică capitulardă şi 
au împiedicat atragerea maselor largi la  mişcarea de eliberare naţionala, 
manifestînd, totodată, tendinţa de a cotropi ţinuturile ucrainene şi bielo
ruse. Reprezentanţii cercurilor burghezo-democratice nu au reuşit să obţmă 
desfiinţarea iobăgiei, ş i  de aceea răscoala nu s-a bucurat de sprijin sufi
cient din partea ţărănimii. Acţiunile militare începute în februarie 1831 au 
dus, în cele din urmă, la capitularea guvernului polonez în ziua de 8 sep
tembrie (26 august) 1 831  şi Ia cedarea Varşoviei. Deşi a fost înfrintă, această 
răscoală a jucat un rol important în lupta de eliberare a poporului pol nez 

şi a avut o mare însemnătate internaţională. 34. 

53 Tratatu/ de la Unkiar-Skelessi dintre Rusia şi Turcia a fost încheiat la 8 
iulie (26 iunie) 1 833. Semnarea tratatului a fost precedată de debarcarea unor 
trupe ruseşti în localitatea Unkiar-Skelessi din zona Bosforului ; aceste trupe 
fu�eseră trimise acolo spre a veni în ajutorul sultanului Turciei , amenmţat 
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do armata lui Ibrahim-paşa, fiul lui Mohamed-Ali, cirmuitorul Egiptului, care 
se răzvrătise împotriva sultanului. In mai 1 833, în urma mediaţiei Angliei 
">i Franţei, Poarta a încheiat pace cu Mohamed-Ali, cedîndu-i Siria şi Pa
lestina, păstrîndu-şi însă suveranitatea asupra Egiptului. Cu toate că peri
colul care-l ameninţase pe sultan fusese înlăturat, diplomaţia ţaristă a ştiut 
să profite de situaţia încordată şi de prezenţa trupelor ruseşti în Turcia 
pentru a determina Poarta să încheie cu Rusia o alianţă defensivă, obţinînd 
totodată ca în tratatul de la Unkiar-Skelessi, care a consfinţit această alianţă, 
să fie inclusă o clauză secretă prin care, la  cererea Rusiei, Turcia se obliga 
să închidă strîmtoarea Dardanele navelor de război străine. Printr-un alt 
articol a fost confirmat tratatul de la Adrianopol, precum şi o serie Ge alte 
acorduri ruso-turce. Tratatul de la  Unkiar-Skelessi a fost încheiat pe termen 
de 8 ani. - 34. 

st Este vorba de ascu!irea problemei orientale ca urmare a războiului turco
egiptcan din 1 839-1841 şi a accentuării contradicţiilor dintre Anglia şi Franţa, 
care pe ascuns ii sprijineau pe Mohamed-Ali, cirmuitorul Egiptului. Temîn
du-se de o intervenţie unilaterală a Rusiei de partea sultanului, Anglia a 
insistat ca statele apusene să facă pe lingă Poartă un demers colectiv, ofe
rindu-i ajutor militar. La 15 iulie 1 840, Anglia, Rusia, Prusia, Austria şi Turcia 
au semnat la Londra, fără participarea Franţei, o convenţie prin care se an
gajau să acorde ajutor sultanului turc. Incheierea acestei convenţii a generat 
pericolul unui război intre Franţa şi coaliţia statelor europene, dar Franţa nu 
s-a încumetat să rişte un asemenea război şi  a renuntat la politica de spriji
nire a lui Mohamed-Ali. In urma intervenţiei militare a Angliei şi Austriei, 
Mohamed-Ali a fost nevoit să renunţe la posesiunile lui din afara hotarelor 
Egiptului şi  să recunoască autoritatea supremă a sultanului. - 34. 

55 Regulamen tul organic - prima constituţie a Principatelor Române (Moldova şi 
Muntenia), elaborată sub îndrumarea lui P. D. Kiseleff, şeful administraţiei 
ruseşti din Principate, ocupate de trupele ruseşti după războiul ru'>o-turc din 
1 828-1829. Regulamentul organic a fost aplicat în Moldova în 1832, iar în 
Muntenia în 1 83 1 .  Conform Regulamentului organic, puterea legislativă în fie
care din cele două principate era deţinută de o adunare aleasă de marii pro
prietari funciari, iar puterea executivă - de un domnitor ales pe viaţă de 
reprezentanţi ai proprietarilor funciari, ai clerului şi ai oraşelor. Regulamentul 
a consfinţit poziţia dominantă a marii boierimi şi a înaltului cler, păstrînd 
vechile rînduieli feudale, printre care şi claca. Ţă1 anii au răspuns la o ase
menea „constituţie" printr-o serie de răscoale. ln acelaşi timp, Regulamentul 
organic prevedea reforme burgheze : desfiinţarea barierelor vamale interne, 
libertatea comerţului, separarea justiţiei de administraţie şi altele. Prin crea
rea unor instituţii identice în cele două ţări şi  prin înlăturarea aproape totală 
a ocupaţiei turceşti, Regulamentul organic a constituit un pas înainte spre 
unirea lor. - 34. 

56 In prima ediţie engleză a volumului I al „Capitalului" (Londra, 1887) , la care 
se referă Engels aici, împărţirea pe capitole nu coincide cu împărţirea pe ca
pitole din ediţiile germane. - 34. 

57 „Porlololio" - denumirea pre'icurtată a culegerii de documente şi materiale 
diplomatice publicate de D. Urquhart la  Londra. Seria „The Portofolio ; or 

a Collection of State Papers" a apărut în anii 1 835-1 837 ; o altd. serie a apă
rut în anii 1 843-1845 sub denumirea „The Portofolio. Diplomatic Review•. -
35. 
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5q Este vorba de revoluţia burghezo-democratică de la 1 848 din ţările române, 
în cursul căreia în aceste ţări s-a desfăşurat o largă mişcare a maselor 
populare pentru lichidarea totală a dependenţei fată de Turcia, pentru desfiin
ţarea iobăgiei şi înlăturarea celorlalte obstacole care stăteau în calea dezvol
tării capitalismului. Revoluţia a fost înfrîntă datorită trădării burgheziei şi 
pactizării ei cu moşierimea şi ca urmare a intervenţiei armate a sultanulm 
Turciei şi a ţarului Rusiei. 

Fruntaşi ai Revoluţiei de la 1 848 din ţCirile române au fost N. Bălcescu, 
Ion Ghica, Gh. Magheru, Cezar Bolliac, fraţii Goleşti, Alexandru Cuza, Va
sile Alecsandri şi alţii. - 35. 

59 Este vorba de tratativele care au avut Ioc în octombrie 1 850 la Varşovia între 
reprezentanţii Prusiei şi Austriei, cu participarea lui Nicolaie I, ca mediator, 
în scopul reglementării relaţiilor dintre cele două ţări, a căror luptă pentru 
hegemonie în Germania se intensificase după revoluţia din 1 848-1849. Aus
tria tindea să restabilească Confederaţia germană, care fusese creata de 
Congresul de Ia  Viena şi care în timpul reYoluţiei se destrămase în fapt. 
Prusia spera să-şi întărească hegemonia prin crearea unei confederaţii de 
state germane sub egida ei. lmpăratul Nicolaie I, care nu vedea cu ochi buni 
întărirea Prusiei şi tindea să menţină fărîmiţarea feudală a Germaniei, şi-a 
asumat la Varşovia rolul de arbitru în con!Iictul dintre Austria şi Prusia şi a 
dat să se înţeleagă că sprijină categoric Austria. - 35. 

GO Engels se referă la tratatul de Ia Londra cu privire Ia integritatea monarhiei 
daneze, semnat la 8 mai 1 852 de Rusia, Austria, Anglia, Franţa, Prusia şi El
veţia, împreună cu reprezentanţii Danemarcii. La baza acestui document a 
stat protocolul semnat de reprezentanţii acestor state în ziua de 4 iulie 1 850 
la Londra. Protocolul stabilise principiul indivizibilităţii posesiunilor coroanei 
daneze, inclusiv ducatele Schleswig şi Holstein, creînd astfel o piedică în 
calea năzuinţelor populaţiei germane din aceste ducate de a se despărţi de 
Danemarca şi de a se uni cu Germania. Tratatul din 1 852, deşi a recunoscut 
ducatelor dreptul la autonomie, Ie-a menţinut în�a sub autoritatea supremă 
a coroanei daneze. Succesor al regelui danez Frederik al VII-iea, care nu 
avea copii, a fost declarat prinţul Christian von Schleswig-Holstein-Sonder
burg-Glilcksburg (ulterior, regele Christian al IX-iea). - 36. 

01 Este vorba de tratatul de pace de la Paris semnat la 30 martie 1 856 - după 
terminarea războiului Crimeii din 1 853-1856 - de către reprezentanţii Fran
ţei, Angliei, Austriei, Sardiniei, Prusiei şi Turciei, de o parte, şi reprezentanţii 
Rusiei, de alta. lnfrîntă în război, Rusia a fost nevoită să retrocedeze Prin
cipatelor Române sudul Basarabiei, să renunţe la stJpînirea gurilor Dunării, 
să  renunţe Ia protectoratul asupra Principatelor RomO:me şi la dreptul de a 

ocroti pe supuşii creştini ai Turciei, să consimtă la neutralizarea Mării Negre, 
ceea ce însemna închiderea strîmtorilor pentru orice nave de război străine 
şi interdicţia pentru Rusia şi Turcia de a avea flotă maritimă militară în 
Marea Neagră şi de a avea arsenale navale pe litoralul ei ; în schimbul Se
vastopolului şi al altor oraşe din Crimeea care fuseseră ocupate de aliaţi, 
Rusia retroceda Turciei Karsul. ln timpul negocierilor care au avut Ioc la 
Congresul de la Paris, Anglia şi Austria n-au reuşit să-şi realizeze în între
gime planurile lor agresive faţă de Rusia. Rezult&tul negocierilor a fost influenţat 
de apărarea eroică a Sevastopolului, de înfrîngerea armatei turce pe teatrul 
de război din Caucaz, de eşecurile aliaţ1Ior în Marea Baltică, precum şi de 
folosirea abilă a contradicpilor anglo-franceze de către diplomaţia rusă. - 37. 

38 
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t2 Expresie folosită de A. M. Gorceakov în depeşa sa circulară din 21 august 
1856 către reprezentanţii diplomatici ruşi în străinătate, depeşă în care, la 
preluarea postului de ministru al afac�rilor externe, el a definit orientarea 
politicii externe a Rusiei. - 38. 

ta [ngels se referă Ia „Declaraţia cu pnv1re la principiile dreptului maritim in
ternaţional " ,  anexată Ia tratatul de pace de la Paris (vezi adnotarea 27). 

Apropierea survenită între Franţa bonapartistă şi Rusia ţaristă la Con
gresul de la Paris a dus la încheierea, în 1859, din iniţiativa lui Napoleon al 
III-iea, a unui tratat franco-rus secret, prin care ţarul Alexandru al II-iea se 
angaja să-i acorde lui Napoleon al III-iea ajutor diplomatic în pregătirea în
fringerii militare a Austriei, iar în caz de război sa maseze la graniţa aus
triacă trupe ruse care să imobilizeze în est o parte dm armata austriacă. La 
rindul său, Napoleon, acţionind în spiritul acordului, a continuat să sprijine 
politica Rusiei în Peninsula Balcanică. - 39. 

64 In 1859, după ce şi-a asigurat sprijinul lui Alexandru al II-iea, Napoleon al 
III-iea a declanşat rd.zboiul Franţei şi al Piemontului (Regatul Sardiniei) îm
potriva Austriei. Sub pretextul „eliberării" Italiei, el urmărea în realitate să 
cucereasca noi teritorii şi, printr-o victorioasă campanie militară „locală •, 
să consolideze în interior regimul bonapartist. Adevăratele intenţii ale lui Na
poleon al III-iea au fost demascate în acea vreme de G.  Mazini în manifestul 
sd.u „Rd.zboiul" ,  amănunţit citat de Marx în articolul „Manifestul lui Mazzini" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Editma politică, 1 962, p. 397-402) . 

Marea burghezie şi nobilimea liberală italiană sperau că acest război va 
duce Ia unificarea Italiei sub egida dinastiei de Savoia, care domnea în Pie
mont. După infringerile suferite de armata austriacă Ia Magenta şi Solferino, 
Napoleon al III-iea, speriat de amploarea pe care o luase mişcarea de elibe
rare naţională din Italia şi nevrind să contribuie la  unificarea acestei ţări, a 
încheiat la 1 1  iulie 1859, la Villafranca, o pace separată cu Austria. fn urma 
acestui război, Franţa a capătat Savoia şi Nizza, iar Lombardia a fost alipita 
la Piemont. 

Dar în pofida politicii dinastice a cercurilor guvernante din Piemont şi a 
uneltirilor bonapartiştilor francezi, în 1860 s-a desfăşurat în Italia o largă 
luptă de eliberare naţională, avind ca obiectiv unificarea ţării. tn urma eroi
celor acţiuni militare intreprinse de voluntarii lui Garibaldi şi sprijinite de 
masele populare, în Sicilia şi Neapole a fost alungată dinastia Bourbonilor, 
iar sudul Italiei s-a unit cu Piemontul in cadrul unui singur regat italian. 
Veneţia a rămas pină în 1866 sub stăpinirea austriecilor. Unificarea definitivă 
a Italiei a fost realizată prin cucerirea Romei şi a Statului papal de cd.tre 
trupele italiene în 1870. - 39. 

65 In timpul răscoalei de eliberare naţională care a avut Ioc în Polonia în anii 
1863-1864, guvernul prusian prezidat de Bismarck, tinzind să împiedice ex
tinderea răscoalei în ţinuturile poloneze cotropite de Prusia şi dorind sd.-şi 
asigure sprijinul Rusiei în problema unificării Germaniei sub hegemonia Pru
siei, a propus guvernului ţarist ajutor militar pentru înăbuşirea răscoalei. In 

februarie 1863, din iniţiativa lui Bismarck, Rusia şi Prusia au încheiat o con
venţie cu privire Ia acţiuni comune împotriva răsculaţilor. - 39. 

86 In 1864, în urma războiului dus de Austria şi Prusia împotriva Danemarcii şi 
care s-a soldat cu înfringerea acesteia din urmă, ducatele Schleswig şi Hol
stein au fost declarate posesiune comună a Austriei şi Prusiei, iar după 
războiul austro-prusian din 1866 au fost alipite Ia Prusia. - 39. 
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G7 K. Marx. „A doua Adr�să a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor cu pnv1re la  războiul franco-prusian" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 284-292) . 

Patru fragmente, reprezentind citate din „Războiul civil din Franţa• au 
fost publicate în limba română sub titlul „Comuna din Paris" în 1906 în 
„România muncitoare" nr. 1 din 5-12 martie. 

Trei fragmente din această lucrare şi anume alineatele 15-16, 21-23 şi 
29 din cap. III din „Războiul civil din Franţa• au fost publicate în „România 
muncitoare" nr. 1 din 2-9 martie 1908 sub titlul „Revoluţia proletară. Inter
naţionalismul Comunei" .  (Fragmente din Comuna din Paris]. 

ln 1925 în „Socialismul" nr. 11 din 22 martie au fost publicate alte trei 
fragmente sub titlul „Revoluţia proletară. Internaţionalismul Comunei" .  - 40. 

' 8  Prin trata lui de pace preliminar încheiat Ia Versailles în ziua de 26 februarie 
1 87 1 ,  în urma infringerii Franţei în războiul franco-prusian din 1870-1 871 , 
Alsacia şi partea de est a Lorenei au fost cedate de Franţa Imperiului ger
man, care fusese proclamat la 18 ianuarie 1 87 1 .  Prevederile acestui tratat au 
fost definitiv confirmate prin tratatul de pace semnat la 10 mai 1 871 Ia 
Frankfurt pe Main. - 40. 

6Y Tratatul de pace preliminar de la San-Steiano dintre Rusia şi Turcia a fost 
încheiat la 3 martie (19 februarie) 1 878, la  San-Stefano (în apropiere de Con
stantinopol) , după terminarea războiului ruso-româno-turc din 1 877-1878. Acest 
tratat a însemnat întărirea influenţei Rusiei în Balcani şi a provocat un 
protest energic din partea Angliei şi Austro-Ungariei, care aveau sprijinul tacit 
al Germaniei. Sub presiunea ameninţărilor diplomatice şi militare, guvernul rus 
a fost nevoit să accepte reexaminarea clauzelor tratatului de către un congres 
mternaţional care a avut Ioc Ia  Berlin intre 13 iunie şi 13  iulie 1 878 ; Ia 
congres au luat parte reprezentanţii Rusiei, Germaniei, Austro-Ungariei, Fran
ţei, Marii Britanii, Italiei şi Turciei ; lucrările acestui congres s-au soldat cu 
încheierea tratatului de la Berlin, prin care clauzele tratatului de la San-Ste
fano au fost modificate în detrimentul Rusiei şi al popoarelor din Peninsula 
Balcanicd.. Teritoriul Bulgariei autonome, prevăzut de tratatul de la San-Stefano, 
a fost redus la mai puţin de jumătate ; din ţinuturile bulgare de la sud de 
Balcani a fost creată o provincie autonomă - „Rumelia răsăriteană" -, care 
răminea sub stăpinirea sultanului ; teritoriul Muntenegrului a fost considerabil 
micşorat. Pacea de Ia Berlin a confirmat unele prevederi ale tratatului de Ia 
San-Stefano, şi anume : Rusia lua din nou în stăpinire partea de sud a Basa
rabiei (jud. Cahul, Ismail şi Bolgrad) în schimbul Dobrogei care a fost inclusă 
în România, se confirma independenţa României proclamată la 9 mai 1 877 şi 
recunoscuta prin tratatul de la San-Stefano şi se consfinţea în acelaşi timp 
ocuparea Bosniei şi Herţegovinei de către Austria. Ir. ajunul congresului, An
glia a ocupat Ciprul. Hotăririle Congresului de Ia Berlin au contribuit Ia 
crearea în Balcani a unui nod de noi contradicţii internaţionale, a unui focar 
de noi războaie. - 4 1 .  

7 0  Engels s e  referă I a  patrulaterul d e  cetei.ţi d e  p e  teritoriul Bulgariei : Silistra, 
Rusciuc, Şumla şi Vama. ln această regiune au fost concentrate la începutul 
războiului ruso-româno-turc din 1 877-1878 principalele forţe ale armatei turce. 
- 41 .  

11 ln 1 857-1859 a avut I o c  în India o mare răscoală populară împotriva stăpînini 
engleze. Răscoala a izbucnit în primăvara anului 1857 printre aşa-numitele 
unităţi de şipai din armata bengaleză, recrutate din rindurile populaţiei locale, 
şi a cuprins vaste regiuni din India centrală şi de nord. Principala forţă mo-

38* 
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trică a răscoalei au constituit-o ţărănimea şi meşteşugarii săraci de la oraşe. 
Condusă de feudali indigeni, răscoala a fost înfrintă din cauza fărimiţării 
feudale a Indiei, a deosebirilor de religie şi de castă, precum şi din cauza 
superior i tdţii tehnico-militare a colonialiştilor englezi. - 42. 

72 ln noiembrie 1839, un detaşament expediţionar, sub comanda generalului V. A. 
Perovski, guvernatorul militar al Orenburgului, a intreprins o campanie cu 
scopul de a cuceri hanatul Hivei. Cu un efectiv de 5 OOO de oameni, 
citeva tunuri şi un convoi de aprovizionare, detaşamentul nu a putut face faţă 
greutăţilor legate de traversarea stepelor pustii in timp de iarnă. După ce in 
urma îmbolnăvirilor in masă a pierdut jumătate din efectiv, Perovski a (o,t 
nevoit să se întoarcă in 1840 la Orenburg fără să fi ajuns la Hiva. - 42. 

73 Engels se referă Ia mişcarea şovină condusă de generalul Boulanger in Fran�a 
anilor 1886--1889. Profitind de nemulţumirea pe care a provocat-o in masele 
populare politica republicanilor burghezi, boulangiştii au desfăşurat o agitape 
şovină şi revanşardă in scopul de a pregăti o lovitură de stat şi de a restaura 
monarhia in Franţa. Caracterizind boulangismul ca o variantă a bonapartis
mului, Engels a arătat cit de primejdioasă este această mişcare şi a cerut 
socialiştilor francezi să demaşte şi să combată cu toată energia lozincile re
vanşarde şi demagogice ale lui Boulanger şi ale adepţilor săi. - 43. 

7t Plevna (Pleven, oraş in Bulgaria de nord) a fost cucerită de armata ruso
română aliatd. la 10 decembrie (28 noiembrie) 1877, in urma luptelor înver
şunate duse împotriva trupelor turceşti in timpul războiului ruso-româno-turc 
din 1877-1878. - 43. 

75 ln 1867, ca urmare a transformării Imperiului habsburgic in monarhie duali�tă 
austro-ungară, riul Letha a fost declarat linie de hotar intre cele două pa1 ţi 
ale monarhiei : Cislethania (Austria, Cehia, Moravia, Silezia, Stina, Carintia, 
Tirolul şi alte ţinuturi) şi Translethania (Ungaria, Slovacia, Croaţia, Transilva
nia şi alte ci teva ţinuturi). - 43. 

7G Este vorba de seria de articole „Siberia şi sistemul deportărilor " ,  scrise de 
ziaristul american George Kennan după o călătorie făcută prin Siberia in anii 
1885-1886 şi publicate în 1888-1890, în revista „The Century Illustrated 
Monthly Magazine",  care apărea la New York. - 43. 

77 Engels se referă la faptul că în 1864 au fost introduse in Rusia zemstvele -
autoadministraţie locală limitată. Dar după numai doi ani, în 1866, guvernul 
ţarist a început împotriva zemstvelor o prigoană sistematică, care s-a înteţit 
în special in deceniul al 9-lea al secolului trecut, în perioada de reacţiune 
şi de singeroase represiuni împotriva mişcării revoluţionare. - 44. 

78 ln discursul pe care I-a rostit in Reichstag la 16 februarie 1874 şi  la  care se 
referă aici Engels, Moltke a trebuit să recunoască că, de cind poartă războaie 
victorioase, germanii „şi-au ciştigat pretutindeni respect, dar nu şi dragoste " .  

- 45. 

71 Scrisoarea de faţă este răspunsul dat de Engels funcţionarului de bancă austriac 
Isidor Ehrenfreund, care la  21 martie 1890 îi scrisese că printre membrii clu
bului funcţionarilor din instituţiile bancare şi de credit vieneze, din care face 
parte şi el, precum şi in rindurile unni anumite părţi a populaţiei Vienei 
capd.tă o largă răspindire antisemitismul, care îşi găseşte expresia într-o pro

pagandă îndreptată împotriva capitalului evreiesc. Răspunsul lui Engels a fost 
publicat in „Arbeiter-Zeituno" nr. 19 din 9 mai 1890, sub titlul „Friedrich 
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Engels despre antisemitism•,  cu următoarea notă dn partea redacţiei : „E, 
bineînţeles, de prisos să mai arătăm că această scrisoare se publica atît cu 
consimţămîntul autorului, cit şi cu cel al destinatarului ei".  Numele destina
tarului nu a fost indicat. 

In limba română a apărut un fragment din această scrisoare în gazeta 
„Munca• din 10 iunie 1890. Traducerea este semnată de Ion Nădejde. 

„Munca• - gazetă săptăminală ; a apărut la Bucureşti între 1890 şi 1894 
ca organ de presă al Clubului muncitorilor din Bucureşti şi apoi al Partidului 
social-democrat al muncitorilor din România (P.S.D.M.R.). A avut un rol de 
seamă în răspîndirea ideilor marxiste, în pregătirea politică şi ideologică a 
Congresului de constituire a primului partid al clasei muncitoare din România. 

Scrisoarea lui Engels a fost reprodusă, sub acelaşi titlu, în nr. 109 din 13 
mai 1890 al ziarului „Berliner Volksblatt" şi În nr. 315 din 2!l mai 1890 al săp
tăminalului social-politic german „Das Recht aur Arbeit". - .J9. 

8o Engels se referă la următoarele greve ale muncitorilor evrei din Londra : greva 
croitorilor şi blănarilor din august-septembrie 1889, greva brutarilor din noiem
brie 1889 şi cea a cizmarilor din martie-anrilie 1890. Aceste greve s-au în
cheiat cu satisfacerea revendicărilor formulate de muncitori. Croitorii ,  blă
narii şi brutarii au obţinut introducerea zilei de muncă de zece ore În Ioc 
de paisprezece-şaisprezece, iar cizmarii - înlocuirea muncii la dom1cilm 
cu munca în ateliere şi consimţămîntul patronilor Ia instituirea arbitrajului 
în conflictele de muncă. - 50. 

81 „Die Garlenlaube" - săptăminal literar ilustrat german, de orientare mic
burgheză ; a apărut Ia Leipzig cu începere din 1853 ; din 1903 pÎnă în 1943 
a apărut la Berlin. - 51. 

82 Această prefaţă a fost scrisă de Engels la ediţia a patra germană autorizată 
a „Manifestului Partidului Comunist• (vezi textul acestei lucrări în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, val. 4 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 
461-500) , apărută la Londra în mai 1890, în seria „Sozialdemokratische Bi
bliothek". Broşura cuprinde şi prefaţa lui Marx şi Engels la ediţia germană 
din · 1872 a „Manifestului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 97-98) , precum şi prefaţa lui Engels la ediţia 
germană din 1883 a „Manifestului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
21, Bucureşti, Editura politică, 196.5, p. 3-4). O parte din noua prefaţă. a lui 
Engels a fost reprodusă şi în articolul de fond al nr. 33 din 16 august 1890 
al ziarului „Sozialdemokrat• ,  articol intitulat „O nouă ediţie a < Manifestului 
Comunist» " ,  precum şi în nr. 48 din 28 noiembrie 1890 al ziarului „Arbeiter
Zeitung",  în articolul de fond închinat celei de-a 70-a aniversări a naşterii lui 
Engels. Ediţia a patra a „Manifestului Partidului Comunist" a fost ultima edi
ţie autorizată. Ediţiile ulterioare ale „Manifestului" au fost, de regulă., repro
duceri după textul acestei ediţii. - 52. 

81 Eng!;!ls se referă Ia prefaţa sa la ediţia germană din 1883 a „Manifestului Par
tidului Comunist" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21 , Bucureşti, Edi
tura politică, 1965, p. 3-4) . 

In limba română, „Manifestul Partidului Comunist" a apărut pentru prima 
oară Ia  Iaşi în 1892 în traducerea lui P. Muşoiu, din limba franceză , după. 
textul cuprins în cartea lui Mermeix „La France socialiste". Prefeţele au fost 
date după ediţia a patra germană, pe care autorul versiunii româneşti afirmă, 
în prefaţă, că Ie-a folosit Ia verificarea traducerii sale. In 1913 a apărut o 
nouă ediţie în limba română în traducerea lui I. Sion, cu o introducere de 
dr. C. Racovski (B•blioteca Româria muncitoare) , care cuprinde, pe lingă pre-
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feţele lui K. Marx şi F. Engels ş i  prefeţele la  ediţia rusă din 1 882. O a treia 
ediţie a aparul în 1922, traducerea este semnatd tot de I. Sion. Introducerea 
d-rului C. Racovski este înlocuită cu o precuvîntare a lui K. Kautsky (Biblio
teca socialistă). - 52. 

84 ln postfata la articolul „Cu privire la problema socială în Rusia" (vezi volu
mul de faţă, p. 424). Engels ii indică pe Plehanov drept autor al traducerii 
amintite ; Plehanov, în editia din 1900 a „Manifestului" ,  arată şi el că tradu
cerea îi apartine. 

Originalul german al prefeţei scrise de Marx şi Engels Ia ediţia rusă a 
„Manifestului" ,  original menţionat de Engels cu indicatia că s-a pierdut, a fost 
gdsit şi se păstrează la Arhiva Institutului de marxism-leninism de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S. El a �lat la baza publicării acestei prefeţe în ediţia de faţă 
(vezi K. Marx şi F. [ngels. Opere. voi. 19,  Bucureşti, Editura politică, 1964. 
p. 314-315). Pentru volumul de faţă, textul acestei prefeţe, citat de Engels în 
retroversiune din rusă în german;\, a fost confruntat cu manuscrisul amintit al 
originalului german ; micile modificări făcute de Engels în această retrover· 
siune, în comparaţie cu manuscrisul amintit, sînt semnalate în text şi în note 
de subsol ; deosebirile de text datorate inexactitdţii ediţiei ruse au fost înlătu· 
rate pe baza manuscrisului. - 52. 

85 „KolokoJ• - ziar democrat-revolutionar rus ; a apărut în limba rusa m anii 
1 857-1867, sub redactia lui A. I. Herzen şi  N. P. Ogarev, în editura „Volnaia 
russkaia tipografia",  fondată de Herzen, iar în 1 868-1 869 în limba franceză cu 
suplimente în limba rusă ; pină în 1 865 a apărut la Londra, iar după aceea 
la  Geneva. 

Traducerea rus;\ a „Manifestului Partidulm Comunist", menţionată de En
gels, a apărut la Geneva în 1 869, în editura „Volnaia russkaia tipografia" .  
- 52. 

86 Este vorba de situaţia ce se crease după asasinarea împăratului Alexandru al 
II-iea de către narodovolţi la 1 martie 1 881 , cînd urmaşul său Ia tron, Ale
xandru al III-iea, speriat de acţiunile revoluţionare şi  temîndu-se de eventuale 
noi acte teroriste din partea Comitetului Executiv al organizaţiei „Narodnaia 
Valea", nu se încumeta să pdrăsească Gatcina. 55. 

87 K. Marx i Fr. Engels. „Manifest Komunistyczny 1 847 r." .  Genewa, 1 883. - 56. 

ss K. Marx og F. Engels. „Det. Kommuni�tiske Manifest•.  K0benhavn, 1 885. - 56. 

R9 „Manifestul Partidului Comunist• , în traducerea franceză a Laurei Lafargue, a 
apărut în săptămînalul „Le Socialiste• în intervalul 29 august - 7 noiembrie 
1 885 şi a fost reprodus şi ca anexă în cartea lui Mermeix „La France socia· 
liste", Paris, 1 886 (vezi adn. 82). 

„Le Socialiste" - săptămînar francez, fondat de J. Guesde la Paris în 
1 885 ; pînd în 1 902 a fost organul de presă al Partidului Muncitoresc ; din 1902 
pînă în 1905 - organul Partidului socialist francez ; la această publicaţie a 
colaborat F. Engels. - 56. 

uo Traducerea spaniolă a „Manifestului Partidului Comunist" a fost publicată în 
ziarul „El Socialista•, în intervalul iulie-august 1886 ; ea a apărut şi într-o 
broşură intitulată : „Manifesto de! Partido Comunista". Escrito par C. Marx 
y F. Engels. Madrid. Administra cian de „El Socialista•, 1 886. 

„El Socialista" - săptămînal, organ central al Partidului muncitoresc socia
list din Spania, a apărut Ia Madrid cu începere din 1885. - 56. 



Adnotări 561 

91 „Manifesto of the Communist Party• ,  by Karl Marx and Frederick Engels. 
Authorized English Translation. Edited and annotated by Frederick Engels. 
London, 1 888. 

Prefaţa scrisă de Engels la această ediţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 21 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 349-355) coincide în mare parte cu 
prezenta prefaţă la edilia germanii. dm 1890 a „Manifestului Partidului Co
munist " .  - 56. 

92 K. Marx şi F. Engels. „Prefală la ediţia germană din 1812 a «Manifestului Par
tidului Comunist> • (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Edi
tura politică, 1964, p. 91-98). - 56. 

9a Procesul comuniştilor de la Colonia (4 octombrie-12 noiembrie 1 852) 
proces înscenat de guvernul prusian. Sub acuzaţia de „înaltă trădare• au com
părut în faţa Curţii cu juri 11 membri ai Ligii comuniştilor - prima organi
zaţie comunistă internaţională a proletariatului ( 1 841-1852) . condusă de Marx 
şi Engels şi avind drept program „Manifestul Partidului Comunist•. Drept corp 
delict au servit la acest proces „dosarul original cu procesele-verbale" ale 
şedinţelor Organului Central - dosar ticluit de agenţii poliţiei prusiene - şi 
alte acte false, precum şi o serie de documente sustrase de poliţie de la frac
ţiunea aventuristă Willich-Schapper, care fusese exclusd. din Liga comuniştilor. 
Pe baza acestor documente false şi a unor marturii mincinoase, şapte dintre 
acuzaţi au fost condamnaţi la pedepse variind intre 3 şi 6 ani detenţiune 
într-o fortăreală. Acţiunile provocatoare ale organizatorilor acestui proces şi 
metodele mirşave folosite de statul poliţist prusian împotriva mişcării munci
toreşti internaţionale au fost în întregime demascate de Marx şi Engels (vezi 
articolul lui Engels „Recentul proces de la Colonia" şi pamfletul lui Marx 
„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" ,  în K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 422-428 ş1 
429-501).  - 56. 

94 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 15-18. - 57. 

"5 Engels reproduce declaraţia făcută de Bevan, preşedintele consiliului trade
unionurilor din oraşul Swansea, în cadrul cuvintării rostite de el la Congresul 
anual din 1 881 al trade-unionurilor, care a avut loc în acest oraş ; relatarea 
acestei cuvintări a apărut în numărul din 11 septembrie 1 881 al ziarului „Com
monweal".  - 57. 

�G Această teză teoretică a fost enunţată de Marx şi Engels într-o serie de lucrări 
ale lor, incepind din deceniul al 5-lea al secolului trecut ; în formularea de 
faţă, ea se găseşte în Statutul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 15, 
şi voi. 11, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 466). - 58. 

97 Congresul de la Geneva al lnternationalei I a avut loc intre 3 şi 8 septembrie 
1 866. Au participat 60 de delegaţi care reprezentau Consiliul General, 
diferite secţii ale Internaţionalei şi asociaţii muncitoreşti din Anglia, Franţa, 
Germania şi Elveţia. Preşedinte al congresului a fost H. Jung. Drept raport 
oficial al Consiliului General au fost citite la congres „Instrucţiunile pentru 
delegaţii Consiliului Central provizoriu în legătură cu diferite probleme• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 
202-212), întocmite de Marx. Proudhoniştii, care dispuneau la congres de o 
treime din voturi, au opus „Instrucliunilor• un program propriu, amănunţit, 
în legăturii. cu toate punctele de pe ordinea de zi. Dar în majoritatea proble-
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melor discutate, victoria a fost de partea adepţilor Consiliului General : din 
cele nouă puncte ale „Instrucţiunilor" ,  şase au fost adoptate ca rezoluţii ale 
congresului (cu privire la unitatea internaţională de acţiune, limitarea zilei 
de muncă la opt ore, munca copiilor şi a femeilor, munca cooperativizată, 
sindicatele, armatele permanente). Congresul de la Geneva a aprobat, de ase
menea, Statutul şi Regulamentul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

Congresu/ muncitoresc de Ia Paris - congresul internaţional, muncitoresc 
socialist care a avut loc la Paris intre 14  şi 20 iulie 1889 şi care a fost de 
fapt congresul de constituire a Internaţionalei a II-a. El a fost precedat de o 
luptă indirjită pe care, sub conducerea nemijlocită a lui Engels, au dus-o 
marxiştii împotriva oportuniştilor francezi (posibiliştii) şi a adepţilor lor din 
Federaţia social-democrată engleză. Oportuniştii încercaseră să ia în mina lor 
pregătirea congresului, spre a-şi asigura în cadrul lui o poziţie dominantă 
şi a împiedica astfel crearea pe baze marxiste a unei noi uniuni a organiza
ţiilor socialiste şi muncitoreşti. Dar congresul a fost convocat în condiţiile 
influenţei precumpănitoare a partidelor marxiste. Deschiderea lui a avut Ioc Ia 
1 4  iulie 1889, în ziua celei de-a 1 00-a aniversări a căderii Bastiliei. La congres 
au participat 393 de delegaţi din 20 de ţări ale Europei şi Americii. Văzind 
că toate tentativele lor au eşuat, posibiliştii au convocat la Paris, tot pentru 1 4  
iulie 1 889, un congres paralel, opus celui marxist. L a  congresul posibiliştilor 
n-au participat decit puţini delegaţi străini, care, în plus, au fost în majori
tatea lor reprezentanţi pur fictivi. 

Congresul internaţional muncitoresc socialist a ascultat rapoartele repre
zentanţilor partidelor socialiste cu privire Ia mişcarea muncitorească din ţările 
lor, a elaborat principiile fundamentale ale unei legislaţii muncitoreşti inter
naţionale, adoptind, printre altele, revendicarea legiferării zilei de muncă de 
opt ore, a trasat căile de luptă pentru înfăptuirea revendicărilor muncitoreşti.  
Congresul a subliniat necesitatea organizării politice a proletariatului ş i  a 
luptei pentru satisfacerea revendicărilor politice ale muncitorilor ; el s-a pro
nunţat pentru desfiinţarea armatelor permanente şi pentru înlocuirea lor cu 
marmarea generală a poporului. O hotărîre deosebit de importantă a congre
sului a fost aceea prin care ziua de 1 Mai a fost declarată sărbătoare inter
naţională a clasei muncitoare. In toate problemele discutate, congresul a adop
tat în esenţă hotărîri marxiste juste ; anarhiştii, care încercaseră să impună 
congresului punctul lor de vedere, au suferit o grea înfringere. 

La acest Congres, mişcarea socialistă din România a trimis o delegalie 
care a reprezentat-o. Prin aceasta mişcarea socialistă din ţara noastră a sta
bilit legături cu mişcarea socialistă internaţională. 

Ca urmare a hotărîrilor Congresului de Constituire a Internaţionalei a 
II-a, î ncepind din 1 890, ziua de 1 Mai a fost sărbătorită şi în ţara noastră în 
fiecare an,  ca zi a solidarităţii internilţionale a muncitorilor. - 59. 

98 Articolul „Ziua de 4 Mai la Londra" a fost scris de Engels între 5 şi 21 mai 
1890 şi este consacrat primei sărbătoriri a zilei de 1 Mai ca sărbătoare inter
naţională a oamenilor muncii, organizată de partidel.e socialiste şi de orga
nizaţiile muncitoreşti în conformitate cu hotărîrea Congresului internaţional 
muncitoresc socialist din 1 889 de la Paris (vezi adnotarea 97) . Demonstraţiile 
şi mitingurile de masă, care în Austria fuseseră deosebit de bine organizate, 
�-au desfăşurat, conform hotăririi congresului, sub lozinca luptei pentru legi
ferarea zilei de muncă de opt ore. 

In mod organizat au sărbătorit şi muncitorii londonezi primul lor Intii 

Mai ; această sărbătorire a avut loc la 4 mai 1 890 - în prima duminică a Junii 
- şi ea a fost aceea care I-a inspirat pe Engels să scrie articolul de faţă. In 
pofida încercărilor liderilor reformişti ai trade-unionurilor şi ale socialistului 
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oportunist englez Hyndman de a lua în mîinile lor conducerea demonstraţiei 
şi de a-i impune lozinci conciliatoriste, ea a arătat că marea masă a munci
torilor londonezi este hotărită să lupte pentru revendicările socialiste revolu
ţionare. Reformiştii au fost urmaţi doar de o mică parte a muncitorilor din 
aşa-numita aristocraţie muncitorească. Marea masă a participanţilor - circa 
200 OOO de oameni - a demonstrat sub lozincile lansate de marxiştii englezi. 
Rolul principal la această demonstraţie l-au avut muncitorii necalificaţi de Ia 
intreprinderile de gaz şi de la docurile londoneze, primii care în deceniul al 
nouălea al secolului trecut începuseră lupta pentru crearea unor sindicate noi, 
de masă, şi pentru introducerea zilei de muncă de opt ore. La mitingul dm 
Hyde-Park, cu care s-a încheiat demonstraţia, a participat şi Engels ; au luat 
cuvintul militanţi de seamă ai mişcării muncitoreşti internaţionale ca Elea
nor Marx-Aveling, Edward Aveling, Paul Lafargue, precum şi reprezentantul 
emigraţiei revoluţionare ruse S. Kravcinski (Stepneak) şi alţii. 

Articolul „Ziua de 4 Mai la Londra" a apărut, în afară de „Arbeiter
Zeitung" ,  şi în ziarul „Der Wăhler" nr. 85 din 29 mai 1 890. Articolul a fost 
publicat - fără prima parte referitoare la sărbătorirea zilei de 1 Mai în Aus
tria - în „Berliner Volksblatt" nr. 123 din 31 mai 1 890. - 60. 

eo Sindicalul muncitorilor de Ia întreprinderile de gaz şi al muncitorilor necali
licali - primul trade-union al muncitorilor necalificaţi din istoria mişcării 
muncitoreşti din Anglia ; a fost înfiinţat la sfîrşitul lunii martie - începutul 
lunii aprilie 1 889, în condiţiile creşterii mişcării greviste în ultimele două 
decenii ale secolului trecut. Un rol important în organizarea şi conducerea 
acestui sindicat au avut E. Marx-Aveling şi E. Aveling. Sindicatul a lansat 
lozinca luptei pentru introducerea zilei de muncă de opt ore. Intr-un timp 
scurt, sindicatul a dobîndit o mare influenţă printre păturile largi ale munci
torilor : în decurs de un an s-au înscris în el circa 100 OOO de muncitori de la  
înli eprinderile de gaz. EI  a participat activ la organizarea grevei din 1889 a 
docherilor londonezi. 

Greva docherilor londonezi, care a avut loc între 12 august şi 14 sep
tembrie 1889, a fost unul dintre marile evenimente ale mişcării muncitoreşti 
engleze de la sfîrşitul secolului al XIX-iea. La această grevă au participat 
30 OOO de docheri şi peste 30 OOO de muncitori de alte profesiuni, majoritatea 
lor fiind formată din muncitori necalificaţi care nu făceau parte din nici un 
sindicat. Bine organizaţi şi dind dovadă de multă dîrzenie, greviştii au obţinut 
satisfacerea revendicărilor lor cu privire la  majorarea salariilor şi imbună
\ăţirea condiţiilor de muncă. Greva docherilor a contribuit la întari
rea solidarităţii proletare (pentru fondul de grevă s-au strîns aproximativ 50 OOO 

de lire sterline) şi la dezvoltarea mişcării organizate a clasei muncitoare : a 
fost creat sindicatul docherilor, precum şi alte sindicate, care au grupat un 
mare număr de muncitori necalificaţi ; numărul muncitorilor organizaţi în 
trade-unionuri a crescut de peste două ori într-un singur an - de l a  860 OOO 

în 1889 la aproape 2 OOO OOO în 1890. - 6 1 .  

100 Cluburi radicale se numeau în Anglia în a doua jumătate a secolului al 
XIX-iea organizaţiile formate mai ales din muncitori şi, de regulă, conduse 
de reprezentanţi ai burgheziei liberule. Cluburile aveau oarecare influenţă în 
rîndurile proletariatului englez. La sfîrş1tul deceniului al 9-Iea, datorită avîn
tului mişcării muncitoreşti din ţară, numărul acestor cluburi a crescut, iar 
printre membrii lor au căpătat o largă răspîndire ideile socialismului. - 61.  

101 Aluzie I a  comportarea lui Hyndman în timpul demonstraţiei organizate de 
socialiştii englezi la 13  noiembrie 1 887, Ia Londra, în Trafalgar Square. 
Intre demonstranţi şi politie s-a produs o serie de ciocniri, în urma cărora au 
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fost răniţi citeva sute de oameni (dintre care trei, mortal), iar unii dintre orga
nizatorii mitingului au fost arestaţi. ln timpul acestor evenimente, care au 
intrat în istoria mişcării muncitoreşti engleze sub numele de „duminica sin
geroasă" ,  Hyndman a dat dovadă de laşitate, ascunzindu-se. - 61. 

102 Greva de la Si/verlown (cartier în East-End) - greva din septembrie-decem
brie 1889 a muncitorilor din industria cablurilor submarine şi a produselor din 
cauciuc. Greviştii, în număr de aproximativ 3 OOO de oameni, au cerut majo
rarea tarifului orar şi a tarifului pentru munca în acord, salarii mai mari pentru 
munca în orele suplimentare şi în zilele de sărbătoare, îmbunătăţirea salari
zării femeilor şi a copiilor. La organizarea acestei greve a participat activ 
Eleanor Marx-Aveling ; în cursul grevei, ea a înfiinţat o asociaţie a tinerelor 
muncitoare. Greva, care a durat aproape trei luni, a eşuat din cauză că mun
citorii din Silvertown nu au fost sprijiniţi de celelalte trade-unionuri. - 62. 

103 Engels se referă Ia greva muncitorilor de la Societatea de gaz din partea de 
sud a Londrei care a avut loc în decembrie 1889 - februarie 1890. Greva a 
izbucnit din cauza nerespectării de către patroni a obligaţiilor pe care şi le 
asumaseră printr-un acord anterior, de a introduce ziua de muncă de opt ore, 
de a majora salariile şi de a angaja la lucru numai membri ai Sindicatului 
muncitorilor din intreprinderile de gaz etc. Greva a eşuat din cauză că gre
viştii nu au fost suficient de activ ajutaţi de celelalte trade-unionuri, în spe
cial de sindicatul docherilor, precum şi datorită faptului că incepind din 1890 
mişcarea grevistă a intrat în declin. La societatea de gaz, ziua de muncă de 
opt ore a fost desfiinţată. - 62. 

tot Social-democratic federalion (Federaţia social-democrată) - organizaţie socia
listă engleză, înfiinţată în august 1884, care grupa în rindurile ei elemente 
socialiste eterogene, în special din cercurile intelectualităţii. Timp îndelungat, 
conducerea federaţiei s-a aflat în miinile reformiştilor, în frunte cu Hyndman, 
care promovau o politică oportunistă şi sectară. Grupul de marxişti revoluţio
nari (E. Marx-Aveling, E. Aveling, Tom Mann şi alţii) carp fiirPau parte din 
această federaţie au desfăşurat, în opoziţie cu linia lui  Hyndman, o luptă 
activă pentru stabilirea unei legături strinse cu mişcarea muncitorească de 
masă. După sciziunea produsă în toamna anului 1884, cind reprezentanţii 
aripii stingi au creat o organizaţie independentă - Liga socialistă -, influenţa 
oportuniştilor în cadrul federaţiei s-a întărit. Dar sub inriurirea stării de spirit 
revoluţionare a maselor, înăuntrul federaţiei a continuat să aibă Ioc un proces 
de formare a elementelor revoluţionare, nemulţumite de conducerea oportu
nistă. 

Posibiliştii - curent oportunist în mişcarea socialistă franceză, aflat sub 
conducerea lui Brousse, Maian şi alţii, care în 1884 provocaseră o sciziune 
în Partidul muncitoresc francez. Fiind împotriva tacticii revoluţionare, liderii 
acestui curent propagau principiul : să tindem spre ceea ce este „posibil", 
de unde şi denumirea de „posibilişti" .  - 62. 

10:; Şcoala manchesleriană - curent în economia politică care s-a afirmat în 
prima jumătate a secolului al XIX-iea şi exprima interesele burgheziei indus
triale. Adepţii acestui curent, liber-schimbiştii, militau pentru libertatea comer
ţului şi pentru neamestecul statului în viaţa economică. Centrul de agitaţie al 
liber-schimbiştilor era Manchesterul, unde în fruntea acestei mişcări se aflau 
doi fabricanţi de textile, Cobden şi Bright. ln deceniul al 7-lea, liber-schim
biştii au format aripa de stinga a partidului liberal. 

Vorbmd de manchesterianismul vechilor trade-unionuri, Engels se referă 
la caracterul burghezo-reformist al activităţii lor. Tinzind să limiteze sarcinile 
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proletariatului la lupta economică pentru reducerea zilei de muncă şi majo
rarea salariilor, pentru modificarea par\ială a legisla\iei muncitoreşti în favoarea 
muncitorilor, liderii acestor trade-unionuri cautau să abată proletariatul de Ia 
ţelurile de clasa ale mişcarii muncitoreşti, se pronuntau împotriva luptei politice 
a clasei muncitoare, propovăduiau concilierea şi pacea de clasă cu burghezia. 
- 64. 

IOG Este vorba de insurectia din Baden-Palatinat pentru apărarea constitu�iei impe
riului, care a avut loc in mai-iulie 1 849 şi la care a participat Engels ; vezi în 
legătură cu aceasta lucrarea lui „Campania germană pentru constitu\ia impe
riului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 
1 960, p. 1 1 1-207). - 65. 

rn7 „Ciorna răspunsului adresai redac/iei lui «Siichsische Arbeiter-Zeitung> • a 
fost scrisă de Engels în legătură cu încercarea redac\iei acestui z "ar, care era 
formată din reprezentan\i ai grupului de opozi\ie al „tinerilor• ,  de a-l declara 
pe Engels solidar cu ac\iunile lor îndreptate împotriva liniei promovate de con
ducerea social-democra\iei germane. Ac\iunile ziarului au dus la sfir5itul lunii 
august 1890 la înlăturarea redac\iei lui, care într-un articol de r;\mas bun a 
încercat în mod demagogic să prezinte demiterea ei drept consecin\d a unei pre
tinse întăriri a „socialismului parlamentar mic-burghez• în partid şi nu s-a dat 
în lături să uzeze de autoritatea lui Engels în scopurile ei. Indignat, Engels a 
hotdrît să dea „tinerilor• o ripostă publică. 

Varianta de fat<i a răspunsului adresat lui „Săchsische Arbeiter-Zeitung" a 
rămas neterminată şi s-a pastrat în ciornă. Varianta definitivă a răspunsului dat 
de Engels (vezi volumul de fată. p. 69-71) a fost publicată în „Sozialdemo
krat• şi „Berliner Volksblatt• ; ea a avut un rol important în demascarea pozi
\iei „tinerilor•. Răspunsul lui Engels a apărut şi în „Arbeiter-Zeitung• nr. 38 
din 19 septembrie 1 890. 

„Tinerii" - grupare mic-burgheză opozi\ionistă semianarhistă din rîndurile 
social-democra\iei germane, s-a constituit definitiv în 1 890. Nucleul ei de bază 
era format din studenţi şi tineri publicişti (de aici şi denumirea opoziţiei) . 
care aspirau Ia rolul de teoreticieni şi conducători ai partidului. Principalii 
lideri ai „tinerilor• au fost P. Ernst, P. Kampfmeyer, H. Muller, B .  Wille şi alţii. 
Jgnorînd faptul că, dupd abrogarea legii excep\ionale împotriva socialiştilor, con
di\iile de activitate a partidului se schimbaseră, „tinerii" negau nece5itatea folo
sirii formelor legale de luptă, se pronunţau împotriva participării social-demo
craţiei la alegerile parlamentare, împotriva folosirii tribunei parlamentare, 
acuzau în mod demagogic partidul şi conducerea sa că apără interesele micii 
burghezii, că dau dovadă de oportunism şi încalcă democratia de partid. ln 
octombrie 1 891 , Congresul de la Erfurt al Partidului social-democrat din Germa
nia a exclus din partid o parte din conducătorii acestei opozi\ii. 

„Siichsisclie Arbeiter-Zeitung• - cotidian social-democrat german ; la în
ceputul ultimului deceniu al secolului al XlX-lea a de"enit organul de presă 
al grup;\rii de opoziţie a „tinerilor" ; a apărut la Dresden din 1890 p ină în 
1 908. - 07. 

Jos Engels se refer<i la apelul fracpunii social-democrate c<itre muncitorii germani 
în legătură cu sărbătorirea zilei de 1 Mai 1 890, publicat în numărul din 15 apri
lie 1 890 al ziarului „Berliner Volksblalt". Apelul conţinea răspunsul conducerii 
partidului Ia ce1en�a opoziţiei „tinerilor• de a se declara în ziua de 1 Mai o 
:irevă generală. Arătind cit de primejdioas<i ar fi admiterea acestei cereri în
trucît legea împotriva socialiştilor continua să fie in vigoare şi ca în situaţia 
crnată dupd alegerile din 20 februarie 1 890 exista pericolul unor pro
vocări din IJartea cercurilor guvernante, care fuseseră înfrînte în alegeri şi erau 
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gdta să folosească orice pretext pentru a distruge partidul social-democrat, 
apelul chema pe muncitorii germani să nu dea prilej pentru provocări şi să săr
batorească ziua de 1 Mai printr-o demonstraţie paşnică. 

La Hamburg a avut loc în mai-iulie 1890 o grevă a muncitorilor din con
strucţii, care cereau introducerea zilei de muncă de nouă ore şi majorarea 
salariilor. Incepută într-un moment nefavorabil, greva a eşuat, dar şi patronii 
au trebuit să renunţe la pretenţia lor de a interzice muncitorilor să facă parte 
din organizaţii sindicale. - 68. 

iou Conierin/a de la Londra a Internaţionalei I a avut loc la Londra intre 17 şi 23 
septembrie 1871. Convocată în condiţiile represiunilor crunte dezlănţuite împo
triva membrilor Internaţionalei după infringerea Comunei din Paris, ea a avut 
o componenţă relativ restrinsă : la lucrările ei au participat 22 de delegaţi cu 
vot deliberativ şi 10 cu vot consultativ. Ţările care nu au putut trimite delegaţi 
la conferinţă au fost reprezentate de respectivii secretari-corespondenţi. Germa
nia a fost reprezentată de Marx, iar Italia de Engels. S-au ţinut în total 9 
şedinţe, care au avut caracterul unor şedinţe de lucru, închise. Nu s-au publicat 
dari de seamă asupra lucrărilor conferinţei. Rezoluţiile ei au fost publicate în 
noiembrie-decembrie 1871. 

Conferinţa de la Londra a marcat o etapă importantă în lupta lui Marx 
şi Engels pentru crearea unui partid proletar. Confennţa a adoptat o rezoluţie 
„Cu privire la activitatea politică a clasei muncitoare " ,  în care necesitatea 
creării unui partid de sme stătător al proletariatului a fost formulată ca unul 
dintre principiile de bază ale mişcării muncitoreşti internaţionale. Printr-o hotă
rire a Congresului de la Haga al  Internaţionalei (1872), partea esenţială a aces
tei rezoluţii a fost inclusă în Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. Intr-o serie de alte rezoluţii ale conferinţei au fost formulate im
portante principii tactice şi organizatorice ale partidului proletar şi s-a dat o 
lovitură puternicei sectarismului şi reformismului. Conferinţa de la Londra s-a des
faşurat sub semnul luptei intransigente duse de Marx, Engels şi de adepţii lor 
împotriva bakunismului şi a adus o importantă contribuţie la victoria princi
piilor partinităţii proletare asupra oportunismului anarhist. - 68. 

110 La sfirşitul anului 1884, în scopul activizării politicii coloniale a Germaniei, B1s
marck a cerut Reichstag-ului să acorde companiilor de navigaţie o subvenţie 
anuală pentru înfiinţarea unor curse regulate spre Asia de est, Australia şi 
Africa. Această cerere a guvernului a produs divergenţe în rindurile fracţiunii 
social-democrate a Reichstagului. Aripa stingă, în frunte cu A. Bebe!_ şi W. Lieb
knecht, urmind indicaţiile lui Engels, s-a pronun�at împotriva sprijinirii acestei 
cereri a guvernului. Majoritatea fracţiunii (Dietz, Frohme, Grillenberger şi 
alţii) , care se situa pe o poziţie oportunistă, intenţiona să voteze pentru 
acordarea subvenţiei, sub pretextul importanţei dezvoltării legăturilor interna
ţionale. Sub presmnea acestei majoritaţi, fracţiunea social-democrată a adop
tat o hotărire în care se arăta că problema acordării subvenFei nu are un 
caracter principial şi că se lasd. la latitudinea fiecărui membru al fracţiunii 
să voteze după cum va crede de cuviin�ă ; totodată se preciza că majoritatea 
deputaţilor social-democraţi intenţionează să voteze pentru acordarea ei. 

Poziţia oportunistă a aripii de dreapta a fracţiunii a fost în mod categoric 
condamnată de marea masă a membrilor de partid, de ziarul „Sozialdemokrat• ,  
organul central al  partidului, a cărui luptă împotriva oportuniştilor a fost în 
întregime sprijinită şi îndrumată de Engels. In  cursul discuţiei, liderii opor
tunişti au încercat în repetate rinduri să atribuie redacţiei ziarului „Sozial
demokrat• vina divergen�elor ivite şi să oblige ziarul să renunţe la criticarea 
poziţiei lor. In cele din urmă însă, sub influenţa unor critici vehemente, 
majoritatea fracţiumi a fost nevoită să-şi modifice intrucitva atitudinea faţă 
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de proiectul guvernamental în timpul dezbaterii lui în Reichstag, în martie 
1 885, declarînd că nu-I va vota decit în cazul cînd Reichstagul va adopta 
unele propuneri prezentate de fracţiune. Numai după ce aceste cereri au fost 
respinse de Reichstag, împotriva proiectului au votat toţi membrii fracţiunii 
social-democrate. - 68. 

111 Citat din Biblie, Matei, 23, 24 ; înseamnă a da importantă lucrurilor mărunte 
neglijînd esenţialul. - 70. 

li! Lucrarea „Congresu/ internaţional muncitoresc din 1891 •, în care e trasată 
tactica marxiştilor în cadrul pregătirii Congresului al doilea de la Bruxelles 
al Internaţionalei, este răspunsul dat de Engels la scrisoarea pe care i-o 
adresase la 9 septembrie 1 890 socialistul francez Ch. Bonnier. Acesta din urmă 
îi comunicase lui Engels o serie de fapte care denotau că socialiştii belgieni 
dau dovadă de oscilări oportuniste, de pe urma cărora se creează primejdia 
ca mişcarea muncitorească internaţională să cadă sub influenţa pre
cumpănitoare a posibiliştilor francezi şi a altor elemente oportuniste. Pro
fitînd de faptul că reprezentanţii Partidului muncitoresc din Belgia, care încă 
în perioada pregătirii Congresului de la Paris avuseseră o poziţie inconsecventă, 
au primit mandatul pentru convocarea viitorului congres atit de la congresul 
marxist, care i-a însărcinat să-şi îndeplinească mandatul împreună cu socia
liştii din Elveţia, cit şi de la congresul paralel al posibiliştilor (vezi adnotarea 
97), aceştia din urmă, acţionînd prin intermediul belgienilor, au încercat din 
nou să ia iniţiativa în problema convocării congreselor internaţionale mun
citoreşti socialiste. 

113 

Ideile principale din răspunsul către Bonnier au fost, de asemenea, expuse 
de Engels atît în scrisoarea sa din 15 septembrie 1 890 către Lafargue, cit şi 
în scrisoarea sa din 27 septembrie 1 890 către Sorge, scrisori din care reiese 
limpede că acest răspuns era destinat conducătorilor partidelor marxiste ş1 
nu urma să fie dat publicităţii. Indrumările date de Engels i-au ajutat pe 
marxiştii din Franţa şi din alte ţări să zădărnicească intrigile elementelor 
oportuniste şi să facă în aşa fel incit Congresul internaţional muncitoresc 
socialist din 1891 de la Bruxelles să fie convocat şi să se desfăşoare pe baze 
marxiste. - 72. 

Congresul de la Liverpool al trade-unionurilor engleze a avut loc între 1 şi 6 
septembrie 1890. La el au participat circa 460 de delegaţi, care reprezentau 
peste 1 400 OOO de muncitori organizaţi în sindicate. La congres au participat 
pentru prima oară numeroşi reprezentanţi ai noilor trade-unionuri, în rîndurile 
cărora socialiştii englezi se bucurau de o anumită influenţă. 

In pofida împotrivirii opuse de liderii vechilor trade-unionuri, congresul 
a adoptat o rezoluţie în care se cerea legiferarea zilei de muncă de opt ore 
şi a recunoscut utilitatea participării trade-unionurilor Ia activitatea uniunilor 
muncitoreşti internaţionale. S-a hotărît, de asemenea, să se trimită delegaţi 
la  Congresul internaţional muncitoresc care urma să se ţină Ia Bruxelles. 
- 72. 

114 Este vorba de următoarele două pamflete : „Congresul internaţional muncito
resc din 1 889. Răspuns ziarului «Justice» " ,  publicat în limba engleză într-o 
broşură apărută la Londra în martie 1 889 şi în limba germană în săptămînalul 
„Sozialdemokrat" nr. 13 şi 14 din 30 martie şi 6 aprilie 1 889 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 21, Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 498-508), şi „Con
gresul internaţional muncitoresc din 1889. II. Răspuns la «Manifestul Federa
ţiei social-democrate» " ,  publicat în limba engleză într-o broşură aparu tă Ia 
Londra în iunie 1 889 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Bucureşti, 
Editura politică, 1 965, p. 512-529). Un fragment din acest pamflet a fost tipărit 
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în „Sozialdemokrat• nr. 24 din 15 iunie 1 889. In aceste pamflete, scrise de 
Bernstein, redactorul săptămînalului „Sozialdemokrat• , din iniţiativa şi sub 
redacţia lui Engels, au fost demascate intrigile pos1biliştilor şi ale liderilor 
Federaţiei social-democrate in legătură cu convocarea Congresului internaţio
nal muncitoresc socialist de la Paris. - 72. 

1 15 Conferinţa socialistă internaţională de la Haga, la care au participat repre
zentanţi ai mişcării socialiste din Germania, Franţa, Belgia, Olanda şi Elveţia, 
a avut loc la 28 februarie 1 889. Ea a fost convocată, la propunerea lui Engels, 
de catre reprezentanţii fracţiunii social-democrate a Reichstagului german, în 
vederea elaborării condiţiilor de convocare a Congresului internaţional mun
citoresc socialist de la Paris. Deşi invitaţi, posibiliştii au refuzat să participe 
la conferinţă şi nu au recunoscut apoi hotărîrile adoptate de ea. Conferinţa 
a stabilit drepturile, data convocării şi ordinea de zi a congresului (amănunte 
cu privire la hotărîrile conferinţei vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
21, Bucureşti, Editura politică, 1 965, p. 504-506) . - 73. 

116 Colectivişti - astfel erau denumiţi în mişcarea socialistă franceză din ul
timele două decenii ale secolului trecut adepţii marxismului care militau pen
tru socializarea mijloacelor de producţie şi pentru participarea activă a clasei 
muncitoare la lupta politică. In fruntea lor se aflau J. Guesde şi P. Lafargue 
(de aici şi denumirea, mai răspîndită, de guesdişti care li se dădea marxiştilor 
francezi). Din momentul înfiinţării în 1 879 a Partidului muncitoresc, în rîn
durile lui s-a desfăşurat o aprigă luptă de idei, care în 1 882 a dus l a  scin
darea partidului în marxişti (guesdişti) şi posibilişti [vezi adnotarea 104). 
Marxiştii au păstrat denumirea de pa1 tid muncitoresc. - 74. 

1 17 „Revoluţionarii" danezi - minoritate revoluţionară a Partidului social-demo
crat din Danemarca, condusă de Trier şi de Petersen şi grupată în jurul zia
rului „Arbeideren". „Revoluţionarii" se pronunţau împotriva politicii refor
miste a aripii oportuniste a partidului şi luptau pentru transformarea lui 
într-un partid proletar de clasă. Excluşi din partid de majoritatea reformistă, 
ei au înfiinţat in 1 889 o organizaţie proprie, care însă, din cauza greşelilor 
sectariste ale conducătorilor, nu s-a transformat într-un partid proletar de 
masa. - 74. 

l !S  

1 19  

„Scrisoarea de ramas bun căire cititorii ziarului «Sozialdemolaal„•  a. fost 
scrisă de Engels la încetarea apariţiei acestui ziar. După publicarea ei in  
„Sozialdemokrat•, scrisoarea lui Engels a fost reprodusă în nr. 9 din 30 sep
tembrie 1 890 al revistei austriece „Sozialdemokratische Monatsschrift". In 
octombrie 1 890 ea a fost publicată, în traducere italiană, în ziarul „Giustizia • .  
Fără primele două alineate, scrisoarea a apd.rut in nr.  230 din 3 octombrie 1890 
al ziarului „Berliner Volksblatt". In limba rusă ea a apărut pentru prima oară 
în 1913 , în nr. 9 din septembrie al revistei bolşevice „Prosveşcenie". - 76. 

„Neue Rheinische Zei tung. Organ der Demokratie - a apărut zilnic la Kiiln, 
sub redacţia lui Marx, de la 1 iunie 1 848 pînă la 19 mai 1 849. Din redacţie 
făceau parte : Engels, W. Wolff, G. Weerth, F. Wolff, E. Dronke, F. Freili
grath şi  H. Biirgers. Organ de presă combativ al aripii proletare a democra
ţiei, „Neue Rheinische Zeitung• a avut rolul de educator al maselor populare, 
ridicîndu-le la luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, care defi
neau poziţia ziarului în cele mai importante probleme ale revoluţiei germane 
şi ale celei europene, erau scrise, de regulă, de Marx şi de Engels. 

In pofida tuturor persecuţiilor şi a piedicilor puse de poliţie, „Neue Rhei
nische Zeitung" a apărat cu curaj interesele democraţiei revoluţionare, inte
resele proletariatului. In mai 1 849, în condiţiile ofensivei generale a contra-
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revoluţiei, guvernul prusian, profitind de faptul că Marx nu fusese repus în 
drepturile de cetăţean prusian, a emis un ordin de expulzare a lui din Prusia. 
In urma expulzării lui Marx şi a persecuţiilor împotriva celorlalţ1 redactori 
ai lui „Neue Rheinische Zeitung" ,  ziarul şi-a încetat apariţia. Ultimul număr, 
nr. 301 ,  al lui „Neue Rheinische Zeitung ",  tipărit în culoare roşie, a apărut 
la 19 mai 1 849. In cuvintul de rămas bun adresat muncitorilor, redactorii zia
rului declarau că „ultimul lor cuvint va fi întotdeauna şi pretutmdeni : eli
berarea clasei muncitoare I" - 76. 

120 Congresul de la Wyden (Elveţia) al Partidului muncitoresc socialist din Ger
mania a avut loc intre 20 şi 23 august 1880. Au participat 56 de delegaţi. 
Acesta a fost primul congres ilegal al social-democraţiei germane, ţinut în 
condiţiile legii excepţionale împotriva socialiştilor adoptate în 1 878. Convo
carea congresului însemna sfirşitul dezorientării şi al şovăielilor pe care 
schimbarea bruscă a condiţiilor de activitate a partidului le provocase în  
rîndul conducătorilor lui şi dovedea că, sub influenţa maselor membrilor de 
partid, în rindurile acestora linia revoluţionară precumpănise asupra tendinţe
lor oportuniste de dreapta şi anarhiste. 

La congres au fost dezbătute următoarele probleme : situaţia din partid, 
pozi ţia deputaţilor social-democraţi în Reichstag, programul şi organizarea 
partidului, presa de partid, participarea la alegeri, atitudinea social-democra
ţiei germane faţă de partidele muncitoreşti din alte ţări etc. Hotăririle adop
tate la congres au contribuit la dezvoltarea şi întărirea partidului. Congresul 
a condamnat atitudinea elementelor anarhiste în frunte cu Mast şi Hassel
mann, care negau necesitatea folosirii posibilităţilor legale, a parlamentului 
etc., şi care porniseră pe calea unei rupturi făţişe cu partidul. Mast şi Hassel
mann au fost excluşi din partid. ln acelaşi timp, în pofida poziţiei celor de 
dreapta, congresul a hotărit ca, în paragraful II al programului adoptat în 
1 875 la Gotha, acolo unde se spunea că partidul luptă pentru atingerea ţelu
rilor „prin toate mijloacele legale", cuvintul „legale" să fie şters din pro
gram, recunoscindu-se astfel necesitatea îmbinării formelor legale de !uptă 
cu cele ilegale. Printr-o hotărire a congresului, săptăminalul „Sozialdemokrat" 
a fost confirmat ca organ oficial al partidului. 

Asupra lucrărilor congresului a avut o rodnică influenţă critica princi
pială pe care Marx şi Engels au făcut-o tuturor manifestărilor de oportunism 
din rindurile social-democraţiei germane, precum şi atitudinii împăciuitoriste 
a unora dintre conducătorii partidului faţă de asemenea manifestări. - 77. 

121 Engels se referă la declara\ia fracţiunii social-democrate din Reichstag, pu
blicată în nr. 14 din 2 aprilie 1885 al săptăminalului „Sozialdemokrat " ,  în le
gătură cu divergentele dintre majoritatea fracţiunii şi redactia lui în  pro
blema atitudinii faţă de proiectul de lege guvernamental cu privire la sub
venţionarea companiilor de navigaţie (vezi adnotarea 1 10). ln această decla
raţie, fracţiunea a contestat redacţiei organului oficia! al partidului dreptul 
de a-i critica în presă activitatea, calificind drept atacuri neîntemeiate critica 
principială adusă pozi\iei oportuniste a majorităţii deputaţilor social-demo
craţi în problema subvenţionării companiilor de navigaţie. După publicarea 
acestei declaraţii însa, redacţia săptăminalului „Sozialdemokrat" a început să 
primească numeroase scrisori trimise de membri de partid atit dinăuntrul Ger
maniei cit şi din emigra\ie, precum şi rezoluţii adoptate de adunări ale organi
zaţiilor social-democrate locale, care conţineau un protest energic împotriva 
poziţiei oportuniste a majoritd.ţii fracţiunii social-democrate şi a atacurilor ei 
împotriva ?rganului central al partidului. Majoritatea fracţiunii a fost nevoită 
să cedeze. Într-o declaraţie comună a redacţiei săptăminalului , Sozialdemo
krat" şi a fracriunii social-democrate, publicată în numărul clm 23 aprilie 



576 Adnotări 

1885 al acestui săptămînal, ambele părţi au arătat că orice încercare de a 
îngrădi critica ar fi o încălcare a principiilor partidului şi ar zdruncina teme
liile lui. Prin aceasta, majoritatea fracţiunii social-democrate s-a dezis de 
declaraţia ei anterioară. - 78. 

U! In septembrie 1888, Ia insistenta autorităţilor germane, Consiliul federal el
veţian a expulzat din Elveţia o serie de membri şi colaboratori ai redacţiei 
săptămînalului „Sozialdemokrat• .  Editarea acestuia a fost mutată la Londra, 
unde el şi-a continuat apariţia cu începere de la 1 octombrie 1888. - 78. 

123 "Volksslimme• - cotidian social-democrat ; a apărut la Magdeburg dm 18!!0 
pînă în 1933. - 80. 

114 Este vorba de articolul „Epigonii marxismului" de H. Bahr, publicat în nr. 17 
din 28 mai 1890 al revistei „Freie Biihne• şi care era îndreptat împotriva arti
colului „Problema femeii şi problema socială" de P. Ernst, care apăruse în  
aceeaşi revistă (nr. 1 5  din 1 4  mai  1890). 

„Freie Buhne• - revistă literară, care sub această denumire a apărut Ia 
Berlin din 1890 pînă în 1893, la  început săptămînal, iar din 1892 lunar. Cu 
începere din ianuarie 1894, revista a apărut sub denumirea de „Neue Deutsche 
Rundschau" .  - 80. 

125 Articolul lui P. Ernst, criticat aici de Engels, apăruse în numărul din 9 au
gust 1890 al săptămînalului „Berliner Volks-Tribiine".  

„Berliner Volks-Tribiine• - săptămînal social-politic editat de social
democrati germani, care se situa pe poziţii apropiate de cele ale grupului 
semianarhist al „tinerilor• ; a apărut din 1887 pînă în 1892. - 83. 

12s Engels parafrazează aici în mod ironic expresia „război vioi şi vesel" ,  între
buinţată pentru prima oară în deceniul al 6-lea al secolului trecut de istoricul 
şi publicistul german reacţionar Leo şi  care era larg răspîndită în cercurile 
şovine şi militariste. - 84. 

127 Scrisoarea de fată este răspunsul lui Engels la felicitarea pe care i-a trimis-o 
Consiliul Naţional al Partidului muncitoresc francez cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a zilei sale de naştere. In această felicitare, publicată sub 
semnătura lui P. Lafargue în nr. 14 din 25 decembrie 1890 al ziarului „Le So
cialiste", se spunea : 

„Dragă cetăţene I 
De ziua Dv„ care împreună cu Marx sînteti teoreticianul mişcării sociale in
ternaţionale, azi atît de aproape de realizarea telurilor ei, şi care ati păstrat 
o inimă fierbinte şi o ardoare tinerească, vă urăm multi ani de viată, pentru 
ca, asemenea unui nou Moise, să puteţi vedea proletariatul păşind pe pă
mîntul făgăduinţei - comunismul" .  

Scrisoarea lui Engels a mai fost publicată în limba germană în ziarul „Ber
liner Volksblatt" nr. 303 din 30 decembrie 1890. - 87. 

1!8 Engels se referă la următoarele două lucrări scrise de Saint-Simon împreună 
cu discipolul său Thierry : „De la reorganisation de la societe europeene, ou 
De Ia necessite et des moyens de rassembler Ies peuples de l 'Europe en un 
seul corps politique, en conservant a chacun son independence nationale" şi 
„Opinion sur Ies mesures a prendre contre la coalition de 1815" ; ambele 
broşuri au apărut la Paris : prima - în octombrie 1814,  a doua - în 1815. - 87. 

129 Scrisoarea de fată este răspunsul lui Engels la feliei tarea pe care redacţiile 
publicaţiilor săptămînale „Arbeiter-Wochen-Chronik" şi  „Nepszava• i-au tri
mis-o la 26 noiembrie 1 890, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei sale 
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de naştere, precum şi la invitaţia de a lua parte Ia lucrările congresului so
cial-democraţiei maghiare, care urma să aibă loc î n  zilele de 7 şi 8 decem
brie 1 890. Pe lingă ziarele menţionate, această scrisoare, căreia i s-a dat citire 
la deschiderea congresului, a fost publicată şi în broşura intitulată : „Proto
koll des Parteitages der Sozialdemokratie Ungarns in Budapest vom 7. und 8. 
Dezember". Budapest, 1891 , precum şi în nr. 292 din 14 decembrie 1890 al 
ziarului „Berliner Volksblatt". 

„Arbeiter-Wochen-Chronik" - săptămînal socialist ; a apărut sub această 
denumire la Budapesta intre anii 1 873-1890 ; organ al social-democraţilor din 
Ungaria ; din ianuarie 1891 pină în 1894 a apărut sub denumirea de „Arbeiter
presse". 

„Nepszava• - săptăminal socialist, fondat la Budapesta în 1 873 1 din 
1890 a fost organul de presă al Partidului social-democrat din Ungaria. - 88. 

1�0 ln zilele de 7 şi 8 decembrie 1890 a avut Ioc la Budapesta congresul repre
zentanţilor organizaţiilor muncitoreşti maghiare, care a constituit o etapă im
portantă în istoria mişcării socialiste şi muncitoreşti din Ungaria. La congres 
au participat 121  de delegaţi (87 din Budapesta şi 34 din partea organizaţiilor 
din provincie). Congresul a dezbătut problemele privitoare Ia situaţia mişcării 
muncitoreşti din Ungaria, situaţia politică şi drepturile muncitorilor, atitudi
nea muncitorilor faţă de reforme sociale, situaţia muncitorilor agricoli, sindi
cate şi altele. Congresul a adoptat o declaraţie de principii (programul parti
dului), la baza căreia au stat principalele teze ale programului de la Hainfeld 
al social-democraţiei austriece (vezi adnotarea 228). Printr-o hotărîre a con
gresului, partidul muncitoresc creat în Ungaria a adoptat denumirea : Parti
dul social-democrat din Ungaria. - 88. 

131 Această prefaţă a fost scrisă de Engels cu prilejul publicării lucrării lui 
K. Marx „Critica Programului de la Gotha" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 9, Bucureşti, Editura politică, 1964, p.  1 1-34) . Publicind această lucrare, 
care este unul dintre cele mai importante documente programatice ale co
munismului ştiinţific şi un model de luptă intransigentă î mpotriva oportu
nismului, Engels a urmărit totodată să dea o lovitură elementelor oportuniste 
care se activizaseră în rîndurile social-democraţiei germane, ceea ce era 
deosebit de important într-un moment în care partidul se pregătea să dez
bată şi să adopte la Congresul de la Erfurt un program nou î n  locul celui de 
la Gotha. La publicarea „Criticii Programului de la Gotha", Engels a trebuit 
să învingă o anumită împotrivire din partea conducătorilor social-democraţiei 
germane. Atenuarea expresiilor mai dure şi micile omisiuni făcute de Engels 
se datoresc în mare măsură poziţiei lui Dietz, editorul revistei „Die Neue 
Zeit" , şi a lui K. Kautsky, redactorul ei. După publicarea lucrării, ea a fost 
întimpinată cu ostilitate de fracţiunea social-democrată a Reichstagului ger
man şi de redacţia ziarului „Vorw<irts". ln acelaşi timp însă, aşa cum a şi 
prevăzut Engels, lucrarea lui Marx a fost întimpinată cu satisfacţie atlt de 
partidul german, cit şi de socialiştii din alte ţd.ri, care au apreciat-o ca un 
document programatic pentru întreaga mişcare socialistă internaţionaHi. 

ln timpul vieţii lui Engels, „Critica Programului de la Gotha" şi prefaţa 
Ia ea nu au fost reeditate. Textul integral al acestei lucrări a fost pentru 
prima oară publicat în 1 932 în U.R.S.S„ după o copie făcută de Luisa Kautsky. 
In volumul 19 al ediţiei de faţă lucrarea a fost pentru prima oară publicată 
după manuscrisul lui Marx. - 90. 

13� La Congresul de Ia Gotha din 22-27 mai 1875 a fost realizată fuzionarea celor 
două curente din mişcarea muncitorească germană - Partidul muncitoresc 
social-democrat (eisenachienii), în frunte cu A. Bebe! şi W. Liebknecht, şi 

39 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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Asociaţia generală a muncitorilor germani, de orientare lassalleană. Partidul 
unificat a luat denumirea de Partid muncitoresc socialist din Germania. Prin 
aceasta s-a pus capăt sciziunii din rindurile clasei muncitoare germane. Dar 
proiectul de program al partidului unificat, propus Congresului de la Gotha 
(principalul autor al acestui proiect a fost W. Liebknecht, care în această 
problema adoptase o poziţie conciliatoristă), conţinea greşeli serioase şi con
cesii principiale făcute lassalleanismului. Marx şi  Engels, aprobind crearea 
unui partid socialist german unificat, s-au pronunţat însă împotriva compro
misului ideologic cu Iassalleenii şi  au supus unei critici aspre tezele greşite 
din proiectul de program, care a fost lotuşi adoptat de congres cu neînsem
nate modificări. - 90. 

133 Congresul de Ia Halle al  social-democraţiei germane a avut Ioc intre 12 şi 
18  octombrie 1890 şi  a fost primul congres după abrogarea legii excepţionale 
împotriva socialiştilor. La propunerea lui W. Liebknecht, congresul a hotăril 
ca pină la congresul următor al partidului, care urma să se ţină la Erfurt, să 
fie elaborat proiectul noului program, care va fi publicat cu trei luni înainte 
de congres, spre a fi dezbătut în organizaţiile locale de partid şi în presa. -
90. 

134 Congresul de Ia Haga al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor a avut loc 
intre 2 şi  7 septembrie 1 872. Prin componenţa sa, el a fost cel mai reprezen
tativ dintre toate congresele anterioare ale Internaţionalei. La acest con'.)res 
au participat 65 de delegaţi, care reprezentau 15 organizaţii naţionale. Lu
crările lui au fost conduse de Marx şi de Engels. Congresul de la Haga a 
fost o încununare a luptei îndelungate duse de Marx, Engels şi de adepţii 
lor împotriva tuturor formelor de sectarism mic-burghez în mişcarea munci
torească. Activitatea scizionistă a anarhiştilor a fost condamnată, iar liderii 
lor au fost excluşi din Internaţională. Hotăririle Congresului de la Haga au 
pus fundamentul pentru crearea în viilor a unor partide politice de sine stă
tătoare ale clasei muncitoare în diferite ţări. - 91. 

13� Ceea ce I-a determinat în  mod nemijlocit pe Engels să scne lucrarea „Bren
tano contra Marx• a fost apariţia broşurii „Polemica mea cu Karl Marx" de 
L. Brenlano, unul dintre principalii reprezentanţi ai  socialismului de catedra. 
Concomitent cu broşura, partea ei introductivă a fost publicată de Brenlano 
şi în săptăminalul burghez „Deutsches Wochenblatt• ; în aceeaşi publicaţie 
a apărut, curind după aceea, o notă care, incercind să demonstreze „drep
tatea" lui Brentano, invoca o serie de extrase din scrisorile pe care Gladstone 
i le adresase în legătură cu citatul din discursul său de la 16 aprilie 1863, 
citat despre care Brenlano susţinea că Marx I-ar fi falsificat. 

Pornind această acţiune, Brenlano şi-a propus să continue campania de 
calomnii împotriva lui Marx, pe care a început-o anonim încă în 1872 şi 
care a fost sprijinită mai lirziu de economistul burghez englez S. Taylor. 
Pentru a demasca pină la capăt atacurile calomnioase ale acestor ideologi 
ai burgheziei, care voiau să-l discrediteze pe Marx ca savant şi să zdruncine 
încrederea în marxism, Engels a hotăril să dea încă o dată în presă o ripostă 
lui Brenlano şi tovarăşilor lui de idei, lovind totodată în dogmele propagate 
de socialiştii de catedră. 

In decembrie 1890, imediat după apariţia notei din „Deutsche Wochen
blall' cu extrasele din scrisorile lui Gladstone către Brenlano (vezi volumul 
de faţă, p .  178) ,  Engels a publicat în revista „Die Neue Zeit" un articol de 
răspuns (inclus ca anexă în broşura lui Engels ş1 publicat în volumul de 
faţă, la p .  178-179), iar după aceea, în aprilie 1891 , întreaga lucrare. 
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In secţiunea „Documente", Engels a publicat toate material<>le referitoare 
la polemica dintre Marx şi Brentano, dintre Eleanor Marx şi Taylor, precum 
5i propriile lui contribulii la această problemă. Unele documente ce se pu
blică în această secţiune au apărut şi în alte volume din edilia de fată. Aici 
ele sini reproduse după planul şi în ordinea în care sini dispuse în broşura 
lui Engels. 

Socialism de catedră - curent ideologic burghez din ultimele trei dece
n i i  ale sPcolului trecut, ai cărui reprezentanţi - în majoritate profesori de 
la univer<itălile germane - propovăduiau de la catedrele universitare refor
mismul burqhez, prezentîndu-1 drept socialism. Apariţia socialismului de ca
tedră a fost determinată de teama pe care o inspirau claselor exploatatoare 
rd.spîndirea marxismului şi cre$lerea mişcării muncitoreşti, precum şi de ten
rlinla ideologilor burghezi de a găsi noi mijloace pentru a line în frîu masele 
muncitoare. Reprezentanţii socialismului de catedră (A. Wagner, G. Schmol
ler, L. Brentano, W. Sombart şi alţii) susţineau că statul e situat deasupra 
claselor, că e capabil să împace clasele duşmane si să introducă treptat „so
cialismul" ,  fără a atinge interesele capitaliştilor. Proqramul socialismului d<> 
catedră se rezuma la organizarea asiqurării muncitorilor pentru caz de boală 
sau de accidente de muncă, la reglementarea prin lege a relaţiilor dintre 
muncitori şi patroni etc. şi avea drept scop să abată pe muncitori de la lupta 
de clasă. Socialismul de catedră a fost unul dintre izvoarele ideologice ale 
revizionismului. - 93. 

ta� Idiţia a patra germană a volumului I al „Capitalului" lui Marx, pregătită 
nentru tipar de Engels, a apărut în 1 890 : vezi în K. Marx. „Capitalul", voi. I. 
P,urnreşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 66-7 1 ,  prefaţa lui Engels la 
ace5l volum. - 95. 

tai Concordia. Zeilschrill liir die Arbeilerlrage• - organ de presă al marilor in
dustriaşi qermani şi al socialistilor de catedră din Germania, înfiinlal în 1 871 : 
a apărut la Berlin pină în 1 876. - 05. 

taR L. Brentano. Meine Polemik mit Karl Marx. Zugleich ein Beitraq znr Fraqe 
des Fortschritts der Arbeiterklasse und seiner Ursachen•. Berlin, 1 890. - 95. 

13� Vezi F. Enqels. „Situaţia cla<ei muncitoare din Anglia (K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi.  2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 239-532) : 
K. Marx. „Mizeria filozofiei" (K. Marx $i F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti , 
Editura politică, 1 963, ed. a IT-a, p. 65-1 79) : K. Marx. „Capitalul",  voi. I, 
Bucureşti , Editura politică, 1960, ed. a IV-a ; vezi, de asemenea, articolele lui 
Enqels „Salariu echitabil pentru o zi de muncd. echitabilă" ,  „Sistemul muncii 
<alariate• ,  „TF1de-unionnrile" şi altele, scrise de el în mai 1 881 pentru „La
bour Standard", publicaţie săptămînală a trade-unionurile engleze, care apă
rea la Londra (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura poli
ticd., 1964, p. 262-275). - o:;. 

He \"ezi textul Manifestului constitutiv în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 5-14. - 97. 

14! \"ezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 90-94, precum şi volumul de faţă, p. 1 39-142. 

3!l* 

„Der Vo/ksslaat• - organ central al Partidului muncitoresc social-de
mocrat german (eisenachienii) : a apărut la  Leipzig de la 2 octombrie 1 869 
pînă la 29 septembrie 1876 (Ia început de două ori pe săptămînă, iar din iulie 
1 873 - de trei ori). Ziarul exprima punctul de vedere al curentului revolu
l ionar din mişcarea muncitorească germană. Prin atitudinea sa curajoasă, re-
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volutionară, ziarul şi-a atras necontenite persecuţii din partea organelor ad
ministrative şi poliţieneşti. Componenta redacţiei se schimba neîncetat din 
cauza arestărilor de redactori, dar conducerea generală a ziarului a fost tot 
timpul asigurată de W. Liebknecht. Un rol important în stabilirea liniei zia
rului a avut A. Bebe!, care conducea editura „Volksstaat" . 

Marx şi Engels au menţinut un strîns contact cu redacţia ziarului, în 
coloanele căruia se tipăreau sistematic articolele scrise de ei. Acordînd o 
mare importanţă activităţii acestui ziar, Marx şi Engels urmăreau cu atenţie 
munca redacţiei, criticau diferitele ei greşeli, corectau linia ziarului, care, 
datorită acestui fapt, a fost unul din cele mai bune ziare muncitoreşti din 
deceniul al 8-Iea al secolului trecut. - 98. 

Este vorba de articolul „Asociaţia Internaţională a Muncitorilor" de E. S. Beesly, 
apărut în „The Fortnightly Review" nr. 47 din 1 noiembrie 1870. 

„The Fortnightly Review• - revistă engleză pentru probleme de istorie, 
filozofie şi literatură, fondată în 1865 de un grup de radicali burghezi ; ulte
rior a avut o orientare burghezo-liberală ; sub această denumire a apărut la 
Londra pînă în 1934. - 98. 

Titlul complet al cărţii : „The Theory of Exchanges. The Bank Charter Act 
of 1 844. The Abuse of the metallic Principie to Depreciation. Parliament mir
rored in Debate, supplemental to uThe stock Exchange and the P.epeal of sir 
J. Bernard's Act» " .  London, 1864. Cartea a apărut anonim ; autorul ei era 
Henry Roy. - 98. 

144 Discursul la  buget rostit de Gladstone în Camera comunelor la 16 aprilie 
1863 a fost publicat în nr. 24 535 din 17 aprilie 1863 al ziarului „Times". - 98. 

145 Vezi „Hansard's Parliamentary Debates•. Third Series. CLXX, p. 244. - 98. 

HO „The Morning Star• - cotidian englez, organ de presă al liber-schimbiştilor ; 
a apărut la Londra din 1856 pînă în 1869. - 1 02. 

147 „The Morning Advertiser• - cotidian englez, fondat Ia Londra în 1794 ; ln 
deceniul al  7-lea al  secolului trecut a fost un organ de presă burghezo-ra
dical. - 102. 

148 Vezi p. 21-23 din sus-menţionata carte a lui Brentano. - 102. 

149 „The Daily Telegraph" - ziar liberal englez, iar din deceniul al 9-lea al se
colului trecut - ziar conservator ; sub această denumire a apărut la Londra 
din 1855 pînă în 1937 ; după fuzionarea sa cu ziarul „The Morning Post• 
apare sub denumirea „Daily Telegraph and Morning Post". - 104. 

150 „The Morning Herald" - cotidian englez de orientare conservatoare ; a apă
rut la Londra din 1780 pină în 1869. - 104. 

151 „The Morning Post• - cotidian conservator englez ; a apărut Ia Londra din 
1772 pînă în 1937. La mijlocul secolului al XIX-iea a fost organul elemente
lor de dreapta ale partidului whigilor, care se grupaseră în jurul lui Pal
merston. - 104. 

162 „The Daily News• ziar liberal englez, organ al  burgheziei industriale ; a 
apărut sub această denumire la Londra din 1846 pînă î n  1930. - 104. 

168 „The Standard" - cotidian englez de orientare conservatoare, fondat Ia Lon
dra în 1827. - 104. 
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15� K. Marx. „Capitalul" ,  voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, 
p. 43. - 118. 

155 Vezi adnotarea 133. - 1 18. 

158 K. Marx. „Capitalul" ,  voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, 
p. 653. - 121. 

157 „Children's Employment Commission (1 862). Report (I-VI) of the Commis
sioners".  - 129. 

158 Este vorba de „Public Hcalth. Seventh Report of the Medical Officer of the 
Privy Council. With Appendix. 1 864". London, 1865. - 129. 

159 J. E. Th. Rogers. „A History of Agriculture and Prices in England from the 
Year after the Oxford Parliament (1259) to the Commencement of the Conti
nental War (1193)" .  Voi. I, Oxford, 1866. - 130. 

160 Este vorba de „Report from the Select Committee on Mines ; together with 
the Proceedings of the Committee. Minutes of Evidence, and Appendix. Or
dered by the House of Commons, to be printed, 23 July 1866".  - 130. 

161 J. Watts. „The Facts of Cotton Famine". London, 1 866, p. 2 1 1 .  - 131. 

iaz Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 5-14 ; pasajele reproduse de Engels mai jos - vezi la p. 5 şi 1. Mani
festul constitutiv a fost publicat pentru prima oară în revista „Bee-Hive 
Newspaper" nr. 1 60 din 5 noiembrie 1864 şi apoi in aceeaşi lună, împreună 
cu Statutul, în broşura „Address and Provisional Rules of the Working Men's 
International Association, Established September 28, 1864, at a Public Meeting 
held at St. Martin's Hali, Long Acre, London". Price one penny. Printed at 
the „Bee-H1ve• Newspaper Office, 10, Boit Court, Fleet Street, 1 864. - 134. 

t03 Textul acestui fragment corespunde cu textul apărut ln ediţia a 4-a a volu
mului I al „Capitalului" (vezi K. Marx. „Capitalul" ,  voi. I, Editura politică, 
1960, ed. a IV-a, p. 653-654), cu excepţia cîtorva note pe care Engels le-a 
modificat întrucîtva în comparaţie cu textul lor din ediţia a treia. Această 
din urmă ediţie a volumului I al „Capitalului" apăruse la Hamburg în 1 883. -
135. 

'6 1  „Registratorul general" - aşa se numea în Anglia funcţionarul care condu
cea Biroul central de înregistrare a actelor stării civile. Pe lingă atribuţiile 
sale obişnuite, o dată la 10 ani, biroul făcea recensămîntul populaţiei. 135. 

165 „Census of England and Wales for the Year 1 861" ,  London, 1 863. V. IIf, 
p. 1 1 .  - 135. 

168 „Materiale statistice cu pnv1re la Regatul Unit", partea a VI-a, Londra, 1866, 
p. 260-213 passim. - 137. 

167 Acest citat nu-i aparţine lui Moliere, ci contemporanului său Boileau („Sa
tire•, satira a VIII-a) . - 137. 

168 Vezi adnotarea 143. - 137. 

109 H. Fawcett. „The Economic Position of the British Labourer" . Cambridge and 
London, 1865, p. 61, 82. - 137. 
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110 ln ziarul „Volksstaat•, 11.cest răspuns al Jui Marx a fost publicat sub titlul 
„Către redacţia ziarului „Volksslaat• (vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, voi. 
18 ,  Bucure�ti, Editura politică, 1964, p. 90-94). - 139. 

171 Marx indică aici paginile din prima ediţie germană a volumului I al „Capi
talului" ,  1867 (vezi K. Marx. „Capitalu!• ,  voi. I, Bucureşti, Editura politică, 
1960, ed. a IV-a, p. 653-654) . - 141. 

nr „England and America. A Comparison of the social and politica! State of 
both Nations•. Voi. I-II, London, 1833. Cartea lui Wakefield a apărut fără 
indicarea numelui autorului. - 1 4 1 .  

17� Vorbind despre „invenţia lui  Laskerchen•,  Marx se  referă Ia cele petrecute 
în şedinţa Reichstagului din 8 noiembrie 1871.  Polemizînd cu Bebe!, deputatul 
naţional-liberal Lasker a declarat că, dacă muncitorii social-democraţi ger
mani se vor gîndi sa urmeze exemplul comunarzilor parizieni, „cetăţenii oneş\1 
şi avuţi îi vor răpune cu parul".  Nedorind însă ca această frază să apară aşa 
cum a fost formulată în şedinţă, el a intervenit ca în textul stenogramei cu
vintele „î i  vor rapune cu parul" să fie inlocmte cu expresia „vor şti să-i ţină 
în frîu" .  Această falsificare a fost demascată de Bebe!. Lasker a devenit 
obiect de batjocură în cercurile muncitoreşti. Fiind mic de statură, el a fost 
în mod ironic poreclit „Laskerchen" (d1mmutivul lui Lasker). - 142. 

174 ln ziarul „Volksstaat", acest răspuns al lui Marx a fost publicat sub titlul 
„Către redacţia ziarului «Volksstaal»" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 18 ,  Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 1 1 0-118).  - 147. 

175 A. Smith. „An Inquiry into ihe Nature and Causes of the Wealth of Nation•". 
V. III, Dublin, 1776, p. 136. - 147. 

110 Aici şi în cele ce urmează Marx citeazd. primul volum al „Capitalului" (vezi 
K. Marx. „Capitalul" ,  val. I ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, 
p. 653). - 148. 

111 Aici şi în cele ce urmează Marx citează articolul lui Beesly din „Fortnightly 
Review" ,  nr. 47, 1 noiembrie 1870. - 149. 

178 Este vorba de articolul „D-l Beesly şi Asociaţia Internaţională• ,  publicat 
fără semnătură în „Saturday Review• nr. 785 din 12 noiembrie 1870. 

„Salurday Review• - denumirea pre:scurtată a săptămînalului conser
vator englez „The Saturday Review of Politics, Litera ture, Science, and Art.• ,  
care a apărut l a  Londra din 1855 pînă în 1938. - 149. 

179 Vezi adnotarea 172. - 150. 

1so Răspunsul lui Eleanor Marx, publicat sub titlul „Anglia" la  rubrica „Şitri 
din mişcarea internaţională a maselor muncitoare• ,  a fost însoţit de urmă
toarea notă introductivă : 

„Despre mişcarea socialistă din Anglia sînt atîtea lucruri de scris, incit 
am stat mult pe gînduri înainte de a ocupa aceste coloane cu lămurirea 
unei chestiuni personale. Deoarece însă nu am altă posibilitate de a infirma 
o foarte gravă acuzaţie adusă tatălui meu, sper că cititorii revistei uTo-Day» 
mă vor scuza că vorbesc aici despre acest lucru. ln numărul din 29 noiem
brie 1883 al ziarului «Times. a apărut o scrisoare a d-lui Sedley Taylor în 
care se repetă vechea calomnie că tatăl meu ar fi denaturat cu bună �tiinţă 
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un pasaj citat de el dintr-un discurs al d-lui Gladstone spre a-l  putea folosi 
în propriile sale scopuri. 

N-a fost om în lumea asta care să fi fost atit de calomniat ca tatăl 
meu, dar aceşti calomniatori erau, de regulă, alit de demni de dispreţ. incit 
nu meritau cinstea unui răspuns. ln cazul de faţă, însă, tatăl meu a răspun� 
acuzatorului său anonim, cd.ci pasajul despre care se pretindea că e falsi
ficat apăruse în «Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor» . 

lmediat după ce am citit scrisoarea d-lui Taylor, care nu fd.cea decît să 
repete vechile baliverne, am scris ziarului «Times». ln ziarele engleze citisem 
atit de mult despre «spiritul de echitate» al presei engleze, incit nu mă în
doiam cituşi de puţin că răspunsul meu se va bucura de aceeaşi publicitate 
ca şi  acuzaţia d-lui Taylor. Zilele treceau, şi scrisoarea mea nu mai apărea. 
Continuind să sper, totuşi, că pină şi «Times» poate fi corect într-o chestiune 
de ordin personal, i-am scris din nou redactorului, dar iarăşi fără nici un 
rezultat. Atunci m-am adresat ziarului «Daily News», pe care pină atunci 
ii considerasem a fi foarte corect. Probabil însă că profesorilor în viaţă Ie 
este îngăduit să lovească nepedepsit într-un leu mort, iar liberalul «Daily 
News» nu putea să meargă cu liberalismul pînă acolo incit sa-mi publice 
scrisoarea. Iată de ce public aici atit scrisoarea d-lui Taylor, cit şi propriul 
meu răspuns : -· .  (Vezi „To-Day" nr. 2, voi. I, 1884, p. 1 50-153). 

„To-Day• - revistă lunară engleză de orientare socialistă ; a apărut Ia 
Londra în perioada aprilie 1883-iunie 1889 ; pînă în  iulie 1884, cind Hynd
man a devenit redactorul revistei, Eleanor Marx a condus în cadrul acesteia 
rubrica : „Ştiri din mişcarea internaţională a maselor muncitoare" .  - 159. 

1s1 Al doilea răspuns al lui Eleanor Marx, ca şi „Replica lui S. Taylor" au fost 
publicate în revista „To-Day• la rubrica „Corespondenţă •, sub titlul : „Dr. 
Marx şi discursul Ia buget rostit de Gladstone în 1 863" (vezi „To-Day• nr. 3, 
voi. I, 1884, p. 228-235) .  - 162. 

ta� Vezi K. Marx. „Capitalul", voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a 
IV-a, p. 66-71 .  - 167. 

183 Este vorba de cartea : R. Jones. „Text-book of Lectures on the Politica! 
Economy of Nations". Hertford, 1852, citată de Marx în capitolul al XXII-lea 
al volumului I al „Capitalului" (vezi K. Marx. „Capitalul" , voi. I, Bucureşti, 
Editura politică, 1960. ed. a IV-a, p. 601 ) .  Citatul şi trimiterea la această 
carte sini date exact. - 167. 

184 L. Brentano. „Die Arbeitergilden der Gegenwart". Zweiter Band. „Zur Kritik 
der englischen Gewerkvereine" .  Leipzig, 1872. - 172. 

185 Este vorba de cartea : F. Mehring. „Die Deutsche Sozialdemokratie. Ihre 
Geschichte und ihre Lehre" .  Bremen, 1878. 173. 

188 „Deulsches Wochenblatt• - săptăminal burghez ; a apărut la Berlin din 
martie 1888 pină în septembrie 1900. - 178. 

187 Articolul de faţă a fost scris de Engels intre 4 şi 13 decembrie 1890, curind 
după ce a primit de Ia W. Liebknecht numărul respectiv al săptămînalului 
„Deutsches Wochenblatt".  La 13 decembrie Engels i-a trimis lui Kautsky 
articolul, cu rugămintea de a-l publica în numărul următor al revistei „Die 
Neue Zeit" - 178. 
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18& ln timpul alegerilor prezidenţiale care au avut loc în Franţa Ia începutul 
lunii decembrie 1887 s-au desfăşurat la Paris demonstraţii de masă şi mitin
guri ale muncitorilor şi forţelor democratice î mpotriva candidaturii fostului 
prim-ministru Jules Ferry (poreclit „Ferry-tonkinezul",  pentru că în anii 
1880--1883 organizase expediţiile de cucerire colonială a Tunisului, Mada
gascarului şi Tonkinului), pe care-l propuseseră pentru postul de preşedinte 
republicanii burghezi moderaţi, aşa-numiţii oportunişti, şi care era sprijinit 
de monarhişti. Obţinind în primul tur de scrutin un număr neînsemnat de 
voturi, sub presiunea maselor populare, Ferry a fost nevoit să-şi retragă can
didatura înaintea celui de-al doilea scrutin. ln scrisoarea sa din 5 decembrie 
1887 către Lafargue, Engels a calificat eşecul lui Ferry ca o victorie a 
poporului asupra monarhiştilor uniţi cu oportuniştii. 

ln zilele de 27 şi 28 februarie 1891 ,  Reichstagul german a dezbătut, în 
cadrul bugetului militar, problema alocaţiilor destinate să servească ca fond 
de prime pentru subofiţeri. Cerind Reichstagului să aprobe această alocaţi.€!, 
cancelarul Caprivi a motivat-o prin necesitatea de a întări corpul de sub
ofiţeri al armatei, întrucit, după abrogarea legii împotriva socialiştilor, in
fluenţa social-democraţiei fn armată se accentuase. Cu voturile centrului 
catolic, ale conservatorilor şi naţional-liberalilor, Reichstagul a aprobat în 
acest scop 62°/o din suma cerută de guvern. - 181. 

1 8 9  Această introducere a fost scrisă de Engels pentru ediţia a treia - jubiliară 
- germană a lucrării lui Marx „Războiul civil din Franţa" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 328-385), 
apărută în 1891 la Berlin, în Editura „Vorwărts• ,  cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Comunei din Paris. Subliniind importanţa istorică a experienţei 
Comunei din Paris şi a generalizării ei teoretice de către Marx în „Războiul 
civil din Franţa•,  Engels a adus în introducerea sa o serie de completări 
în ceea ce priveşte istoria Comunei din Paris, şi în special activitatea mem
brilor ei blanchişti şi proudhonişti. ln ediţia jubiliară, Engels a inclus, de 
asemenea, prima şi a doua adresă a Consiliului General al  Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor cu pnv1re Ia războiul franco-prusian, ambele 
scrise de Marx (vezi K. Marx şi I'. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Edi
tura politică, 1963, p. 3-8 şi 284-292). Ediţiile ulterioare ale „Razboiului 
civil din Franţa• , apărute în diverse limbi, au fost publicate de obicei îm
preună cu introducerea lui Engels. 

lnainte de apariţia ediţiei jubiliare, introducerea lui Engels a fost pu
blicată, cu consimţămintul lui, în revista „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 28, 
1890--1891,  sub titlul „Despre războiul civil din Franţa• .  Cu acest prilej, re
dacţia a intervenit în text : în ultimul alineat, expresia „filistinul social
democrat•, folosită în manuscris, a fost înlocuită cu expresia : „filistinul 
german• .  După cum reiese dintr-o scrisoare a lui Fischer către Engels din 
17 martie 1891 ,  acesta din urmă a dezaprobat această schimbare arbitrară, 
dar nevrind, pesemne, ca î n  două publicaţii concomitente lucrarea sa să 
prezinte deBsebiri de text, a menţinut şi în ediţia jubiliară cuvintele schim
bate. ln ediţia de faţă a fost restabilit textul iniţial. - 182. 

uo Vezi K. Marx şi  F. Engels. Voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 
1 1 5--217. - 182. 

191 Este vorba de războiul de eliberare naţională dus de poporul german împo
triva stăpinirii napoleoniene în anii 1813-1 814. - 1 82. 

19! Demagogi - aşa numeau î n  Germania cercurile reacţionare pe participanţii 
Ia  mişcarea opoziţionistă din perioada de după războaiele împotriva Franţei 
napoleoniene. Participanţii la  această mişcare se ridicau împotriva rinduieli-
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lor reac\ionare din statele germane şi organizau manifestări politice în cadrul 
cărora se revendica unificarea Germaniei. Mişcarea căpătase o largă răs
pindire în rindurile intelectualită\ii şi ale studen\imii. Autorită\ile reac\io
nare îi prigoneau pe „demagogi" .  - 182. 

193 K. Marx. „A doua adresă a Consiliului General al Asocia\iei Internaţionale 
a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian• (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 289). - 183. 

18' In zilele de 1 şi 2 septembrie 1870 a avut loc la Sedan una din bătăliile 
decisive ale războiului franco-prusian, bătălie care s-a încheiat cu înfrin
gerea trupelor franceze. In conformitate cu actul de capitulare semnat la 
2 septembrie 1870 de comandamentul francez, s-au constituit prizonieri 80 OOO 
de soldaţi, ofiţeri şi generali, în frunte cu Napoleon al III-iea, care intre 
5 septembrie 1870 şi 19 martie 1871 a stat internat la Wilhelmshohe (lingă 
Kassel), castel al regilor prusieni. Catastrofa de la Sedan a grăbit prăbu
şirea Imperiului al doilea şi a dus la proclamarea republicii în Fran\a în 
ziua de 4 septembrie 1870. - 185. 

115 Este vorba de tratatul de pace preliminar dintre Franţa şi Germania semnat 
la Versailles, în ziua de 26 februarie 1871 ,  de Thiers şi J. Favre, de o 
parte, şi de Bismarck, de alta. Prin acest tratat, Fran\a ceda Germaniei Al
sacia şi Lorena de est şi se obliga să plătească o contribu\ie de război în 
sumă de 5 miliarde de franci ; pînă la plata contribuţiei, trupele germane 
urmau să lină sub ocupa\ie o parte din teritoriul francez. In forma sa de
finitivă, tratatul de pace a fost semnat la Frankfurt pe Main în ziua de 
10 mai 1871 . - 186. 

191 Citat din raportul comisiei electorale asupra alegerilor pentru Comună, pu
blicat în „Journal Officiel de Ia Republique Franc;aise• nr. 90 din 31 
martie 1871 .  

„Journal OIIiciel de la Republique Fram;aise• - organul oficial a l  Co
munei din Paris. - 187. 

JU7 După cit se pare, Engels redă aici con\inutul ordonan\ei emise la 11 mai 
1871 de E. Vaillant, delegatul cu problemele învăţămîntului al Comunei din 
Paris ; ea a fost publicată în „Journal Officiel de la Republique Franc;aise• 
nr. 132 din 12 mai 1871.  - 187. 

ns Este vorba de cartea lui Proudhon „Idee generale de la Revolution au 
XIX-e siecle", Paris, 1851 .  Critica concep\iilor expuse de Proudhon în această 
lucrare a fost făcută în scrisoarea lui Marx către Engels din 8 august 1851 
şi  în lucrarea lui Engels „Analiza critică a cărlii lui Proudhon «Ideea gene
rală a revolu\iei în secolul al XIX-iea»" („Arhiva Marx-Engels", voi. X, 
p. 1 3-17). - 190. 

1D9 Scrisoarea de faţă conţine răspunsul lui Engels Ia rugămintea pe care i-o 
adresase (Ia 2 martie 1891) Jose Mesa, unul dintre conducătorii Partidului 
muncitoresc socialist din Spania, de a autoriza Consiliul na\ional al parti
dului să publice traducerea spaniolă - făcută de el - a căr\ii lui Marx 
„Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Proudhon• (\•ezi 
K. Marx şi F. Engels, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, 
p. 65-179). Traducerea acestei cărli a fost începută de Mesa încă în 1872. 
Fragmente din ea au fost publicate pentru prima oară în limba spaniolă ln 
nr. 44 din 13 aprilie şi nr. 68 şi 69 din 5 şi 13 octombrie 1872 ale ziarului 
„Emancipacion", orqanul de presă al sec\iilor din Madrid ale Intema\ionalei 
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I. In anii următori, Mesa a continuat să lucreze la această traducere, dar 
.abia la începutul ultimului deceniu al secolului trecut a devenit posibilă 
-editarea carţii în Spania. 

Intr-o scrisoare adresată lui Engels la 8 aprilie 1 89 1 ,  Mesa, confirmînd 
]primirea scrisorii lui Engels cu privire la ediţia spaniolă a „Mizeriei filo
:zofiei",  a subliniat importanţa cxccnţională pe care lucrarea lui Marx o are 
în lupta împotriva ideilor proudhoniste, folo5ite de partidele lmrgheze în 
scopul de a amăgi pe muncitori cu fraze psemlosocialiste, precum şi  în 
combaterea influenţei anarhismului. Scrisoarea lui [ngels a fost publicată ca 
prefată la ediţia spaniolă a carţii lui Marx, apărută la Madrid în vara 
anului 1891 .  

In anexă la această carte a fost tipărit programul Partidului muncitoresc 
socialist din Spania, a<loptat la primul congres al acestui partid, care a avut 
loc la Barcelona în 1 8GG. - 194. 

Scrisoarea de faţă co'1ţine r;\spunsul lui Engels la inv;taţia primită din 
partea com'tetului de organizare a mitingului internaţional pentru apărarea 
drepturilor muncii car e urma să aibă loc la Milano în ziua de 12 aprilie 
189 1 .  Comitetul fuse.>e creat de organizaţiile democratice din Milano ; din 
ci făceau parte militanţi de seamă ai mişcurii muncitoreşti ş i  socialiste ita
liene. In dorinţa de a da mitingului un  !arg caracter internaţional, comitetul 
a trimis organizaţiilor muncitoreşti şi socialiste din diferite ţări, printre care 
şi Partidului social-democrat din Germania, Partidului muncitoresc franc�z 
etc.,  precum şi multor reprezentanţi de scamă ai mişcd.rii socialiste interna · 
ţionale invitaţia de a participa la miting şau de a-şi exprima în scris soli
daritatea cu el. Trimiţind lui Engcls o astfel de invitaţie oficială la 2 aprilie 
1 89 1 ,  comitetul a anexat o scriso<ire specială, în care se spunea : „Dv. sînteţi 
unul dinlie cei mai cunoscuţi luptători în  aceasta bătălie dintre libertate şi 
asup. ire. Sinteţi unul dmtre cei mai de seamă reprezentanţi ai socialismului 
atît în Germania, cit şi în Anglia, şi o scrisoare de solidaritate din partea 
Dv. adresatd. mitingului nostru va avea o mare influenţd. a�upra întregului 
popor muncitor. Dar atit asupra compatrioţilor Dv. ,  cit şi asupra tovard.şilor 
noştri din alte ţări ar avea o şi mai mare influenţă prezenţa Dv. la Milano 
în ziua de 12 aprilie şi, după cum sperăm, o cuvîntare rostită de Dv. in 
apărarea libertdţii şi independenţei muncitorilor". - 1 95. 

201 In 1 871-1 872 Engels a fost în cadrul Con;iliului General al Internaţionalei I 
secretar-corespondent pentru Italia, iar î n  1 873 - împuternicit pentru Italia. 
- 1 95. 

202 Această introducere a fost scrisă de Engels pentru noua ediţie a lucrării 
lui K. Marx „Muncă salariată şi capital" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 441-472), apărută sub îngrijirea 
lui la Berlin în 1 89 1 .  In partea de început a introducerii sale, Engels a re
produs în înli egime nota sa introductivă la ediţia anterioară a acestei lu
crări, aparuta în 1 884 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21 , Bucureşti, 
Editura politicd., 1 965, p. 174). Broşura, împreună cu introducerea lui 
Engels, a fost editată într-un tiraj mare, cu scopul de a propaga printre 
muncitori doctrma economică a lui Marx. 

Introducerea a cdpătat o largă răspîndire în presa muncitorească şi so
cialistă, fiind tipărită ca articol de sine stătător. Incă înainte de apariţia 
broşurii, inli oducerea a fost publicată de ziarul „Vorwărts• Î'l suplimentul 
la nr. 109 din 13 mai 1 89 1 ,  sub titlul „Muncă salariată şi capital" .  Cu unele 
prescurtări a fost tipărită în ziarul „Freiheit" nr. 22 din 30 mai 1 89 1 ,  în 
revista italiană „Critica sociale" nr. 10 din 10 iulie 1 891 , în ziarul „Le 
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Socialiste" nr. 44 din 22 iulie 1 891 ,  iar în 1 892 în almanahul revistei �ocia
liste franceze „Question Sociale" ,  precum şi în alte publicaţii. 

Introducerea a fost inclusă în toate ediţiile ulterioare ale lucrării lui 
Marx, apărute în numeroase limbi, în traducere după ediţia din 1 891 . 

In limba română această introducere a fost publicată în gazeta „Munca• 
din 20 octombrie 1 891 sub titlul „Capital şi salariu". - 1 96. 

Asocia/ia muncitorilor germani de la Bruxelles a fost înfiinţată de Marx ş i  
Engels Ia sfirşitul lunii august 1 847, în scopul luminării politice a muncito
rilor germani care locuiau în Belgia şi al propagării ideilor comunismului 
ştiinţific în rindurile lor. Sub conducerea lui Marx şi Engels şi a tovaraşilor 
lor de idei, asociaţia a devenit centrul legal de unire a proletarilor revolu
tionari germani din Belgia şi a întreţinut legături directe cu cluburile mun
citoreşti flamande şi valone. Cele mai bune elemente ale asociaţiei au fdcut 
parte din comunitatea de la Bruxelles a Ligii comuniştilor. Asociaţia mun
citorilor germani de la Bruxelles şi-a încetat activitatea curînd dupii revo
luţia burghe� din februarie 1848 din Franţa, în urma arestării şi expulzaril 
majorităţii membrilor ei de către poliţia belgiană. - 196. 

Este vorba de intervenţia trupelor ţariste în Ungaria, în 1849, cu scopul de 
a înăbuşi revoluţia burgheză maghiară şi de a restaura puterea Habsburgilor, 
precum şi de a reprima răscoala în apărarea constituţiei imperiului (adoptată 
la 28 martie 1 849 de Adunarea naţională de la Frankfurt) . care a fost ultima 
etapă a revoluţiei burghezo-democratice din 1 848-1849 din Germania. Con
stituţia a fost respinsă de majoritatea guvernelor germane. - 196. 

Printre manuscrisele rămase de la Marx a fost găsit ulterior materialul pre
gătitor pentru ultima sau pentru ultimele prelegeri despre muncă salariată 
şi capital, material intitulat „Salariul" şi avînd pe copertă însemnarea : 
„Bruxelles, decembrie 1 847" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucu
reşti, Editura politică, 1959, p. 593-616) .  Prin conţinutul său, acest manuscris 
completează în parte lucrarea neterminată a lui Marx „Muncă salariată şi 
capital" .  In limba germană a fost publicat pentru prima oară în revista 
,.Unter dem Banner des Marxismus" în martie 1925. Dar părţile finale, pre
gătite pentru tipar, ale lucrării „Muncă salariată şi capital" nu au fost giisltf! 
printre manuscrisele lui Marx. - 196. 

2•6 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, p. 
15-4 1 ,  şi K. Marx. „Capitalul" voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. 
a IV-a, p. 75-108. - 1 98. 

101 Engels citează primul volum al „Capitalului" (vezi K. Marx, „Capitalul" ,  
voi. I ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p .  543).  - 200. 

!OB Vezi K. Marx, „Capitalul",  voi. I, Bucureş�i. Editura politică, 1960, ed. a 
IV-a, p. 195-205). - 201. 

!OD Engels se referă la sărbătorirea zilei de 1 Mai 1891. In unele ţări (Anglia, 
Germania) ziua de 1 Mai se sărbătorea în prima duminică de mai, care în 
1 891 cădea în ziua de 3 a lunii. In acel an au avut loc cu acest prilej mi
tinguri şi demonstraţii muncitoreşti în multe oraşe din Anglia, Austria, Ger
mania, Franţa, Italia, România şi din alte ţări. - 203. 

110 Această prefaţă a fost scrisă de Engels pentru a patra ediţie germană a lu
cram sale „Dezvoltarea socialismului de la utopie la  ştiinţă" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 9, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 191-235) . 
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apărută in Editura „Vorwărts", la Berlin, în 1891.  Prima ediţie germană a 
acestei lucrări (care a fost publicată mai întîi in limba franceză, în „Revue 
socialiste", ln 1 880) a apărut la Hottingen-Ziirich, in editura „Sozial-demo
crat", în martie 1883 (pe coperta interioară figurează data : 1882). ln prefata 
la această editie, Engels şi-a exprimat convingerea că conţinutul lucrării nu 
va prezenta mari dificultăţi pentru muncitorii germani (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 19 ,  Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 332-334) . A doua 
şi a treia editie germană a lucrării lui Engels au apărut in aceeaşi editură 
în 1883. Edipa a patra a fost ultima ediţie germană apărută în timpul vieţii 
lui Engels. ln anexa la această ediţie, ca şi în ediţiile germane anterioare, 
a fost publicată lucrarea lui Engels „Marca• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti. Editura politică, 1 964, p. 339--357) . 

ln limba română lucrarea lui Engels „Dezvoltarea socialismului de Ia 
utopie la ştiinţă• a apărut in 1890, in traducerea lui Panait Muşoiu şi a fost 
publicată în gazeta „Munca• nr. 44 din 23 decembrie, nr. 45 din 1 ianuarie, 
nr. 47 din 13 ianuarie, nr. 48 din 20 ianuarie, nr. 49 din 27 ianuarie, nr. 50 
din 3 februarie. Aşa cum reiese din scrisoarea adresată lui Engels de către 
P. Muşoiu la 24 februarie 1894, traducerea a fost făcută după versiunea 
franceză „Socialisme utopique et  socialisme scientifique• a lui Paul Lafargue 
din 1880. P. Muşoiu a tradus de asemenea prefaţa la ediţia întîi, din 1882, 
şi prefaţa la  ediţia a patra din 1891, a lucrării „Dezvoltarea socialismului 
de la utopie Ia ştiinţă•. - 204. 

u1 Sînt enumerate următoarele ediţii : 11Il socialismo utopico e ii socialismo 
scientifico•,  Benevento, 1883 ; „Razvitie naucinogo soţializma• ,  Geneva, 1884 1 
„Socialismens Udvikling fra Utopi til Videnskab",  Kpbenhavn, 1 885 ; „Socia
lismo ut6pico y socialismo cientifico• ,  Madrid, 1886 ; 11De ontwikkeling van 
het socialisme van utopie tot wetenschap•,  Gravenhage, 1886. - 204. 

212 Completările Ia textul iniţial al lucrării „Dezvoltarea socialismului de Ia 
utopie la ştiintă •, la baza căreia a stat textul capitolelor corespunzătoare 
din „Anti-Diihring•, sînt date în volumul 20 al ediţiei de faţă, în secţiunea 
„Materiale pentru «AnU-Duhring» • .  Vezi fn acelaşi volum, p. 653-655, com
pletarea referitoare Ia Saint-Simon, iar la p. 659 - completarea referitoare 
la trusturi. - 204. 

213 Această lucrare a fost scrisă de Engels ca prefaţă la ediţia a patra a cărţii 
sale „Originea familiei, a proprietăţii private şi  a statului" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 21 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 25-1 73) ; încă 
înainte de apariţia cărţii, prefaţa a fost publicată, cu consimţămintul auto
rului, în revista 11Die Neue Zeit" nr. 41, 1891, sub titlul „Din istoria familiei 
primitive (Bachofen, McLennan, Morgan) ' .  

lnceputul acestei lucrări (12 alineate) a apărut in limba română sub 
titlul „Preistoria familiei (Bachofen, MacLenan, Morgan) " in gazeta „Munca• 
nr. 26 din 18 august 1891. Traducerea a fost făcută după revista germană 
„Die Neue Zeit". 

Ediţia a patra, revăzută şi  completată, a cărţii lui Engels a apărut Ia 
Stuttgart, la sfirşitul anului 1891 , şi după aceea nu a mai suferit modificări. 
Prefaţa ce se publică în acest volum a fost inclusă în toate ediţiile ulte
rioare ale cărţii lui Engels, apărute atît în germană, cit şi ln alte limbi. 
- 205. 

:14 Este vorba de următoarele ediţii ale acestei cărţi a lui Engels : 1 1L0origine 
delia famiglia, delia proprieta privata e dello stato•. Versione riveduta dell' 
autore, di Pasquale Martignetti. Benevento, 1885 ; „Originea familiei, a pro
prietăţii private şi a statului" ,  tradusă de Ioan Nădejde în : „Contemporanul" 
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nr. 17, 18,  1 9, 20-21 , 1 885, nr. 22, 23-24, 1886 ; „Familj ens, Privatejendom
mens og Statens OprindP.lse• . Dansk, af Forfatteren gennemgaaet Udgave, 
besoerget af Gerson Trier. Kfilbenhavn, 1888 : „L'Origine de Ia Familie, de la 
Propriete privee et de I'f:tat". Pdris, 1893. -- 206. 

118 F. B. Taylor. „Researches into the Early History of Mankind and the Deve
lopment of Civilisation" .  London, 1865. - 206. 

118 J. J. Bachofen. „Das Mutterrecht. Eine Untersuchng ilber die Gynaikokratie 
der alten Welt nach ihrer religiosen und rechtlichen Natur". Stuttgart, 1861. 
- 206. 

117 Eschil. „Orestia. Eumenidele". - 207. 

118 Engels citează car�"i!a lui McLennan „Studies în Ancient History compnsmg 
a Reprint of «Primitive Marriage. An Inquiry into the Origin of the Form 
of Capture m Marriage Ceremonies» " .  London and New York, 1866, p. 124-
1 25. Lucrarea lui McLennan „Primitive Marriage• a fost pentru prima oară 
publicată în volum la Edinburgh în 1 865, iar prima ediţie a lucrării „Studies 
în Ancient History• (în care e reprodusă şi lucrarea „Primitive Marriage") 
a văzut lumina tiparului la  Londra în 1876. Mai jos Engels menţionează şi 
această ediţie. - 210. 

119 R. G. Latham. „Descriptive Ethnology• .  Voi. I-II, London, 1859. 
Maggarii - trib ; azi un mic popor din partea de vest a NE.palului. 

- 210. 

Ho Este vorba de cele patrusprezece „Scrisori despre irochezi " ,  publicate de 
L. H. Morgan în „American Review• ,  New York, nr. II-XII din februarie
decembrie 1847, precum şi cartea sa „League of the Ho-de-no-sau-nee or 
Iroquois " .  Rochester, 1851. - 210. 

121 J. Lubbock. „The Origin of Civilization and the primitive Condition of Man. 
Mental and Social Condition of Savages" .  London, 1870. - 2 1 1 .  

222 L .  H. Morgan. „Systems o f  Consanguinity and Affinity of the Human Fa
mily". Washington, 1 871 .  - 212. 

123 A. Giraud-Teulon. „Les origines de la familie",  Geneve, Paris, 1874. 
J. Lubbock. „The Origin of Civilization and the Primitive Condition of 

Man. Mental and Social Condition of Savages " ,  Fourth Ed. London, 1882. - 213. 

124 L. H. Morgan. „Ancient Society, or Researches în the Lines of Human Pro
gress from Savagery through Barbarism to Civilization". London, 1 877. - 213. 

225 Impreună cu Edward Aveling, Eleanor Marx-Aveling şi Carl Schorlemmer, 
Engels a făcut în august-septembrie 1888 o căld.torie în Statele Unite ale 
Americii şi în Canad9. Vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Bucu
reşti, Editura politică, 1965, p. 466-468, impresiile culese de Engels în această 
călătorie. - 214. 

228 J. F. McLennan. „Studies m Ancient History". London, 1 876, p. 333. - 215. 

r21 Acest mesaj de salut constituie răspunsul lui Engels la  invitaţia de a parti
cipa la lucrările celui de-al doilea Congres al Partidului muncitoresc social
democrat din Austria, invitaţie pe care i-o transmisese Victor Adler intr-o 
scrisoare din 22 iunie 1891. 

Congresu/ al doilea al Partidului muncitoresc social-democrat din Au.stria 
a avut Ioc la Viena între 28 şi 30 iunie 1891 .  La lucrările lui au participat 
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193 de delegaţi. La congres au fost dezbatute urmatoarele probleme : situaţia 
şi activitatea partidului, mi�carea pentru votul universal, egal şi direct, săr
bătorirea zilei de 1 Mai, participarea partidului Ia Congresul muncitoresc 
socialist internaţional din 1891 de la Bruxelles, situaţia şi ţelurile sindicate
lor, reforma socială în Austria şi altele. Făcînd bilanţul lucrărilor congre
sului, ziarul „Arbeiter-Zeitung " ,  organul central 'li partidului, în articolul 
de fond din 3 iulie 189 1 ,  intitulat „Congresul de Ia Viena al partidului 
nostru", scria că social-democraţia austriacă poate fi mulţumita de congresul 
ei, la care s-au manifestat limpede caracterul internaţionalist al partidului, 
cla1 itatea şi unitatea poziţiilor în problemele de tactică. Dezbaterile congre
�ului s-au desfăşurat în spiritul programului adoptat Ia primul congres al 
partidului, care a avut loc la Hainfeld în 1888. - 211. 

�28 La HainfE>ld (Austria de Jos) a avut loc intre 30 decembrie 1888 şi 1 ianuarie 
1889 un congres de unificare la care au participat 73 de delegaţi ai socia
lişti10r din aproape toate provinciile Austriei. La acest congres, care a avut 
un rol important în dezvoltarea mişcării socialiste din Austria, a fost creat 
Partidul muncitoresc social-democrat din Austria şi a fost adoptată, ca pro
gram al partidului, o „Declaraţie de principii" care în punctele ei esenţiale 
se baza pe tezele „Manifestului Partidului Comunist•. Declaraţia proclama 
drept sarcini ale partidului : organizarea politică a proletariatului şi dezvol
tarea conştiinţei lui de clasă, lupta pentru socializarea mijloacelor de pro
ducţie, lupta pentru eliberarea tuturor oamenilor muncii din robia depen
denţei economice, pentru desfiinţarea inegalităţii lor politice şi ridicarea 
nivelului lor cultural etc. Declaraţia proclama principiul internaţionalismulm 
proletar ca una dintre bazele orgdnizării şi activităţii partidului. Paralel cu 
aceasta însă, declaraţia conţinea o serie de lipsuri serioase. Ea ocolea pro
blema dictaturii proletariatului, nu conţinea re"endicarea suprimării monar
hiei şi a instaurării republicii, iar în fond nu atingea nici problema agrară, 
de a cărei rezolvare depindea în mare măsură dezvoltarea mişcării munci
toreşti din Austria. - 211. 

Engels se referă Ja  abrogarea legilor excepţionale introduse> rle guvernele 
reacţionare ale Germaniei şi Austro-Ungariei în vederea luptei împotriva 
mişcării socialiste şi muncitoreşti. 

In ceea ce priveşte legea excepţionalii împotriva socialiştilor din Ger
mania, vezi adnotarea 2. 

Legile excepţionale împotriva socialiştilor, ca şi aşa-numita „Lege împo
triva anarhiştilor" ,  au fost adoptate în Austria în 1884. Pe baza acestor legi, 
organizaţiile muncitoreşti şi organele lor de presă au fost supuse unui regim 
de prigoană poliţienească, iar conducătoni lor au fost expulzaţi. In iunie 
189 1 ,  sub presiunea mişcării greviste în creştere şi a acţiunilor de masă 
desfăşurate de muncitorii austrieci la 1 mai 1 890 ş\ 1 89 1 ,  guvernul Taaffc 
a fo�t nevoit sa abroge aceste legi. - 211. 

230 Lucrarea „Observa/ii critice pe marginea proiectului de program social-de
mocrat din 1891 " ,  care este un extrem de important document al marxismu
lui şi un exemplu care ilustrează lupta intransigentă dusă de Engels împo
triva oportunismului, pentru un program marxist revoluţionar al social-c\e
n.ocraţiei germane, a fo�t scrisă de Engels intre 18 şi 29 iunie 1891 .  Ceea 
ce I-a determinat în mod nemijlocit pe Engels să formuleze aceste obser
vaţii a fost primirea proierlului de program al Partidului social-democrat din 
Germania, pe care, în num>'le conducerii pai tidului, i-l trimisese R. Fischer, 
împreună cu o scrisoare datată 18 iunie 1891. Din scrisoare reiese că acest 
proiect, în ce.i mai mare pan� întocmit dt' Bebe! şi de Liebknecht, a fost 
dezbătut într-o �erie 1e şedinţe ale Conduc.�rii şi cii la una din ele s-a 
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hotărît Cd el să fie trimis lui Engels şi altor militanţi ai mişcc1rii munc to
reşti şi socialiste. 

lntr-o scrisoare adresată lui Kautsky la 29 iunie 1 89 1 ,  Engels arată că, 
primind proiectul, l-a supus unei minuţioase analize critice. El intenţiona să 
dea o formulare proprie, mai concisă părţii introductive, dar, in timpul 
scurt de care dispunea pentru prezentarea observaţiilor, a fost nevoit să se 
limiteze la schiţarea unor teze izolate (vezi anexa la capitolul I, volumul de 
faţă, p. 233-234). Unei critici mai aspre a supus Engels partea din proiect cure 
cuprindea revendicările politice. Tocmai această parte i-a oferit, după cum 
spune el, prilejul de a da o lovitură „paşnicului oportunism•, care propovă
duieşte „«integrarea. vioaie, pioasă, veselă şi nesilită a vechii mirşăvii in 
«Societatea socialistă»" .  Observaţiile critice făcute de Engels, precum şi lu
crarea lui K. Marx „Critica Programului de Ia Gotha" (vezi adnotarea 131 ,  
care, la  insistenţele lui Engels, fusese publicată pe  vremea aceea, au avut 
o mare influenţă asupra desfăşurării ulterioare a dezbaterii şi elaborării 
proiectului de program. 

In ce măsură s-a ţinut seamă de observaţiile lui Engels se poate vedea 
din proiectul de program publicat de Conducerea partidului in numărul din 
4 iulie 1 891 al ziarului „Vorwărts•, curind după primirea acestor observaţii. 
Textul arată că modificările introduse în proiect sub influenţa criticii Im 
Engels priveau, in primul rind, partea introductivă, precum şi revendicările 
economice. Cu toată critica lui Engels, partea referitoare la revendicările 
politice nu a suferit modificări cit de cit însemnate. 1n această parte nu se 
spune nimic despre cucerirea puterii politice de către proletariat, despre 
republica democratică, despre schimbarea orinduirii de stat a Germaniei şi 
despre necesitatea luptei împotriva rămaşiţelor feudalismului şi ale absolu
tismului etc. 

După publicarea proiectului oficial al programului, el a fost larg dezbătut 
în organizaţiile de partid, precum şi in coloanele ziarului „Vorwărts• şi ale 
revistei „Die Neue Zeit" ; cu acest prilej s-au făcut nu numai propuneri de 
completări şi modificări, ci şi propuneri de noi proiecte de program. Un 
asemenea proiect, întocmit de Kautsky, a fost propus şi de redacţia revistei 
„Die Neue Zeit".  Din scrisorile lui Engeb din 28 septembrie 1 891 către 
Kautsky şi din 29 septembrie 1 891 către Bebe! se vede că Engels a formulat 
pe marginea acestui din urmă proiect o serie de observaţii critice, dar in 
linii generale I -a  găsit mai  satisfăcător deci! proiectul oficial şi a aprobat 
inten\ia lui Bebe! de a susţine acest proiect la Congresul de la Erfurt. 

Pentru examinarea proiectelor şi a propunerilor formulate, precum şi 
pentru elaborarea unui proiect definitiv a fost creată, sub preşedinţia lui 
W. Liebknecht, o comisie care a redactat textul definitiv al proiectului de 
program, luînd ca bază proiectul întocmit de redacţia revistei „Die Neue 
Zeit" şi ţinind seama şi de unele observaţii fticute de Engels pe marginea 
proiectului de program propus iniţial de Conducerea partidului. 

Proiectul de program întocmit de comisie a fost pus in discuţia Con
gresului de la Erfurt al Partidului socidl-democrat din Germania care a 
avut Ioc intre 14 şi 21 octombrie 1 891. Referatul in această problemă a fost 
prezentat de W. Liebknecht. Despre rezultatele congresului de Ia Erfurt, 
care adoptase un program in esenţă marxist, Engels ii  scria la 24 octombrie 
1 891 lui Sorge : „Spre satisfacţia noastră, critica marxistă a înregistrat o 
victorie deplină•. 

Programul de la Erfurt a însemnat un mare pas înainte in comparaţie 
cu Programul de la Gotha ; dm programul partidului au fost înlăturate 
dogmele lassalleene reformiste ; au fost mai clar formulate revendicările 
politice şi economice. ln textul programului au fost ştiinţific fundamentale 
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dispariţia orînduirii capitaliste şi înlocuirea ei cu orînduirea socialistă, pre
cizindu-se totodată că, pentru a putea înfăptui transformarea socialistă a 
societăţii, proletariatul trebuie să cucerească puterea politică. 

In acelaşi timp însă, Programul de la Erfurt a avut şi deficienţe serioase, 
dintre care principala a fost aceea că în el nu se spunea nimic despre dic
tatura proletariatului ca instrument de transformare socialistă a societăţii. El 
nu cuprindea nici revendicarea răsturnării monarhiei şi a instaurării repu
blicii democratice, revendicarea schimbării orînduirii de stat a Germaniei 
etc. In aceste privinţe, observaţiile critice făcute de Engels pe marginea 
proiectului iniţial se referă în întregime şi la programul adoptat Ia Con
gresul de la Erfurt. 

Lucrarea lui Engels „Observaţii critice pe marginea proiectului de pro
gram social-democrat din 1 891"  a fost mult timp ţinută sub obroc de con
ducerea social-democraţiei germane ; abia in 1901 a fost ea publicată in 
revista „Die Neue Zeit". Intr-o notă redacţională introductivă s-a arătat că 
11cest manuscris al lui Engels a fost găsit în arhiva lui W. Liebknecht. 

Unele pasaje din lucrarea „Observaţii critice pe marginea proiectului de 
program social-democrat din 1 891"  au fost traduse de V. I. Lenin in limba 
rusă şi folosite în lucrarea „Statul şi revoluţia".  - 219.  

231 Este vorba de programul Partidului social-democrat german, adoptat Ia Con
gresul de unificare de la Gotha din 1 875. Analiza critică a proiectului acestui 
program, pe care congresul I-a adoptat cu unele mici modificări, a fost 
!Jcută de Marx în lucrarea „Critica Programului de la Gotha" ,  iar de Engels 
in scrisoarea sa din 1 8-28 martie 1 875 către Bebe! (vezi K. Marx şi F. En
gcls. Opere, voi. 19, Bucure�ti, Editura politică, 1964, p.  3-1 0 şi 1 1-34). 
- 22 1 .  

2:1� Varianta manuscrisului proiectului d e  program pe care Conducerea Partidului 
social-democrat din Germania a trimis-o lui Engels şi pe care acesta a su
pus-o unei analize critice nu a fost găsită pînă în prezent. Reproducem mai 
jos varianta publicată de Conducere („Vorwărts" nr. 153 din 4 iulie 1 891) ,  
in care s-a ţinut seama de unele observaţii şi propuneri făcute de Engels. 
Pentru a înlesni confruntarea cu observaţiile critice ale lui Engels, în textul 
pd.rţii introductive almeatele se dau numerotate. 

PROGRAMUL SOCIAL-DEMOCRAT DIN 1891 

Proiect întocmit de Conducerea partidului 

[Alin. 1] Separarea muncitorilor de mijloacele de muncă - pămînt, 
mine, maşm1 şi unelte, mijloace de comunicaţie - şi trecerea lor în pro
prietatea individuală a unei părţi a membrilor societăţii au dus la scindarea 
societăţii în două clase : clasa muncitoare şi clasa avută. 

[Alin. 2] In miinile apropriatorilor, mijloacele de muncă sociale au de
venit mijloace de exploatare. Aservirea economică, determinată de aceasta, 
a muncitorului de către apropriatorii mijloacelor de muncă. adică ai izvoa
relor vieţii, stă la baza sclaviei sub toate formele ei, a mizeriei sociale, a 
degradării intelectuale şi a dependenţei politice. 

[Alin. 3] Sub dominaţia acestei exploatări creşte vertiginos in mina 
exploatatorilor - capitaliştii şi marii proprietari funciari - acumularea avu
ţiei create de către cei exploataţi, devine tot mai inechitabilă repartiţia pro
dusului muncii intre exploatatori şi exploataţi, cresc numărul proletarilor şi 
nesiguranţa existen�ei lor, sporeşte armata muncitorilor excedentari, se adin
ceşte antagonismul de clasă şi  se ascute lupta de clasă, care împarte socie-
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tatea actuală în două tabere ostile şi care constituie trăsătura generolă 
distinctivă a tuturor ţărilor industriale. 

[Alin. 4) Lipsa de plan, care rezidă în însăşi esenţa producţiei capita
liste, generează acele crize şi stagnări ale producţiei din ce in ce mai în
delungate care înrăutăţesc şi mai mult situaţia muncitorilor şi adincesc, ca 
urmare a rumam păturilor mijlocii de la oraşe şi sate - micii burghezi şi 
micii ţărani - şi mai mult prăpastia dintre avuţi şi neavuţi, fac ca nesigu
ranţa generală să devină starea normală a societăţii şi constituie o dovadă 
a faptului că clasa apropriatoril!.'r mijloacelor de muncă sociale a pierdut 
menirea şi C<>pacitatea de conducere economică şi politică. 

[Alin. 5] A pune capăt acestei situatii, care pe zi ce trece devine tot 
mai insuportabilă, inlăturind cauzele ei şi a dobindi eliberarea clasei mun
citoare, - acesta e scopul şi sarcina social-democraţiei. 

[Alin. 6] Partidul social-democrat din Germania năzuieşte, în consecinţă, 
la transformarea mijloacelor de muncă - pd.mintul, minele, maşinile şi unel
tele, mijloacele de comunicaţie - in proprietate obştească şi la transfor
marea producţiei capitaliste in producţie socialistă, ale cărei condiţii mate
riale şi spirituale au fost şi continud. să fie create de însăşi societatea ca
pitalistă, condiţii fără de care nu se poate înfăptui eliberarea clasei mun
citoare şi, implicit, eliberarea tuturor membrilor societăţii, fără excepţie. 

(Alin. 1 ; în textul folosit de Engels - alin. 9) Partidul social-democrat 
nu are nimic comun cu aşa-numitul socialism de stat, sistem de etatizare in 
scopuri fiscale care pune statul in locul intreprinzd.torului particular şi uneşte 
astfel într-o singură mină forţa exploatării economice şi oprimării politice a 
muncitorului. 

(Alin. 8 ; in textul folosit de Engels - alin. 7) Eliberarea clasei mun
citoare trebuie să fie opera clasei muncitoare însăşi, deoarece toate celelalte 
clase şi partide au la bază capitalismul şi, in pofida divergenţei dintre in
teresele lor, ele urmăresc o ţintă comună - menţinerea şi consolidarea ba
zelor actualei societăţi. 

[Alin. 9 ; in textul folosit de Engels - alin. 8) In toate ţările cu mod 
de producţie capitalist, interesele clasei muncitoare sint identice 1 o dată cu 
extinderea schimbului internaţional şi a producţiei pentru piaţa mondială, 
situaţia muncitorilor din fiecare ţară depinde din ce în ce mai mult de 
situaţia muncitorilor din celelalte ţări, şi de aceea eliberarea clasei munci
toare nu este o problemă naţională, ci o problemă socială, la rezolvarea 
căreia participă in egală măsură muncitorii din toate ţările civilizate. Con
ştient de acest lucru, Partidul social-democrat din Germania se simte şi se 
declară solidar cu muncitorii cu conştiinţă de clasă din toate celelalte ţări. 

[Alin. 10) Partidul social-democrat nu luptă pentru introducerea unor 
noi privilegii şi avantaje de clasă, ci pentru înlăturarea dominaţiei de clasă 
-şi a claselor înseşi, precum şi pentru drepturi şi obligaţii egale pentru toţi 
oamenii fără deosebire de sex şi origine. In această luptă de eliberare, so
.cial-democraţia, ca reprezentantă nu numai a muncitorilor salariaţi, ci şi a 
tuturor celor exploataţi şi asupriţi, apără toate revendicările, măsurile şi 
!hotăririle menite să îmbunătăţească situaţia poporului in general şi a clasei 
anuncitoare în special. 

De aceea Partidul social-democrat din Germania formulează in momentul 
-de faţă următoarele revendicări : 

1. Dreptul de a alege şi de a fi ales prin vot universal, egal, direct şi 
secret pentru toţi cetăţenii în virstă de 21 de ani împliniţi, fără deosebire 
de sex, in toate alegerile şi in toate stadiile votării. 
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Introducerea sistemului proporţional de repartizare a mandatelor. Alegerile 
se vor ţine în zile de duminică sau de sd.rbătoare. Retribuirea reprezentan!ilor 
aleşi. 

2. Participarea directă a poporului la opera de legiferare (dreptul de ii' 
propune sau de a respinge proiecte de legi). Autoguvernarea poporului în ca
drul imperiului, al statului, al provinciei şi al comunei. Votarea anuală a impo
zitelor, dreptul de a refuza plata impozitelor. 

3. Orice hotărîri în problema războiului şi a păcii să fie de compelenţai 
exclusivă a reprezentanţilor aleşi de popor. Instituirea unui tribunal interna
ţional de arbitraj. 

4. Abrogarea tuturnr legilor care limitează sau suprimă în fapt libertatea. 
cuvîntului, libertatea întrunirilor şi dreptul de asociere. 

5. Suprimarea tuturor alocaţiilor din fondurile publice în scopuri bisericeşti 
şi religioase. Asociaţiile bisericeşti şi religioase trebuie sd. fie considerate aso
ciaţii particulare. 

6. Şcoală laică. Obligativitatea invăţămîntului primar în şcoli publice. Invă
ţămînt gratuit şi asigurarea manualelor şcolare în toate şcolile publice. 

7. Toţi cetăţenii trebuie să capete educaţia necesară spre a fi gata pentru 
apărarea ţării. Desfiinţarea armatei permanente şi înlocuirea ei cu miliţia, 
populară. 

8. Justiţie gratuită şi asistenţă juridică gratuită. Justiţia sd. fie împărţită de 
judecatori aleşi de popor. 

9. Asistenţă medicală gratuită şi medicamente gratuite. 
10. Impozit progresiv pe venit şi pe capital, precum şi pe succesiuni, penlr\l! 

acoperirea tuturor cheltuielilor sta tu lui, în măsura în care acestea urmează s<i 
fie acoperite cu venituri din impozite. Desfiinţarea tuturor impozitelor indirecte 
a tuturor taxelor şi măsurilor politico-economice care subordonează interesele
!ntregii societăţi intereselor unei minorităţi privilegiate. 

Pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, Partidul social-democrat din 
Germania formulează următoarele revendicări : 

1. O legislaţie naţională şi internaţională eficientă pentru ocrotirea muncii 
pe urmatoarele baze : 

a) Introducerea zilei normale de muncă de maximum opt ore. 
b) Interzicerea muncii în fabrici a copiilor sub 14 ani. 
c) Interzicerea muncii de noapte, cu excepţia acelor ramuri industriale în 

care necesitatea muncii de noapte e dictată de specificul lor, de motive 
de ordin tehnic sau de interesul obştesc. 

d) Un repaos neîntrerupt de cel puţin 36 de ore pe săptămînă pentru fie
care muncitor. 

e) Interzicerea achitării în mărfuri a salariilor. 
2. Supravegherea tuturor intreprinderilor industriale şi reglementarea rela

ţiilor dintre muncitori şi patroni, la oraşe şi sate, prin intermediul unui depar
tament imperial al muncii, al unor birouri districtuale ale muncii şi al unor 
camere de muncă. 

3.  Muncitorii agricoli şi personalul casnic să se bucure de aceleaşi drepturi 
ca şi muncitorii industriali. Desfiinţarea regulamentului personalului casnic. 

4. [In textul folosit de Engels, după cit se pare, punctul 2] Ocrotirea drep
tului de asociere. 

5. Intregul sistem al asigurărilor muncitoreşti să treacă în atribuţia unor 
organe ale imperiului, cu participarea hotăritoare a muncitorilor Ia conducerea 
instituţiilor de asigura1e. - 221 .  
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::n Cngels citeaza Statutul general al Asocialiei Internationale a Munctoirilor (ve7i 
K. Marx •i F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 466). 
- 222. 

�34 Constilutia din 1850 a fost adoptată în Prusia în urma revizuirii constituţiei 
octroiate de regele Frederic Wilhelm al IV-iea la 5 decembrie 1848, după lovi
tura de stat contrarevoluţionară şi dizolvarea Adunării naţionale prusiene. Tin
zind să înlăture rămăşiţele de cuceriri democratice care se mai pd.straseră în 
această constituţie în ansamblu antidemocratică, în aprilie 1849 regele a dizol
vat Camera reprezentanţilor, iar la 30 mai 1849 a promulgat o nouă lege elec
torală, care introducea sistemul de alegeri pe trei colegii, bazat pe un inal\ 
cens de avere şi pe reprezentarea inegală a diferitelor pături ale populaţiei. Ma· 
joritatea servilă a noii Came1e, care fusese aleasă pe baza acestei legi, a 
adoptat, la propunerea regelui, o nouă constituţie, care întărea principiile reac
ţionare ale constitutiei octroiate în 1848. ln Prusia a fost menţinută Camera 
superioară, în marea ei majoritate formată din reprezentanţi ai nobilimii („Ca
mera seniorilor") .  în timp ce prerogativele Camerei deputaţilor au fost limitate 
la minimum, acesteia luindu-i-se dreptul de iniliativă legislativă. Miniştrii erau 
numiţi de rege şi răspundeau numai în faţa lui. Constituţia acorda guvernului drep
tul de a înfiinţa tribunale speciale care să judece crimele de înaltă trădare. Con
stituţia din 1850 a rămas în vigoare în Prusia şi după proclamarea Imperiului 
german în 1871. 

Aşa-numitul conf/icl con3tilufiona/ a izbucnit în Prusia la  începutul dece
niului al 7-lea intre guvern şi majoritatea burghezo-liberald. a Camerei deputa
ţilor. ln februarie 1 860, această majoritate a refuzat să aprobe planul de reor
ganizare a armatei prezentat de mini�trul de război von Roon. Curind însă 
guvernul a obţinut de la burghezie aprobarea alocărilor pentru „îmbunătăţirea 
pregătirii de luptă a armatei• ,  ceea ce a însemnat de fapt mceputul 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 răspunzător în faţa Landtagului, guvernul l-a dizolvat pe acesta din 
urmă şi a fixat noi alegeri. La sfirşitul lunii septembrie 1862 a fost format 
guvernul contrarevoluţionar Bismarck, care în octombrie acelaşi an a dizolvat 
din nou Landtagul şi a început să infd.ptuia�că reforma militară, cheltuind 
fiiră aprobarea Landtagului fondurile necesare în acest scop. Conflictul a fost 
aplanat abia în 1866, cind, după victoria Prusiei asupra Austriei, burghezia 
prusiană a capitulat în faţa lui Bismarck. 

La baza constituţiei Imperiului german, adoptată la 16 aprilie 1 87 1 ,  a stat 
constituţia de la 17 aprilie 1867 a Confederaţiei Germaniei de nord, cu modi
ficările introduse în noiembrie 1 870 în virtutea tratatelor referitoare la intrarea 
în Confederaţie a statelor sud-germane (Baden, Hessen, Bavaria şi Wiirttem
berg) . Constituţia din 1 871  a consfinţit hegemonia Prusiei în Germania şi 
bazele reacţionare ale orinduirii de stat a Imperiului german. Prerogativele 
legislative ale Reichstagului au fost simţitor limitate ; legile votate de el intrau 
în vigoare abia după aprobarea lor de cd.Irc Consiliul federal, organ reaclio
nar prin compcnenţa sa, şi dup;J sancţionarea lor de către împărat. Preroga
tivele împăratului şi ale cancelarului Imperiului, care nu depindea de Reichs
tag, erau extrem de la1gi. Constituţia a menlinut rămăşiţele particularismului, 
precum şi privilegiile diferitelor state germane mici. - 228. 

:!a;; Engels înglobează aici i ionic sub o singură denumire două state „suverane" 
pitice care în 1871 au intrat în componenţa Imperiului german : Reuss-Gre1z 
ş1 Reuss-Gera-Schleiz-Lobenstein-Ebersdorf, posesiuni ale principilor Reuss pe 
linie pr:ncipală şi colaterală. - 228. 

411* 



596 Adnotări 

236 Engels se referă la faptul că în 1879 deputatul social-democrat Kayser a
rostit în Reichstag, cu consimţămîntul întregii fracţiuni social-democrate, Ull' 
discurs în apărarea proiectului guvernamental cu privire la introducerea unm 
tarif vamal protecţionist. Marx şi Engels au condamnat cu asprime poziţia 
adoptată de Kayser, care se pronunţase în Reichstag în favoarea unei pro
puneri făcute în interesul marilor industriaşi şi al latifundiarilor şi în detri
mentul intereselor maselor populare, precum şi atitudinea îngăduitoare pe care 
au avut-o faţă de el unii conducători ai social-democraţiei germane. 

Manchesterianism - vezi adnotarea 105. - 229. 

237 Este vorba de drepturile rezervate statelor din sudul Germaniei, şi în primur 
rînd Bavariei şi Wiirttembergului, prin tratatele cu privire la intrarea lor în 
Confederaţia Germaniei de nord (noiembrie 1870) şi prin constituţia Imperiului 
german (aprilie 1871). Bavaria şi Wiirttemberg îşi păstraseră, printre altele, 
dreptul la un impozit special pe rachiu şi bere şi la administrarea autonomă 
a poştei şi telegrafului. ln afară de aceasta, Bavaria îşi păstrase autonomi<> 
în conducerea armatei şi a căilor ferate. Apoi, în cadrul Consiliului federal, 
reprezentanţii Bavariei, Wiirttembergului şi ai Saxoniei, constituiţi într-o co
misie specială pentru problemele de politică externă, aveau drept de veto. - 229. 

!38 Este vorba de dictatura lui Napoleon Bonaparte, care, în urma loviturii de 
stat din 18 brumar (9 noiembrie) 1 799, se proclamase prim-consul. Prin această
lovitură de stat a fost încheiat procesul contrarevoluţiei burgheze din Franţa. 
Dictatura lui Napoleon a înlocuit regimul republican instaurat în Franţa la  1(} 
august 1792. ln 1804, în Franţa a fost oficial instaurat imperiul, iar Napoleon 
a fost proclamat împd.rat al francezilor. ln Franţa, cu toată succesiunea de 
regimuri, multe instituţii birocratice de pe vremea primului Imperiu s-au păs
trat şi în cea de-a treia Republică, instaurată în septembrie 1870. - 230. 

239 Engels se referă la programul Partidului muncitoresc francez, adoptat Ia Con
gresul de la  Havre din noiembrie 1880. ln mai 1880, J. Guesde, unul dintre 
liderii socialiştilor francezi, a sosit la Londra, unde, alături de Marx, Enqels 
şi Lafargue, a participat la elaborarea proiectului de program. ln scrisoarea sa 
din 25 octombrie 1881 către Bernstein, Engels arată că partea introductivă, teo
retică, a programului a fost formulată de Marx. „Apoi - scrie Engels - am 
discutat restul programului ; am mai adăugat cite ceva şi am mai scos. 
cite ceva•. 

Vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 251 ,  introducerea întocmită de Marx la programul Partidului munci
toresc francez, iar la p. 592-593 - textul părţii practice a programului (pro
gramul-minimum). - 232. 

!40 Programul Partidului muncitoresc socialist din Spania, la care se referă En
gels aici, a fost adoptat la Congresul de la Barcelona din 1888. - 232. 

Ul Articolul „Despre Congresul de la Bruxelles şi situa/ia din Europa• constituie 
conţinutul unei scrisori pe care Engels a trimis-o lui Lafargue Ia 2 septembrie 
1891 şi care, cu unele mici prescurtări şi modificări redacţionale, a fost pu
blicată în ziarul „Le Socialiste• nr. 51 din 12 septembrie 1891. In traducere 
germană, articolul a apărut în nr. 216 din 16 septembrie 1891 al ziarului 
„Vorwărts", la rubrica „Cronică politică•. ln scrisoarea sa din 1 octombrie 
1891 către Bebe!, Engels şi-a exprimat nemulţumirea în legătură cu calitatea 
ii.Cestei traduceri. 

Al doilea Congres international muncitoresc socialist a avut Ioc Ia Bru
xelles între 16 şi 22 august 1891. El a fost precedat de o luptă înverşunată 
intre marxişti şi eleDU'T\tele oportuniste, care întreprinseseră o nouă încercare 
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de a lua în mina lor pregătirea congresului (vezi adnotarea 1 12) . Datorit& 
activităţii energice a lui Engels, care a condus lupta marxiştilor, nici de data 
aceasta posibiliştii nu au reuşit să scindeze unitatea internaţională a munci· 
tarilor. Congresul de la Bruxelles, la care au participat 337 de delegaţi din 
multe ţări ale Europei şi din S.U.A., a fost prm componenţa sa un congres 
în esenţă marxist. Cu prilejul discutării raportului comisiei de validare a 
mandatelor s·a hotărit cu majoritate de voturi ca anarhiştii sosiţi la congres 
să nu fie admişi la lucrările lui. La congres au asistat reprezentanţi ai trade· 
unionurilor engleze, ceea ce a fost apreciat de Engels ca un fapt cit  se poate 
de pozitiv. 

Pe ordinea de zi a congresului au figurat, printre altele, problemele pri· 
vind legislaţia muncitorească, grevele şi boicotul, militarismul. 

Dintre hotărîrile adoptate de congres, Engels comentează în scrisoarea 
sa rezoluţia cu privire la  legislaţia muncitorească (expresiile folosite de el 
sint luate din partea introductivă şi din partea concluzivă a acestei rezoluţii), 
precum şi rezoluţia cu privire la  grevă şi boicot. în prima din aceste două 
rezoluţii, congresul adresa muncitorilor din lumea întreagă chemarea de a-şi 
uni forţele în lupta împotriva dominaţiei capitaliştilor, iar acolo unde munci· 
tarii au drepturi politice, să le folosească pentru a sfărima cătuşele robiei sala· 
riate. In rezoluţia cu privire la grevă şi  boicot, congresul recomanda munci· 
tarilor să folosească aceste mijloace de luptă şi sublinia necesitatea incontes· 
tabilă a organizării în sindicate a muncitorilor. 

In centrul atenţiei congresului a stat problema atitudinii clasei munci· 
toare faţă de militarism. In cuvîntările rostite de Liebknecht şi de Vaillant 
în legătură cu această problemă, ca şi în rezoluţia propusă de Liebknecht se 

.arăta că militarismul este un produs inevitabil al orinduirii capitaliste, că 
numai crearea societăţii socialiste poate pune capăt militarismului şi poate 
<luce la instaurarea păcii între popoare şi că adevăratul partid al păcii este 
partidul socialiştilor. In acelaşi timp însd., rezoluţia nu indica sarcinile şi mii· 
Joacele concrete de luptă împotriva primejdiei războiului. Ea se încheia cu o 
-chemare concepută în termeni destul de vagi, în care muncitorii din toate 
ţările erau îndemnaţi să protesteze energic împotriva pregătirilor de război şi a 
alianţelor militare şi să grăbească triumful socialismului prin perfecţionarea 
organizării internaţionale a proletariatului. 

lmpotriva rezoluţiei propuse de Liebknecht a luat atitudine delegatul olan· 
-Oez D.  Nieuwenhuis, liderul elementelor semianarhiste din Internaţionala a 
II-a. EI a prezentat o altă rezoluţie, care recomanda socialiştilor din toate 
ţările ca în caz de război să adreseze popoarelor lor chemarea de a declara 
grevă generală. Frazeologia anarhistă a lui Nieuwenhuis nu a fost aprobată 
de congres. Majoritatea covirşitoare a delegaţilor a votat pentru rezoluţia 
propusă de Liebknecht. 

Hotărîrile Congresului de la Bruxelles au avut o mare însemnătate pentru 
mişcarea muncitorească internaţională. Engels a apreciat rezultatele congre· 
sului „ca o victorie principială şi tactică a marxiştilor•. 

La acest congres a participat şi  o delegaţie a socialiştilor din România. 
In gazeta „Munca" din 24 august şi 1 septembrie 1 891  a fost publicată o dare 
de seamă asupra lucrărilor congresului. - 235. 

'242 Congresul de la Haga al lnterna/ionalei 1 - vezi adnotarea 134. - 235. 

1!43 Engels se referă la articolul lui G. V. Plehanov „Situaţia social-politică a 
Rusiei în 1 890", publicat în revista „Die Neue Zeit" nr. 47-52 din 1 891. O 
parte din acest articol al lui Plehanov a fost reprodusă şi în revista „Soţiai· 
demokrat" nr. 3 din decembrie 1 890. - 236. 
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Articolul „Socialismu/ în Germania" a fost scris de Engels între 13 şi 22 oc
tombrie 1891 şi in forma sa iniţială era destinat anuarului „Almanach du Parti 
Ouvrier pour 1 892" .  In anunţul cu privire la apariţia acestui almanah, publicat 
in numărul din 26 septembrie 1 891 al ziarului „Le Socialiste•, se arăta că 
almanahul va conţine o serie de articole consacrate situaţiei mişciirii socialiste 
pe anul 1 89 1  în Anglia, Austria, Belgia, Germania, România şi Spania. Tot
odată se arăta că articolul cu privire la mişcarea socialistă din Germania va 
fi scris de Engels. Rugămintea de a scrie acest articol i-a fost adresată lui 
Engels, la 23 septembrie 1 89 1 ,  din însărcinarea conducerii partidului munci
toresc, de către Laura Lafargue, care i-a comunicat totodată că tema artico
lului a fost sugerată de J. Guesde şi P. Lafargue. Sesizat de rugămintea ce-i 
fusese adresată, Engels, după cum arată el însuşi, a folosit acest prilej pentru 
a aborda problema poziţiei socialiştilor francezi şi germani faţă de primejdia 
izbucnirii unui război. Trimiţind Laurei Lafargue articolul gata scris, Engels, 
in scrisoarea sa din 22 octombrie 1 891 , a rugat-o să-l predea conducerii parti
dului şi să-i comunice părerea acesteia despre conţinutul articolului. După 
cum reiese din scrisoarea lui P. Lafargue către Engels din 24 octombrie 1 891 , 
articolul a fost aprobat şi inclus în almanah, care a apărut la începutul lunii 
decembrie 1 89 1 .  

Imediat după publicarea articolului, Engels l-a tradus in limba germană 
pentru revista „Die Neue Zeit" , adăugindu-i o scurtă introducere, precum �i 
o parte finală. 

Articolul lui Engels a cunoscut o largă răspindire in presa muncitorească 
şi socialistă. Primele două părţi au fost reproduse - in traducere din franceză 
- in revista italiană „Critica Sociale" nr. 2 şi 3 din 16 ianuarie şi 1 februarie 
1 892, prima sub titlul redacţional : „Victoria inevitabilă a socialismului in 
Germania",  iar cea de-a doua sub titlul „Partidul socialist german şi pacea " .  
Partea finală a lucrării a fost reprodu�ă in aceeaşi revistă ( i n  traducere din 
germană şi cu unele prescurtări) in nr. 7 din 1 aprilie 1 892, sub titlul „Foa
metea din Rusia, cauzele şi urmările ei".  In acelaşi an, întreaga lucrare a 
apărut într-o broşură editată in limba italiană, in traducerea lui Marl!gnetti. 

Articolul „Socialismul in Germania" a fost reprodus - in traduce1e din 
germană - in nr. 33 şi 34 din 13 şi 20 februarie 1 892 ale revistei poloneze 
„Przedswit " ,  care apărea la Londra, precum şi in limba română, fă1 a intro

ducere şi încheiere, in nr. 2 din ianuarie şi februarie 1 892 al revistei „Critica 
socială", care apărea la Iaşi. In nr. 3 din februarie al revistei „C1 itica so
cială" au fost publicate introducerea şi încheierea. Tot în 1 892 gazeta 
„Munca" nr. 26 din 12 iulie a publicat din nou introducerea şi încheierea 
apărute în „Critica socială" nr. 3 din 1 892. Partea a doua a acestei lucrări 
a fost publicată in 1 9 1 6  la Iaşi in „Convorbiri sociale" nr. 1 ,  sub titlul : „So
cialiştii germani şi războiul" .  In acelaşi an lucrarea a fost publicată şi in 
limba engleză in S.U.A. 

Primele traduceri ruse ale lucrării lui Engels au apărut in 1 892-1 893, 
trase la hectograf ; in 1 906 lucrarea a apărut, în traducere din ge1mană, in 
broşuri editate la  Petersburg şi Kiev. 

„Almanach du Parii Ouvrier" - anuar socialist francez ; a apărut la Lille 
in anii 1 892-1894 şi 1 896, sub îngrijirea lui J. Guesde şi  P. Lafargue. 

„Critica socială" - revistă teoretică cu caracter socialist ; a apărut la 
Iaşi din decembrie 1 891 pînă in aprilie 1 893 ( 1 1  numere, dintre care unele 
duble). Aici au apărut integral sau parţial unele lucrări marxiste precum şi  
articole elaborate, in general, in spiritul marxismului. Cu toate inconsecven
ţele teoretice şi interpretările greşite care reflectau vederile oportuniste ale 
unor conducători din mişcarea muncitorească, revista a contribuit la răspin-
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direa socialismului ştiinţific în România şi la lupta pentru crearea Partidului 
social-democrat al muncitorilor din România. - 239. 

!4S Aşa-numiţii republicani „puri" (sau tricolori) - partidul republicanilor bur
ghezi moderaţi, care se sp1 ijineau pe burghezia industrială şi pe partea liberala 
a intelectualitaţii franceze, legată de aceasta burghezie. Organul de presă al 
acestui partid era ziarul „Le National " ,  care a apărut la Paris din 1 830 pină 
în 185 1 .  Redactor-şef al ziarului a fost Armand Marrast. 

„Organisalion du travail" - titlul cărţii în care Louis Blanc şi-a expus 
programul SdU socialist mic-burghez ; prima ediţie a cărţii a apărut la Paris în 
1 840. - 242. 

�•o Este vorba de Partidul muncitoresc social-democrat din Germania (eisenachienii), 
înfiinţat la Congresul general al social-democraţilor din Germania, Austria ş1 
Elveţia, care a avut loc intre 7 şi 9 august 1 869 la Eisenach ; ulterior acest 
partid a devenit cunoscut sub denumirea de „partidul eisenachienilor• . Pro
gramul adoptat la congres, deşi conţinea unele teze vagi şi greşite, era în 
esenţa bazat pe prirn;ipiile marxismului. - 243. 

� 17 Fuziunea de la Gotha - vezi adnotarea 132. - 243. 

��8 Engels se referă la hotărî rea adoptată în 1891 de Conducerea Pai titlului social
democrdt din Germania cu privire la editarea operelor complete ale lui F. Las
salle. - 243. 

Engels foloseşte o expresie a lui O. Barrot, om politic conservator din timpul 
celei de-a doua Republici din Franţa, care a spus : „la legalite nous tu„• („lega
litatea ne omoară") ,  exprimind astfel intenţid reprezentanţilor reacţiunii fran
ceze de la sfirşitul anului 1848 - începutul anului 1 849 de a provoca o ras
coală populară şi, după ce o vor fi reprimat, de a restaura monarhia. - 245. 

Engels parafrazează aici cuvintele rostite de un ofiţer al gărzii franceze în 
bătălia de la Fontenoy ( 1 1  mai 1 "145). cişt1gată de francezi, în timpul războiulm 
pentru succesiunea la tronul Austriei ( 1 740-1746). In momentul în care trupele 
inamice anglo-olanda-hanovreze s-au apropiat de armata franceză, acest ofiţer 
a exclamat : „Trageţi primii, domnilor englezi ! " .  - 245. 

_:;i Tn ler,atură cu bătălia de la Sedan vezi adnotarea 194. - 246. 

Engels citează din „A doua adresă a Consiliului General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor cu privire la razboiul franco-prusian• (vezi K. Marx şi 
F. Enge!s. Opere, voi. 17,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 290-291 ) .  - 241. 

::?;;3 Este vorba de respingerea invaziei armatelor coaliţiei statelor europene (Aus
tria, Prusia, Anglia ş.a .)  de către trupele Republicii Franceze în 1 793, în pe
rioada revoluţiei burgheze franceze din secolul al XVIII-iea. - 249. 

:s 1 Este vorba de primirea triumfală a escadrei franceze la Kronstadt în iulie 1 891 , 
primire care s-a transformat într-o demonstraţie făţişă a aprnpierii dintre Rusia 
ţaristă şi Franţa. ln acelaşi timp au avut loc tratative diplomatice, care s-au 
încheiat în august 1892 cu semnarea unui acord franco-rus, prin care Franţa 
şi Rusia se angajau să se consulte reciproc în problemele politicii internaţio
nale şi să întreprindă acţiuni comune în cazul cind una din ele ar fi ame
ninţată de agresiune. Acest acord a însemnat o etapă importantă în vederea 
încheierii defenilive a alianţei franco-ruse dm 1893. 250. 

255 Este vorba de împrumutul de 3°/o pe care Rusia l-a contractat în Franţa, 
în septembrie 1891 pentru suma de 125 OOO OOO de ruble de aur (sau 
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500 OOO OOO de franci) .  La început împrumutul a avut un mare succes ; a fost 
subscrisă o sumă de 71'2 ori mai mare decit aceea pentru care fusese lansat 
împrumutul. Dar în urma unei scăderi rapide a cursului titlurilor ruse la bursele 
europene, provocată de înrăutăţirea situaţiei economice a Rusiei ca urmare
a foametei din 1891, cei care subscriseseră la împrumut au început să se eschi
veze de la primirea obligaţiunilor împrumutului. Pentrn a preîntîmpina o. 
eşuare definitivă a împrumutului, guvernul rus a fost nevoit să cumpere e1 
însuşi o parte din obligaţiuni. ln consecinţă, împrumutul a fost realizat numai 
în sumă de aproximativ 96 OOO OOO de ruble. - 251. 

2S8 In ceea ce priveşte reformele agrare înfăptuite în Prusia în secolul al XIX-iea 
şi desfiinţarea iobăgiei în această ţară prin măsuri luate „de sus•, în urma. 
cărora ţăranii au fost spoliaţi în interesul iuncherimii, vezi lucrarea lui F. En
gels „Cu privire la istoria ţărănimii prusiene• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 21 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 238-249) . - 252. 

2S7 Vezi secţiunea a 5-a din capitolul 24 al volumului I al „Capitalului" (K. Marx_ 
„Capitalul" ,  voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, p. 740-744).  
- 253. 

258 Engels se referă Ia lucrările economiştilor francezi de la sfîrşitul secolulub 
al XVII-iea - începutul secolului al XVIII-iea : S. Vauban, „Projet d'une 
Dixme Royale", 1707, şi P. Boisguillebert „Le Detail de Ia  France• (lucrare ap�
rută în mai multe ediţii în anii 1 695-1707) . - 253. 

25D Invitaţia de a participa la jubileul de zece ani al ziarului „Volksfreund" , care
urma să aibă loc la Briinn (denumirea cehă : Bmo) în ziua de 22 noiembrie 1891 , 
i-a fost făcută lui Engels de către redacţia acestui ziar într-o scrisoare trimisă 
la începutul lunii noiembrie 1891. Jubileul, pe care organizatorii lui intenţionau 
să-l transforme într-o demonstraţie politică împotriva reacţionarei legislaţii aus
triece cu privire la presă, a fost însă interzis de autorităţile poliţieneşti. 

„ Vo/ks/reund" - ziar socialist, orgdn al Pdrtidului sudai-democrat din Aus
tria, fondat la Briinn în 1881. - 255. 

260 „Tinerii cehi" - partid burghezo-liberal ceh, care reprezenta în special inte
resele burgheziei industriale ; iniţial „tinerii cehi" au militat în rîndurile Par
tidului naţional, formînd aripa lui liberală ; în 1874 ei au ieşit din rîndurile 
lui şi au creat un partid nou - partidul liberal, care în ultimul deceniu al 
secolului al XIX-iea a devenit partidul conducător al burgheziei cehe. „Tinerii 
cehi" militau pentru transformarea Austro-Ungariei într-o monarhie trinitară 
austro-ungaro-cehă în care burghezia cehă să aibă o situaţie dominantă, pentru 
întărirea poziţiilor ei economice şi politice în dauna poziţiilor celei germane. 
Partidul „tinerilor cehi" a avut o atitudine ostilă fa�ă de activitatea social
democraţiei şi a căutat să submineze influenţa ei în rîndurile maselor mun
citoare. - 255. 

261 Este vorba de corespondenţa publicată în numărul din 17 noiembrie 1891 al 
ziarului „Daily Chronicle" sub titlul „Cazul d-lui Lafargue•. 

„Daily Chronicle" - ziar liberal englez, care a apărut la Londra din 1855 
(sub această denumire - începînd din 1877) pînă în 1930 ; la sfîrşitul dece
niului al 9-lea şi începutul ultimului deceniu al secolului trecut a publicat 
materiale cu privire la mişcarea muncitorească din Anglia. - 256. 

262 In ceea ce priveşte samavolniciile comise de autorităţile franceze în august 
1871 împotriva lui Lafargue şi a fiicelor lui Marx în timpul şederii lor în 
staţiunea balneară Bagneres-de-Luchon (Pirinei) vezi scrisoarea lui Marx din 



!83 

!84 

Adnotări 601 

25 august 1871 către Charles Dana, redactorul ziarului american „The Sun•, 
şi scrisoarea din septembrie 1871 a fiicei lui Marx, Jenny, către editoarea săp
tămînalului „Woodhull and Claflin"s Weekly" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 423-426 şi 675-687). 
- 257. 

AsociaJia culturală a muncitorilor comunişti germani de Ia Londra a fost înfiin
ţată în 1840 de K. Schapper, J. Moli şi alţi militanţi ai Ligii celor drepţi. 
După organizarea Ligii comuniştilor, rolul conducător in această asociaţie l-au 
avut comunităţile locale ale Ligii. In 1847 şi 1849-1850, Marx şi Engels au 
participat intens la activitatea Asociaţiei. La 17 septembrie 1850, Marx şi En
gels, urmaţi de mai mulţi partizani ai lor, s-au retras din Asociaţie, deoarece 
în lupta dintre majoritatea Organului Central al Ligii comuniştilor, condusă de 
Marx şi Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă (fracţiunea Willich-Schapper), 
cea mai mare parte a membrilor Asociaţiei s-au situat de partea minorităţii. 
De pe la sfîrşitul deceniului al 6-lea, Marx şi Engels au început să activeze 
din nou în cadrul acestei Asociaţii. O dată cu întemeierea Internaţionalei I, 
Asociaţia culturală a muncitorilor germani din Londra, printre ai cărei condu
cători se număra şi Lessner, a intrat în Asociaţia Internaţională a Munci
torilor. Asociaţia culturală de la Londra a dăinuit pînă în 1918, cînd a fost 
interzisă de guvernul englez. - 258. 

Această prefaţă a fost scrisă de Engels pentru ediţia engleză a cărţii sale 
„Situaţia clasei muncitoare din Anglia• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
2 ,  Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 239-532), apărută la Londra în 
1892. Prima ediţie a traducerii engleze autorizate a acestei cărţi a apărut Ia New 
York în 1887. Partea principală a prefeţei la ediţia din 1892 o constituie, cu 
mici modificări redacţionale şi cu unele prescurtări, anexa pe care Engels a 
scris-o în 1886 pentru ediţia americană a cărţii (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 21, Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 252-258) şi în care fusese 
inclus articolul lui Engels HAnglia în 1845 şi în 1885" (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 21 ,  Buc.:u1eşli, Editu1 a politic.ă, 1965, p. 192-198). Partea fi
nală a prefeţei a fost scrisă de Engels special pentru ediţia engleză din 1892. 
- 259. 

2os Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Bucureşti, Editura politică, 1965, 
p. 332-340. - 259. 

200 Legile cerealelor, prin care au fost instituite mari taxe de import la cereale şi 
care urmăreau să limiteze sau să interzică importul de cereale, au fost intro
duse în Anglia în interesul marilor proprietari funciari. Lupta desfăşurată în 
jurul acestei legi între burghezia industrială şi aristocraţia funciară s-a înche
iat în 1846 prin abrogarea lor pe cale leg1slativă. Această măsură şi, legată 
de ea, scăderea preţurilor la cereale, atrăgînd după sine o oarecare ieftinire 
a traiului, au dus în ultimă analiză Ia o scădere a salariilor muncitorilor 
şi Ia o creştere a profiturilor burgheziei. Abrogarea legilor cerealelor a dat 
o lovitură puternică aristocraţiei funciare şi a grăbit dezvoltarea capitalis
mului în Anglia. - 260. 

201 Descrierea sistemului de plată în mărfuri a salariului a fost făcută de Engels 
in lucrarea sa „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 422-423). 
Legea care interzicea folosirea acestui sistem a fost adoptată în 1831 ; dar 
mulţi fabricanţi o eludau. 
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Legea cu privire la ziua de muncă de zece ore, care se extindea numai 
asupra muncii adolescenţilor şi femeilor, a fost adoptată de parlamentul englez 
la 8 iunie 1 847. - 261 .  

�88 „Mica lrlandă• („Little lreland") - cartier muncitoresc î n  partea d e  sud a 
Manchesterului, locuit în special de irlandezi ; descrierea amănunţită a acestui 
cartier a fost făcută de Engels în lucrarea sa „Situaţia clasei muncitoare din 
Anglia• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, ed. a II-a, p. 308--309). 

„Seven Dials• - cartier muncitoresc din centrul Londrei. 262. 

�69 Este vorba de „Report of the Roya! Commission on the Housing of the \Vor
king Classes. England and Wales• 1885. - 262. 

�70 

:?71 
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Sistemul cottage - sistem în cadrul căruia fabricantul acordă muncitorului, 
în condilii oneroase, spaliu de locuit, chiria respectivă urmînd a fi relinutd. 
din salariu (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura poli
tică, 1962, ed. a II-a, p. 424--425). - 262. 

Este vorba de greva celor peste 10 OOO de mineri din statul Pennsylvania 
(S.U.A.), care a durat de la 22 ianuarie pînă la 26 februarie 1886. In urma 
acestei greve, revendicările muncitorilor de la furnale şi cocserii, care ceru
seră majorarea salariilor şi îmbunătălirea condiţiilor de muncă, au fost în 
parte satisfăcute. 

In ceea ce priveşte 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. 489--496. - 263. 

Prima ediţie engleză a volumului I al „Capitalului" ,  în traducerea lui S. Moore 
şi sub redacţia lui Engels, a apărut în 1887. - 263. 

„The Commonwea1• - saptămînal englez, care a apărut la Londra în anii 
1885-1891 şi 1893-1894 ; orgdn al Ligii socialiste ; în 1 885-1 886 Engcls a 
publicat în coloanele lui citeva articole. - 264. 

Carla poporului, care cuprindea revendicările cartiştilor, a fost publicată Ia 
8 mai 1 838 ca proiect de lege ce urma să fie prezentat în parlament ; el. 
conlinea şase puncte : votul universal (pentru bărbalii care au împlinit virsta 
de 21 de ani), alegeri parlamentare anuale, vot secret, egalizarea circumscrip
ţiilor electorale, desfiinţarea censului de avere pentru candidaţii în alegerile 
parlamentare, remunerarea deputaţilor. Cele trei petiţii pe care cartiştii le-au 
prezentat parlamentului şi în care se cerea adoptarea Cartei poporului au 
fost respinse respectiv în 1 839, 1842 şi 1 849. - 264. 

Pentru ziua de 10 aprilie 1848 cartiştii fixasc:ră la Londra o demonstralie de 
masă care urma să se îndrepte spre clădirea parlamentului pentru a prezenta 
cea de-a treia petiţie cu privire la adoptarea Cartei poporului. Demonstraţia 
a fost interzisă de guvern, care, pentru a o împiedica, concentrase la Londra 
numeroase trupe şi forţe poliţieneşti. Conducătorii cartiştilor, dintre care mulţi 
dădeau dovadă de ezitări, au hotărî! să renunţe la demonstraţie şi au îndem
nat masele de demonstranţi să se împrăştie. Eşecul demonstraţiei a fost folosit 
de forlele reacliunii pentru a porni Ia ofensivă împotriva muncitorilor şi  a 
dezlănţui represiuni împotriva cartiştilor. - 265. 

�•o Este vorba de reforma electorală votat'!. de Camera comunelor in 1 1l31 şi 
definitiv adoptată de Camera lorzilor în iunie 1 832. Reforma a fost îndreptatii 
împotriva monopolului politic al aristocraţiei funciare şi financiare şi a dat 
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burgheziei industriale posibilitatea de a fi reprezentată în parlament. Proleta
riatul şi mica burghezie, care fuseseră principala forţă în lupta pentru reformă, 
au fost înşelate de burghezia liberală şi nu au obţinut drepturi electorale. 
- 265. 

:11 ln 1867, sub presiunea mişcării muncitoreşti de masă, a fost efectuată în An
glia o a doua reformă parlamentară. Un rol activ în mişcarea pentru reformă 
a avut Consiliul General al Internaţionalei I. Prin noua lege, censul de avere 
pentru alegătorii din comitale a fost redus - pentru arendaşi - la 12 I. st. 
arendă anuală ; la oraşe au căpătat drept de vot toţi proprietarii şi exploa
tatorii de imobile, precum şi chiriaşii care domiciliază în aceeaşi localitate 
timp de cel puţin un an şi plătesc o chirie de cel puţin 10 I.st. ln urma 
reformei din 1 867, în Anglia numărul alegătorilor a crescut de peste două 
ori, iar o anumită parte din muncitorii calificaţi dU căpătat drept de vot. 

ln 1884, sub presiunea mişcării de masă din districtele rurale, a fost efec
tuată în Anglia o a treia reformă. parlamentară, în urma cd.reia aceste dis
tricte au obţinut drept de vot în condiţii identice cu cele stabilite în 1 867 
per:tru populaţia districtelor urbane. Dar şi după această reformă electorală 
au mai rămas în Anglia largi pături ale populaţiei care nu aveau drept de 
vot : proletariatul rural şi sărăcimea oraşelor, precum şi toate femeile. Votul 
secret a fost introdus în 1 872. - 266. 

!78 Ideea că şi după 1 848 reacţiunea a avut, în felul ei, rolul de executor testa
mentar al revoluţiei, nevoit să-i îndeplinească, deşi într-o formă caricatural
denaturată, revendicările, a fost enunţată de Marx într-o serie de lucrări, 
printre altele în articolul „Erfurtovismul în 1859" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 451-453). - 266. 

279 Ve�i „Report of the Fifty-Third Meeting of the British Association for the 
Advancement of Science ; held al Southport in September 1 883".  London, 1 884, 

!80 

p. 608-609. 
Tlie British Association lor the Advancement of Science a fost înteme

iată în 1 831 şi există şi astăzi în Anglia ; materialele adunărilor anuJle ale 
Asociaţiei se publică sub formă de referate. - 269. 

Acest articol conţine răspunsul la critica făcută de G. Bovio, om politic şi 
filozof burghez italian, părţii I a lucrării lui Engels „Socialismul în Germa
nia" ,  care a fost publicată în revista „Critica Sociale" nr. 2 din 16 ianuarie 
1892, în traducere după textul apărut în „Almanach du Parti Ouvrier pour 
1 892" .  La 2 februarie 1 892, F. Turati, redactorul revistei „Critica Sociale" ,  i-a 
trimis lui Engels articolul lui Bovio, apărut în ziarul „La Tribuna", cu rugă
mintea de a răspunde la obiecţiile critice ale acestuia. Engels şi-a scris 
răspunsul în limba franceză şi la 6 februarie 1829 1-a trimis lui Turati cu o 
scrisoare de însoţire. Sub titlul „Friedrich Engels Giovanni Bovio", 
traducerea italiană a articolului, făcută de Turati şi auLOrizată de Engels, a fost 
publicată în revista „Critica Sociale" nr. 4 din 16 februarie 1 892 şi reprodusă 
apoi într-o sene de ziare italiene. 

„Critica Sociale" - revistă italiană bilunară, organ teoretic al partidului 
socialist ; sub această denumire a apărut la Milano din 1 891 pînă în 1924 ; 
1 edactorul revistei a fost F. Turati. ln ultimul deceniu al secolului al XIX-iea, 
revista a publicat lucrări de Marx şi Engels şi a avut un rol important în 
răspîndirea marxismului în Italia. 

„La Tribuna• - cotidian burghezo-liberal italian, il apărut la  Roma ince
pînd din 1 883. - 272. 

2s1 Această prefaţă a fost scrisă de Engels în limba germana pentru ediţia polo
neză a „Manifestului Partidului Comunist• (vezi textul „Manifestului• în K" 
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Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, 
p. 461-500) . apărută la Londra în 1892, în editura revistei „Przedswit", din 
iniţiativa unor emigranţi polonezi. Broşura poartă menţiunea „ediţia a doua•, 
deoarece ediţia precedentă (în traducerea socialistului polonez Piekarski) a 
fost scoasă de aceeaşi editură, în 1883, la Geneva. Dar, după cum au arătat 
chiar Marx şi Engels în prefaţa la  ediţia germană din 1872 a „Manifestului 
Partidului Comunist•, prima traducere poloneză a „Manifestului" a fost publi· 
cată la Londra încă în 1848 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18,  Bucu· 
reşti, Editura politică, 1964, p. 97) . Trimiţînd editurii „Przedswit" acea;tă pre
fa�ă, în scrisoarea sa din 1 1  februarie 1892 către Stanislaw Mendelson, Engels 
arăta că speră să-şi însuşească limba poloneză, pentru a putea studia temei· 
nic dezvoltarea mişcării muncitoreşti din Polonia, şi de aceea crede că pentru 
viitoarea ediţie poloneză a „Manifestului Partidului Comunist• va fi în măsură 
să scrie o prefaţă mai amplă. 

„Przedilwit" - revistă socialistă poloneză ; a apărut din 1880 pînă în 
1914. Din 1891 a apCirut săptămînal la Londra. - 275. 

282 Polonia Congresului - vezi adnotarea 42. - 275. 

283 14 iulie 1789 - ziua căderii Bastiliei ; în această zi a început revoluţia bur· 
gheză franceză de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea. 

22 septembrie 1792 - prima zi de existenţă a Republicii Franceze, pro· 
clamată de Convenţie la 21 septembrie 1792. Această zi a fost declarată pnma 
zi a calendarului revoluţionar introdus de Convenţie în 1793. - 277. 

!84 A doua ediţie germană din 1892 a lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei. Răs· 
puns la «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) este o repro
ducere a textului primei ediţii germane (din 1885), cu micile modificări men· 
ţionate de Engels în prezenta notă introductivă. In ediţia din 1892 au fost 
incluse prefaţa lui Engels la prima ediţie germană a acestei lucrări (vezi K. 
Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 175-188). 
precum şi (în anexei) lucrarea lui Marx „Discurs asupra liber-schimbismului" 
şi articolul său „Despre Proudhon" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 447-460 ; voi. 1 6, 1963, p. 
28--35). 

Vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, p. 100, pasajul menţionat în 
nota introductivă. De micile inexactităţi strecurate în textul ediţiei franceze 
din 1847 şi reproduse în ediţia germană din 1885 a profitat sociologul şi 
juristul burghez austriac A. Menger, în cartea sa „Das Recht auf den vollen 
Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung• (1886). pentru a face unele insi· 
nuan Ia adresa lui Marx şi Engels. In lucrarea sa polemică „Socialismul juri· 
dic" ,  îndreptată împotriva lui Menger, Engels a demascat şi aceste insinuări 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 965, 
p. 475-495) . - 279. 

�ss W. Thompson. „An lnquiry into the Principles of the Distribution of Wealth 
Mast Conducive to Human Happiness•,  London, 1824. - 279. 

!88 Această introducere a fost scrisă de Engels pentru ediţia engleză a lucrării 
sale „Dezvoltarea socialismului de la  utopie la ştiinţă" (vezi K. Marx şi  F. 
Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 1 91-235), apărută 
la Londra în 1 892, în traducerea lui E. Aveling, sub titlul „Socialism utopian 
and scientific".  In anexa Ia această ediţie, Engels a inclus şi studiul său „Marca • ,  
scris în 1 882 (vezi K. Marx şi F .  Engels. Opere, voi. 1 9, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, p. 339-357). 
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In iunie 1892, Engels a tradus în germanei. textul acestei introduceri, iar 
!n iulie l-a trimis revistei „Die Neue Zeit", care l-a publicat în nr. 1 şi 2 din 
1892 sub titlul „Despre materialismul istoric",  Publicind introducerea, redactia 
revistei a omis primele şapte alineate, mentionînd într-o notă de subsol că 
în Germania continutul lor este cunoscut şi ca atare n-ar prezenta interes 
pentru cititorul german. 

Sub titlurile „Trei bătălii ale burgheziei împotriva feudalismului"  şi „Par
tidul muncitoresc•,  unele părti din această introducere au fost publicate în 
limba franceză în ziarul „Le Socialiste" nr. 1 15, 1 1 6  şi 1 1 8  din 4, 11 şi 25 
decembrie 1892 şi nr. 1 1 9  şi 120 din 1 şi 9 ianuarie 1893. Fără primele opt 
alineate, introducerea a fost publicată şi în limba bulgară, în revista „Sotial
demokrat• nr. 3 din 1 892. 

In limba rusă, introducerea a fost pentru prima oară publicată de Insti
tutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. în 1 926, în cartea : 
F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie Ia ştiinţă". In limba română 
introducerea a fost publicată în „Critica socială" nr. 8 din 1892 sub titlul 
„Asupra materialismului istoric".  (Traducere din „Die Neue Zeit"]. - 280. 

287 In ceea ce priveşte fuzionarea eisenachienilor şi a lassalleenilor vezi adnota
rea 1 32. - 280. 

2BB Este vorba de următoarele lucrări : E. Diihring. „Cursus der Philosophie als 
streng wissenschaftlicher Weltanschauung und Lebensgestaltung•.  Leipzig, 1875 ; 
E. Diihring. „Cursus der National-und Social-iikonomie einschliesslich der Haupt
punkte der Finanzpolitik". 2. Aufl., Leipzig, 1876 ; E. Diihring. „Kritische Ge
schichte der National-iikonomie und des Socialismus". 2. Aufl., Berlin, 1875. -
283. 

269 Bimetalism - sistem monetar în care functiile banilor sint îndeplinite conco
mitent de două metale pretioase - aurul şi argintul. - 283. 

!90 

Ul 

Lucrarea lui Engels „Anti-Diihring• (vezi textul ei în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p .  7-321 )  a fost publicată 
într-o serie de articole apărute în ziarul „Vorwărts" ,  iar apoi în suplimentele 
la acest ziar, în perioada ianuarie-mai, iulie-decembrie 1877 şi mai-iulie 1878. 
In volum, această carte a apărut pentru prima oară Ia Leipzig, în 1878. 

Fragmente din Anti-Diihring au apărut şi în limba română. Astfel în 
, .Românul" din 31 decembrie 1 891 şi din 1 ianuarie 1892 au apărut alineatele 
1 8-25 din cap. X, sub titlul „Conceptia modernă a egalitătei". In 191 6 a apă
rut o traducere aproape integrală a capitolelor din Anti-Diihring care au con
stituit baza capitolului „Socialismul" .  

„ Vorwărts• - organ central a l  Partidului muncitoresc socialist din Ger
mania. A început să apară în ziua de 1 octombrie 1 876, la Leipzig, pe baza 
unei hotărîri a Congresului de la Gotha din 1876 al partidului, în locul zia
relor „Volksstaat• - organul de presă al eisenachienilor - şi „Neuer Sozial
demokrat• - organul de presă al lassalleenilor ; a fost interzis Ia 27 octom
brie 1878, după intrarea în vigoare a legii exceptionale împotriva socialiş
tilor. - 28.'�. 

F. Engels. „Socalisme utopique et socialisme scientifique•.  Paris, 1880. Aceasti 
broşură este alcătuită din capitolul I al „Introducerii" Ia „Anti-Diihring" şi 
din capitolele I şi II ale părtii a treia din această lucrare : autorul a fdcut 
în text unele modificări şi i-a adus o serie de completări. Titlul „Dezvoltarea 
socialismului de la utopie la ştiintă" i-a fost dat la prima editie germană, care 
a apărut în 1883. - 283. 
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!9! F. Engels. Socyjalizm utopijny a naukowy•. Geneve, Redakcyi „Przedswitu" ,  
1 882. ln  ceea ce  priveşte ediţia spaniolă vezi adnotarea 2 1 1 .  - 283. 

�•3 F. Engels. „Socialism utopic şi socialism ştiinţific". Bucureşti, 1 891 .  ln ceea ce 
priveşte editarea acestei lucrări a lui Engels în limbile germană, italiană, rusă, 
rom.ină, daneză şi olandeză vezi adnotarea 210  şi 2 1 1 .  - 283. 

�9 1 Engels se referă la lucrarea lui M. M. Kovalev�ki „T dbleau des origines el 
ele l"evolution de la familie et  de la proprielf." ,  Stockholm, 1 890, şi „Dreptul 
în societatea primitivă, partea I, Ginta" .  Moscova, 1886. - 284. 

!!87 

ln ceea ce priveşte ediţia engleză a „Capitalului' ,  vezi adnotarea 272. - 284. 

Nominalist - adept al nominalismului, curent filozofic medieval care susţinea 
Cd numai lucrurile individuale au existenţă reală, că generalul nu există nici 
separat, nici în lucruri, iar noţiunile generale nu sint decit simple cuvinte, 
nume (nomina) ale lucrurilor. ln măsura în care nega existenţa de sine st;\
tZ1toare a no\iunilor generale şi anterioritatea lor faţă de lucruri, nominalismul 
a exprimat o tendin\ă materialistă. Latura eronată a nominalismului a constat 
în negarea conţinutului obiectiv al generalului. - 285. 

Homeomerii - potrivit doctrinei filozofului grec antic Anaxagora, particule 
materiale eterogene, calitativ invariabile, care se pot divide la infinit. Anaxa
gora considera că homeomeriile stau la baza a tot ce există şi că din com
bin;\rile lor rezult;\ întreaga diversitate a lucrurilor. - 285. 

!98 J. Locke. „An Essay concerning Human Understanding". Prima ediţie a apărut 
la Londra în 1690. - 281. 

!99 Defam doctrină filozofică-religioasă care recunoaşte existenta unui dum-

�00 

nPzeu ca creator al naturii, dar care, spre deosebire de teism, neagă inter
venţia div inităţii în desfăşurarea fenomenelor din univers. ln condiţiile domi
naţiei concnpţiei feudale-clericale despre lume, deismul se situa adesea pe 
poli\ii rationaliste, criticind concep\ia teologică medievală despre lume, de
nun\ind parazitismul şi incorectitudinea clerului. - 281. 

K. Marx şi F. Engels. „Sfinta fa'llilie, sau Critica criticii critice. lmpotriva lui 
Bruno Bauer & Co.• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Edi
tura politică, 1962, ed. a II-a, p. 143-145). - 281. 

301 Este vorba de prima expozi\ie industrială şi comercială universal;\ de la 
Londra, care a avut loc în mai-octombrie 1 851 . - 281. 

::102 

303 

„Arma/a salvării" - organizaţie reacţionară filantropică-religioasă, intemeiatd. 
în 1865 de predicatoml W. Booth în Anglia şi care şi-a extins apoi activitatea 
ş i  în alte ţari (denumirea ele „armata salvării• şi-a adoptat-o cind s-a reor
g<1�izat după modelul militar). Beneficiind de un sprijin considerabil din partea 
burgheziei, aceast;\ organizaţie a desfăşurat o amplă propagandă religioasă şi 
a creat o întreagă reţea de instituţii filantropice, cu scopul de a abate masele 
muncitoare de la lupta împotriva exploatatorilor. Unii predicatori ai acestei 
organizaţii recurgeau la demagogie socială, condamnind de ochii lumii egois
mul celor bogaţi. - 288. 

Este vorba ele lucrarea lui P. S. Laplace „Traile de mecanique celeste• .  Prima 
ediţie a acestei lucrări a ap;Jrut la Paris, în cinci volume, intre anii 1799 şi 1 825. 
- 288. 
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ao4 Răscoala din 1522-1523 a nobilimii germane şi războiul ţărănesc din 1524-1525 
din Ge1 mania au fost analizate de Engels in lucrarea sa „Războiul ţărănesc 
din Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura 
politică, 1960, p. 353-448). - 292. 

30j „Glorious revolution" - denumire dală de istoriografia burgheză engleză lo
viturii de stat din 1688, in urma căreia a fost răsturnată in Anglia dinastia 
Stuart şi ins taurat;t, incepind din 1 689, o monarhie constituţională in frunte cu 
Wilhelm de Orania : această monarhie se baza pe compromisul intervenit intre 
aristocraţia funciara şi marea burghezie. - 294. 

30G Războiul celor două roze (1 455-1485) - războiul dintre două mari familii no
biliare engleze - casa de York, care avea pe blazonul ei un trandafir alb, 
şi casa de Lancaster, care avea pe blazon un trandafir roşu - pentru tronul 
Angliei. ln jurul casei de York se grupaseră o parte dintre marii feudali ai 
Sudului, care era mai dezvoltat din punct de vedere economic, cavalerii şi 
orăşenii : casa de Lancaster era sprijinită de aristocraţia feudală a comitalelor 
din nord. Razboiul a dus la nimicirea aproape completă a vechilor familii 
feudale şi s-a soldat cu venirea la putere a Tudorilor, dinastie nouă, care a 
instaurat in Anglia absolutismul. - 294. 

307 Expresie luată din prefaţa lui Hobbes la cartea sa „De Cive•, care, scrisă la 
Paris in 1 642, a circulat iniţial in manuscris, iar apm a fost publicată in 1 647 
la Amsterdam. - 295. 

308 Cartezianism - doctrina discipolilor lui Descartes (lat. Cartesius). filozof 
francez din �ecolul al XVII-iea, care au tras din filozofia lui concluzii mate
rialiste. - 296. 

310 

311 

Engels se referă la „Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului" adoptată 
de Adunarea constituantă din 1789 : această declaraţie, in care sint expuse 
principiile politice ale noii orinduiri burgheze, a fost inclusă in constituţia 
franceză din 1791, iar ulterior a stat la baza „Declaraţiei drepturilor omului şi 
cetăţeanului" întocmită de iacobini in 1793 : ea a constituit preambulul primei 
constituţii republicane a Franţei, adoptată de Convenţia naţională in 1793. - 296. 

Code civil - unul dintre cele cinci coduri care au fost întocmite in Franţa 
intre anii 1804 şi 1810, in timpul lui Napoleon I (de aceea Codul civil se mai 
numeşte şi Codul Napoleon), şi care cuprind, într-o formă sistematizată, prin
cipalele norme ale dreptului burghez. Vorbind despre Codul civil adoptat in 
1804, Engels l-a numit cod clasic al legilor societăţii burgheze (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 300) . - 296. 

Engels se referă la atitudinea de simpatie pe care au manifestat-o faţă de 
revoluţia burgheză franceză de la sfirşitul secolului al XVIII-iea păturile ra
dicale ale micii burghezii şi ale intelectualităţii burgheze din Anglia. Grupaţi 
in cadrul Societăţii londoneze de corespondenţă, precum şi al societăţilor de 
corespondenţă din alte oraşe mari din Anglia - societăţi printre ai căror or
ganizatori şi membri se aflau şi reprezentanţi ai clasei muncitoare -, parti
zanii englezi ai revoluţiei franceze propagau idei revoluţionare şi revendicau 
introducerea votului universal şi alte reforme democratice. Societăţile de co
respondenţă au fost prigonite de oligarhia engleză dominantă. - 297. 

312 Vezi adnotarea 276. - 298. 

313  Sub presiunea mişcării muncitoreşti de masă, parlamentul englez a adoptat in 
1 824 o lege prin care a fost abrogată interdicţia pentru muncitori de a se 
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organiza în trade-unionuri. Dar nu mai tîrziu decît în 1825 parlamentul a 
adoptat o lege cu privire la uniuni, sau legea cu privire la asociaţiile mun
citoreşti, care, deşi confirma abrogarea interdicţiei pentru muncitori de a se 
organiza în trade-unionuri, limita însă extrem de mult cadrul activităţii 
acestora din urmă. De pildă, simplul fapt de a desfăşura agitaţie pentru in
trarea muncitorilor în trade-unionuri şi pentru participarea lor la greve era 
calificat drept „constringere" şi „violenţă" şi se pedepsea ca delict de drept 
comun. - 298. 

au Carla poporului - vezi adnotarea 274. 
Liga împotriva legilor cerealelor - organizaţie a burgheziei industriale 

engleze ; a fost înfiinţată în 1 838 de fabricanţii Cobden şi Bright din Man
chester. Revendicînd deplina libertate a comerţului, Liga a militat pentru 
abrogarea aşa-numitelor legi ale cerealelor (vezi adnotarea 266) , cu scopul de 
a face posibilă scăderea salariilor muncitorilor şi de a slăbi poziţiile econo
mice şi politice ale aristocraţiei funciare. In lupta ei împotriva proprietarilor 
funciari, Liga a încercat să folosească masele muncitoreşti. Pe vremea aceea 
însă, muncitorii înaintaţi din Anglia porniseră deja pe calea organizării poli
tice de sine stătătoare a mişcării muncitoreşti (cartismul). După abrogarea 
legilor cerealelor, Liga şi-a încetat existenţa. - 298 . 

.315 Fraiele Johnalhan - poreclă ironică dată de englezi nord-americanilor în 
timpul războiului de independenţă al coloniilor engleze din America de Nord 
(1775-1783). 

Revivalism - curent în biserica protestantă care, apărut în Anglia în 
prima jumătate a secolului al XVIII-iea, s-a răspindit curînd şi în America 
de Nord ; adepţii lui îşi propuneau ca, prin predici religioase şi prin orga
nizarea de noi comunităţi de credincioşi, să întărească şi să extindă influenţa 
religiei creştine. - 299. 

318 Este vorba de reforma parlamentară din 1 867, înfăptuită de guvernul conser
vator De1by-Disraeli (vezi atlnotarea 277). - 300. 

317 In ceea ce priveşte Introducerea votului secret în Anglia şi reforma paria· 
mentară din 1 884 vezi adnotarea 277. - 301 • 

. :11s Vezi adnotarea 135. - 301 . 

.31t Ritualism (denumirea mai răspîndită - puseyism) - curent în cadrul bisericii 
anglicane ; a luat naştere în deceniul al 4-lea al secolului al XIX-iea ; adepţii 
lui cereau restabilirea ritualului catolic (de aici şi denumirea curentului) ş i  
a unor dogme ale catolicismului în biserica anglicană. - 302. 

Engels se referă la lucrările şi articolele consacrate de Brentano trade-unio
nurilor engleze (vezi adnotarea 184) . In aceste lucrări, trade-unionurile engleze 
erau prezentate ca model de organizare a clasei muncitoare, oferind, chipu
rile, posibilitatea de a obţine în condiţiile capitalismului o îmbunătăţire ra
dicală a situaţiei muncitorilor şi lichidarea exploatării capitaliste. Asemenea 
celorlalţi socialişti de catedră, Brentano afirma că, dacă are sindicate bine 
organizate, clasa muncitoare nu mai are nevoie nici de luptă politică şi nici 
de partid politic propriu. In lucrarea „Brentano contra Marx " ,  Engels a dez
văluit falsitatea acestor afirmaţii şi a scos în evidenţă conţinutul lor de 
clasd.. - 303 . 

.3!1 Deschiderea Congresului al III-iea al Partidului muncitoresc social-democrat 
din Austria urma să aibă loc la Linz în ziua de 17 aprilie 1 892. La 2 aprilie 
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însă, autoritătile au interzis tinerea lui în acest oraş. Ca urmare, s-a hotărit 
ca congresul să se întrunească la Viena în ziua de 5 iunie 1892. Deşi Ia 
sfirşitul lunii mai guvernul austriac a revenit asupra acestei interdictii, con
gresul s-a tinut totuşi la Viena intre 5 şi 9 iunie 1892. El a dezbătut pro
blemele tactice şi organizatorice ale mişcării socialiste din Austria, a adoptat 
statutul partidului şi a adus programului său o serie de completări. - 305. 

Necrologul „Karl Schorlemmer•,  scris de Engels pentru ziarul „Vorwarts• şi 
publicat de acesta la 3 iulie 1892, a fost reprodus de asemenea în „Arbeiter
Zeitung• nr. 29 din 15 iulie 1892 şi în nr. 7 din 1892 al revistei bulgare 
, Den". - 306. 

323 Owens College - institutie de invătămint superior din Manchester, întemeiată 
în 1851 cu fondurile testate în acest scop de negustorul John Owens din 
Manchester. - 306. 

3·i4 In ceea cc priveşte călătoria lui Engels în Statele Unite ale Americii şi în 
Canada vezi adnotarea 225. - 308. 

325 Intre 1 şi 26 iulie 1890, Engels a făcut în tovărăşia lui Schorlemmer o călă
torie în Norvegia, pină la Capul Nord. Ultimele zile din iulie şi primele zile 
din august 1891 ei le-au petrecut pe insula Wight, de unde intentionau să 
plece în Scotia şi în Irlanda. Deoarece starea sănătătii lui Schorlemmer nu-i 
îngăduia să participe Ia această călătorie, Engels a intreprins-o în septembrie 
1891 ,  în tovărăşia nepoatei sale Mary Ellen Roscher şi a secretarei sale Luisa 
Kautsky. - 308. 

3:!0 

3:?7 
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Această prefată a fost scrisă de Engels pentru cea de-a doua editie germană 
a lucrarii sale „Situatia clasei muncitoare din Anglia• (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 239-532) , 
care a apărut în 1892 la Stuttgart. Partea principală a prefetei o constituie 
traducerea prefetei la editia engleză din 1 892 a aceleiaşi lucrări făcută de 
autor - cu citeva modificări rcdactionalc (vezi volumul de fată, p. 259-271 ) .  
Articolul „Anglia în anii 1845 şi 1 885" ,  cuprins în prefata Ia editia engleză, 
a fost inclus de Engels şi în editia respectivă în varianta germană, publicată 
în 1 885 în revista „Neue Zeit" nr. 6. Partea finală a prefetei a fost scrisă 
de Engels special pentru editia germană. - 309. 

Engels se referă la anexa Ia editia americană a lucrării „Situatia clasei mun
citoare• ,  anexă concepută initial ca prefată la editia americană (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 252-258) , în
locuită însă ulterior cu o pretată în care Engels se ocupă de situaţia clasei 
muncitoare din America (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Bucureşti, 
Lditura politică, 1965, p. 332-340). - 309. 

La 10 mai 1876, cu prilejul centenarului Declaratiei de independentă a State
lor Unite ale Americii, la Philadelphia s-d descnis cea de-a şasea expozitie 
industrială universală. Printre cele patruzeci de tări participante se număra 
şi Germania. Profesorul F. Rouleaux, directorul Academiei industriale din 
Berlin, numit de guvernul german preşedinte al juriului german, a fost nevoit 
sd. recunoască faptul că industria germană a rămas cu mult în urma industriei 
din alte tări şi că ea se ghidează după principiul „ieftin şi  prost". Această 
declaratie a provocat numeroase comentarii în presă. lndeosebi ziarul „Volks
staat" a publicat în iulie-septembrie o serie de articole referitoare la  acest 
ta,Pt scandalos. Denumind acest incident „Jena industrială " ,  Engels face aluzie 
Ia infringerea armatei prusiene în octombrie 1 806 la Jena, în timpul războiului ' cu Franta napoleoniană. - 310. 

41 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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•�9 După cît se pare, aceste scurte fragmente au fost scrise de Engels în timpul 
redactării celei de-a doua ediţii germane a lucrării sale „Situaţia clasei mun
citoare din Anglia" . - 324. 

330 Engels se referă la criza financiară care a izbucnit în Argentina în 1889-1890 
ş1 care a provocat panică pe piaţa financiară, inflaţie, falimente în masa şi 
suspendarea plăţii cupoanelor la datoria publică. Această criză a constituit 
una dintre manifestările crizei economice mondiale din 1890 şi a atras după 
sine izbucnirea crizei şi în alte ţări, în special în Anglia, care avea în Ar
gentina însemnate investiţii de capital. Criza din 1 889-1890 a accentuat de
pendenţa economică a Argentinei faţă de capitalul financiar european. - 325. 

331 Scrisoarea către Consiliul naţional al Partidului muncitoresc socialist din 
Spania a fost scrisă de Engels în legătură cu hotărîrea Congresului trade
unionurilor engleze ţinut la Glasgow Ia 5 septembrie 1892, de a refuza invi
taţia la cel de-al III-iea Congres internaţional muncitoresc socialist de Ia 
Ziirich, invitaţie trimisă de comitetul de organizare a acestui congres, şi de 
a convoca în schimb un congres internaţional consacrat problemei zilei de 
muncă de opt ore. Prin aceste hotărîri s-a făcut o nouă încercare, de data 
aceasta de către conducerea reformistă a trade-unionurilor engleze conserva
toare, de a zădărnici Congresul al III-iea al Internaţionalei a II-a, pre!}ătit 
de marxişti, de a provoca o sciziune în mişcarea muncitorească internaţio
nală. Engels s-a împotrivit cu toată hotărîrea acţiunilor scizioniste ale lide
rilor trade-unionurilor engleze ; el a trimis în Germania, Austria, Franţa scri
sori similare celei de faţă, scrisori prin care recomanda partidelor socialiste 
să condamne în mod public manevrele trade-uniomştilor englezi. 

In scrisoarea de răspuns din 2 octombrie 1 892 adresată lui Engels, Con
siliul naţional al Partidului socialist din Spania a declarat că va protesta îm
potriva acţiunilor trade-unionurilor engleze şi şi-a reafirmat, totodată, ade
ziunea Ia hotăririle adoptate de congresele de la Paris şi Bruxelles ale Inter
naţionalei a II-a. - 326. 

332 Comitetul parlamentar - organ executiv al sindicatelor unite din Ancrlia, 
format la sfîrşitul deceniului al 7-Iea sub denumirea de Congresul britanic al 
trade-unionurilor ; din 1 871 era ales anual la congresele trade-unionurilor, şi 
în perioadele dintre congrese era considerat ca centrul lor conducător. ln 
atribuţiile lui intrau propunerea candidaţilor trade-unionurilor pentru parla
ment, susţinerea proiectelor de lege care apărau interesele trade-unionurilor, 
pregătirea congreselor ordinare. ln comitet predominau elementele reformiste, 
care duceau o politică în spiritul vechiului trade-unionism conservator şi care 
se sprijineau pe aristocraţia muncitorească. ln 192 1 ,  Comitetul parlamentar a 
fost înlocuit de Consiliul general al Congresului britanic al trade-unionunlor. 
- 326. 

833 Este vorba de congresul Federaţiei americane a muncii care a avut loc la 
Chicago în decembrie 1 893. Hotărîrea cea mai importantă a acestui congres 
a fost recunoaşterea necesităţii activităţii politice a clasei muncitoare şi ad.op
tarea unui program care includea revendicarea legiferării zilei de muncă de 
opt ore. Adoptarea acestei hotărîri a dovedit creşterea în sindicatele ameri
cane a influenţei forţelor progresiste, care exprimau aspiraţiile maselor largi 
ale celor ce muncesc. - 326. 

334 La Marsilia a avut loc între 19 şi 23 septembrie 1892 Congresul Federaţiei na
ţionale a sindicatelor, la care, alături de alte probleme (sărbătorirea zilei de 
1 Mai, munca în  fabrici a femeilor şi copiilor ş.a.), s-a luat în  discuţie hotă
rîrea Congresului de la Glasgow al trade-unionunlor engleze. La Congresul de 
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l a  Marsilia a fost adoptata hotărirea d e  a n u  participa l a  congresul interna
ţional convocat de trade-unionuri în problema zilei de muncă de opt ore şi 
de a invita, în schimb, pe reprezentanţii lor la Congresul internaţional mun
citoresc socialist de la Ziirich. 

Intre 24 şi 28 septembrie 1 892 a avut loc la Marsilia Congresul Partidului 
muncitoresc francez (vezi adnotarea 503), care a adoptat o hotărire similară. 
- 321. 

3�5 Articolul „Alegerile prezidenţiale din America• a fost scris de Engels intre 
9 şi 15 noiembrie 1 892 în legătură cu venirea la putere în S.U.A. a partidului 
democrat, al cărui lider, Cleveland, a fost ales preşedinte la 8 noiembrie 1 892 
in locul republicanului Harrison. Engels spera că, o dată cu schimbarea admi
nistraţiei în S.U.A„ tariful protecţionist al  lui MacKinley, introdus în 1 890, va 
fi desfiinţat. Acest tarif, instituit pentru a asigura mari profituri capitaliştilor, 
şi în primul rind uniunilor monopoliste, a majorat simţitor taxele vamale la 
>mportul de articole industriale în S.U.A„ fapt care a prilejuit, la rindul său, 
urcarea preturilor la obiectele de larg consum şi î nrăutăţirea situaţiei clasei 
muncitoare. Democraţii, adversari ai tarifului MacKinley în timpul campaniei 
preelectorale, au introdus în 1 894 un nou tarif, care, deşi reducea tariful din 
Hl90, păstra totuşi un pronunţat caracter protecţionist. 

Articolul „Alegerile prezidenţiale din America" a fost publicat, în afară 
de ziarul „Vorwarts" ,  în ziarul „Wahler" nr. 270 din 21 noiembrie 1 892 şi 
în „ArbGiter-Zeitung" nr. 48 din 25 noiembrie 1 892. - 328. 

33& Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21 , Bucureşti, Editura politică, 1 965, 
p. 358-374. - 328. 

337 En9els se referă la nota : „Industria textilă americană pe piaţa chineză• ,  pu
blicata în „Neue Zeit" nr. 2 din 1 892. - 329. 

3�8 Despre cariei vezi adnotarea 7. - 330. 

Această biografie a lui K. Marx a fost scrisă de Engels pentru „Handwiirter
buch der Staatswissenschaften• (Jena) , la rugămintea lui L. Elster, unul dintre 
editorii dicţionarului. La împlinirea a 10 ani de la moartea lui Marx, această 
biografie a fost publicată şi în „Arbeiter-Zeitung" nr. 11 din 17 martie 1 893 
sub titlul „Viaţa lui Karl Marx" şi în revista bulgară „ Soţial-demokrat• nr. 
3 din 1 893. 

ln limba română aceasta biografie a fost publicată în gazeta „Munca• nr. 
17 din 26 iunie 1 894 sub titlul Marx-Heinrich Karl. - 331. 

;fu K. Marx. „Deosebiri între filozofia naturii la Democrit şi la Epicur• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. „Din lucrările de tinereţe•, Moscova, 1956, p. 1 7-98). 

331. 

341 

41* 

Este vorba de articolele lui K. Marx „Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane 
fprimul articol) .  Dezbaterile în legătură cu libertatea presei şi cu publicarea 
proceselor-verbale ale dietei• ,  „Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane (ar
hcolul al  treilea). Dezbaterile asupra legii cu privire la furtul de lemne• şi 
„Justificarea corespondentului din valea Moselei • (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, p. 30-85, 121-164 
şi 191-222) . 

„Rheinische Zeilung fur Polilik, Handel und Gewerbe" - cotidian care a 
aP,ărut la Kiiln de la 1 ianuarie 1 842 pină la 31 martie 1 843. Din aprilie 1 842, 
K11rl Marx a devenit colaborator al  ziarului şi, din octombrie în acelaşi an, 
unul dintre redactorii lui. In  „Rheinische Zeitung• au apărut şi o serie de 
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articole ale lui F. Engels. ln timpul cit Marx a fost redactor al lui „Rheinische 
Zeitung•,  acesta a căpătat un caracter revoluţionar-democrat tot mai" 'pro
nunţat. Guvernul prusian a supus ziarul unei cenzuri deosebit de severe,' "iar 
apoi I-a interzis. - 331. 

' · 
au „Deutsche Jahrbucher• - titlul prescurtat al publicaţiei literare şi filozofice 

a tinerilor hegelieni, „Deutsche J ahrbiicher fiir W1ssenschaft und Kunst • ; sub 
acest titlu a apărut la Leipzig sub redacţia lui A. Ruge incepind din iulie 
1 841. Pînă atunci (1 838-1 841 ) .  revista apăruse la Halle (Prusia) sub Htlul 
„Hallische Jahrbiicher fiir deutsche Wissenschaft und Kunst•.  ln ianuarie 1B43, 
revista „Deutsche Jahrbiicher• a fost suspendată de guvernul saxon şi„ Pfin
tr-un decret al Bundestagului interzisă pe teritoriul întregii Germanii. � ·'�32. 

„Deutsch-Franzosische Jahrbucher• a apărut la Paris în limba germariă • sub 
redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un singur număr, dubl11, î n  
februarie 1 844. ln acest număr a u  fost publicate lucrările lui K .  Marx : ·  ;,C!:on
tribuţii la  problema evreiască• şi „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a 
dreptului. Introducere" ,  precum şi lucrările lui Engels : „Schiţă a unet cri{ici 
a economiei politice" şi „Situaţia Angliei. «Past and Presento by Thomas 
Carlyle" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura' "'POii
tică, 1960, ed. a II-a, p. 382-412,  413-427, 544-571 ,  572-598). Aceste lucrări 
marchN-ză trecerea definitivă a lui Marx şi Engels la materialism şi CC!llnU
nism. - 332. 

3H Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, •1962, 
ed. a II-a, p. 3-238. - 332. 

345 „ Vorwiirts !" - ziar german, a apărut Ia Paris, de două ori pe săptămlnă. 
din ianuarie pînă în decembrie 1 844. In acest ziar publicau articole Marx şi 
Engels. Sub influenta lui Marx, care din vara anului 1 844 a participat ne
mijlocit Ia redactarea ziarului, acesta a început să capete un caractet 1 co
munist ; în coloanele lu! erau aspru criticate rînduiel!le reacţionare dm Prusia. 
La cererea guvernului prusian, guvernul Guizot a dispus, în ianuarie 0l'a45, 
expulzarea lui Marx şi a altor colaboratori ai publicaţiei respective ; c� ' ur-
mare, „Vorwărts I" şi-a încetat apariţia. - 332. . , ' ; 

34& Mai jos se dă traducerea listei de lucrări ale lui Marx, întocmită de Etlgels 
în timpul elaborării articolului „Karl Marx• (erorile de datare au fo�t · co
rectate). 

L U C R Ă R I L E L U I  M A R X  

1 )  Disertaţie de doctorat asupra filozofiei lui Epicur. 
2) Articole cu privire Ia dezbaterile dietei renane asupra legii cu privire 

Ia furtul de lemne şi la ţăranii din valea Moselei, în „Rheinische Zeituiig• , 
1 842. • · :  

3 )  Tot în „Dcutsch-Franzosische Jahrbiicher• : „Contribuţii la critica' fi
lozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" şi „Contribuţii la problema ' 'evre
iască• ,  1844. 

4) lmpreună cu F. Engels. „Sfînta familie". Frankfurt pe Main, ' 11345. 
5) Mici articole publicate în ziarul „Vorwărts I" din Paris, 1 844. ' 
6) Articole publicate în „Deutsche-Briisseler-Zeitung•, 1 846-1847 (eroare : 

de fapt : 1 847-1848). 
7) „Mizeria filozofiei. Răspuns la o Filozofia mizeriei» a d-lui ProudHon • .  

Bruxelles ş i  Paris, 1 847. 
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8) „Discurs asupra liberului-schimb".  Bruxelles, 1 848. 
9) lmpreună cu Engels. „Manifestul Partidulm Comunist" ,  Londra, 1848. 

Tradus în  toate limbile. 
'. . 10) Articole publicate în „Neue Rheinische Zeitung" ,  articole de fond etc., 

,,Muncă salariatJ. şi capital • .  
1 1 )  Pledoarii în broşura „Două procese politice•.  Koln, 1849. 
1 2) In „Neue Rheinische Zeitung, [Politisch-iikonomische] Revue". Ham

b1;1rg, 1850 : „Din 1 848 pînă în 1849" (despre revoluţia din februarie în Franţa) 
şi împreună cu Engels articole de critică şi cronici lunare. 

13) „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" .  New York, 1 852, ediţia 

. a treia, Hamburg, 18(85), traducerea franceză în 1891 . 
14) „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" .  Boston, 1 853 

(Hottingen-Ziirich, 1 885). 
15) Articole publicate în „New York Tribune• ,  1 852-1861 .  Citeva din ele, 

despre Palmer�ton (au fost tipărite şi difuzate la Londra sub formă de pamflete 
în 1856-1857). 

1 6) „Dezvăluiri asupra istoriei diplomaţiei secolului al XVIII-iea" ,  în „Free 
Press" (Sheffield, 28 iunie 1 856 - Londra, 1 aprilie 1 857). 

17) Articole cu privire la tratativele diplomatice duse înainte şi în timpul 
Iăzboiului din 1 859, în ziarul „Volk" ,  Londra, 1859. 

18) „Contribuţii la critica economiei politice". Fascicula I,  Berlin, 1 859. 
1 9) „Domnul Vogt", Londra, 1860. 
20) Manifestul constitutiv al Internaţionalei în 1 864 şi toate publicaţiile 

.c;onsiliului General, inclusiv „Războiul civil din Franţa", 1871 .  Tradus în  
,aproape toate limbile europene. 

21)  „Capitalul. Critica economiei politice•. Cartea I ,  Hamburg, 1 867. Ediţia 
ii patra, 1890. Tradus în limbile rusă, franceză, engleză. 

22) (postum) „Capitalul".  Voi. II (cartea a II-a) . Editat de F. Engels, 
Hamburg, 1 885 ; ediţia a doua, 1893, sub tipar. 

, · 23) (postum) „Capitalul".  Voi. III (cartea a III-a). idem, va apărea î n  
. ' i \393. - 333. 

341 " Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963. 
�'d. a II-a, p. 65-179 şi 447-460. - 335. 

3"8 .  „Deutsche-Briisseler-Zeitung• a fost fondat de emigranţii politici germani la 
• Bruxelles şi a apărut din ianuarie 1 847 pînă în februarie 1848. La început, 
orientarea ziarului a fost determinată de tendinţa redactorului lui, democratul 
mic-burghez Bornstedt, de a concilia diferitele curente din tabăra democraţilor 

1 şi radicalilor. Incepînd din vara anului 1847, datorită faptului că Marx şi 
Engels şi tovarăşii lor de idei au inceput să publice în coloanele lui, ziarul 

: · a devenit exponentul ideilor revoluţionare democrate şi comuniste. In sep
tembrie 1 847, Marx şi Engels, devenind colaboratori permanenţi ai ziarului, 

. au început să influenţeze nemijlocit orientarea lui, astfel incit în ultimele 
luni ale anului 1 847 ei au concentrat de fapt conducerea reddcţiei în mîinile 
lor. Sub conducerea lui Marx şi Engels, ziarul a devenit organul Ligii comu
niştilor, partidul revoluţionar în curs de formare al proletariatului. Marx a 
publicat în acest ziar articolele sale : „Comunismul ziarului «Rheinischer 
Beobachter»" ,  „Critica moralizatoare şi morala critică. Contribuţie la istoria 
culturii germane. Impotriva lui Karl Heinzen" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p .  1 88-201 ş1 

· : · 333---362) şi altele. In „Deutsche-Briisseler-Zeitung" au fost publicate şi arti
cole ale lui Engels : „Socialismul german în versuri şi proză• ,  „Comuniştii şi 

.K;)rl Heinzen •, „Mişcările din 1847 " ,  „Inceputul sfirşitului Austriei" (vezi op. 
cit. , p. 205-246, 310-326, 501-510, 51 1-518) şi altele. - 335. 
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349 Liga comunişti/or - prima organizaţie comunistă internaţională, înfiinţată, sul> 
conducerea lui Marx şi Engels, la  începutul Junii iunie 1847, Ia Londra, în 
urma reorganizării Ligii celor drepţi, o organizaţie conspirativă a muncitori
lor şi meseriaşilor care a luat fiinţă în deceniul al 4-Iea. La sfirşitul lunii 
ianuarie 1 847, conducerea Ligii celor drepţi a propus lui Marx şi Engels să. 
intre în Ligă şi să participe la reorganizarea acesteia pe baza principiilor 
proclamate de ei. Marx şi Engels au acceptat această propunere. Principiile 
programatice şi organizatorice ale Ligii comuniştilor au fost elaborate de 
Marx şi  Engels şi confirmate Ia  primul şi al doilea Congres al Ligii (începutul 
lunii iunie 1847 şi 29 noiembrie-8 decembrie 1847). Din însărcinarea celut 
de-al doilea Congres al Ligii, Marx şi  Engels au scris „Manifestul Partidului 
Comunist•, publicat în februarie 1 848 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
4,  Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 461-500). 

La sfîrşitul lunii februarie 1848, după ce a izbucnit revoluţia în Franta, 
Organul Central de Ia Londra al Ligii a transmis conducerea acesteia Comi
tetului districtual de Ia Bruxelles, aflat sub conducerea lui Manr. După expul
zarea lui Marx din Bruxelles şi stabilirea sa la Paris, la începutul lunii 
martie, noul Organ Central îşi mută sediul în acest oraş. Engels este şi el 
ales în Organul Central. 

In a doua jumătate a lunii martie -- începutul lunii aprilie 1848, Marx, 
Engels şi cîteva sute de muncitori germani, în majoritate membri ai Ligii 
comuniştilor, se întorc în Germania pentru a participa la  revoluţia care în
cepuse. „Revendicările partidului comunist în Germania•, formulate de Marx 
şi Engels Ia sfîrşitul lunii martie, au constituit platforma politică a Ligii co
muniştilor în această revoluţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5„ 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 3-5). Centrul conducător şi 
îndrumător al membrilor Ligii comuniştilor era pe atunci „Neue Rhcinische 
Zeitung", ziar redactat de Marx. 

Deşi înfrîngerea revoluţiei a dat o lovitură Ligii comuniştilor, în anii 
1849--1 850 ea a fost reorganizată şi şi-a continuat activitatea. In „Adresa, 
Organului Central cd.lre Liga comuniştilor• (vezi K. Marx şi F. Engel5. Opere, 
voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 263-273), scrisă de Marx şi Engels 
în martie 1850, s-a făcut bilanţul revoluţiei din 1 848--1849 şi a fost subliniată 
necesitatea creării unui partid de sine stătător al proletariatului. In vara 
anului 1 850, în cadrul Organului Central al Ligii comuniştilor s-au accentuat 
divergenţele principiale în problemele tacticii. Majoritatea membrilor Orga
nului Central, în frunte cu Marx şi Engels, s-au opus cu hotărîre tacticit 
sectare, aventuriste a fracţiunii Willich-Schapper, care preconiza dezld.nţuirea 
imediată a revoluţiei, fără a tine seama de legile obiective şi de situaţia po
litică reală din Germania şi din celelalte ţări din Europa, Activitatea scizio
nistă a fracţiunii Willich-Schapper a dus, la  mijlocul lunii septembrie 1 650„ 
Ia o ruptură. Persecuţiile poliţieneşti şi arestarea unor membri ai Ligii au 
dus, în mai 1851 , la încetarea de fapt a activităţii ei în Germania. La 17 
noiembrie 1852, curînd după procesul comuniştilor de la Colonia, la propu
nerea lui Marx, Liga s-a autodizolvat ; membrii Ligii şi-au continuat însă. 
munca de educare a cadrelor în vederea viitoarelor lupte revoluţionare. 

Liga comuniştilor a jucat un important rol istoric ca şcoală a revolutio· 
narilor proletari, ca germene al partidului proletar, ca precursor al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. - 335. 

aso La procesul împotriva lui „Neue Rheinische Zeituag• din 7 februarie 1643, 
Marx, în calitate de redactor-şef al acestei publicaţii, Engels, în calitate de
coredactor, şi H. Horff, în calitate de editor responsabil, au fost învinuiţi de
faptul că articolul „Arestări" ,  publicat în acest ziar la 5 iulie 1 846 (vez� 
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K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a 
li-a, p. 1 83-1 86) , conţinea, chipurile, insulte şi calomnii la adresa reprezen
tanţilor autorităţilor prusiene şi a jandarmilor. Vezi pledoariile lui Marx şi 
Engels la acest proces în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1 959, p. 245-264, 265-284. 

La procesul din 8 februarie 1 849, Marx a fost învinuit, ca membru al 
Comitetului districtual al democraţilor din Renania, de instigare Ia revoltă ; 
el a semnat împreună cu K. Schapper şi avocatul Schneider cea de-a doua 
adresă, din 1 8  noiembrie 1848, a acestui comitet cu privire Ia refuzarea achi
tării impozitelor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 34) . Vezi pledoaria lui Marx la acest proces, op. cit., p. 
265-284. - 335. 

;i51 La 13 iunie 1849, partidul mic-burghez Muntele a organizat Ia Paris o de
monstraţie paşnică de protest împotriva trimiterii în Italia a trupelor fran
ceze, spre a înăbuşi revoluţia. Prin acest act era încălcată constituţia Repu
blicii Franceze, care interzicea folosirea trupelor franceze împotriva libertăţii 
unui alt popor. Eşecul acestei demonstraţii, împrăştiată de armată, a con
firmat falimentul democraţiei mic-burgheze în Franţa. După 13 iume au început 
represiunile împotriva democraţilor, inclusiv a străinilor. - 335. 

�52 „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-iikonomische Revue• - revistă fondată de 
Marx şi Engels în decembrie 1 849 şi editată de ei pînă în noiembrie 1 850. Re
vista a fost organul teoretic şi politic al Ligii comuniştilor, continuarea lui 
„Neue Rheinische Zeitung•. Din martie şi pînă în noiembrie 1850 au apărut în 
total 6 numere, dintre care un număr dublu (5-6). Revista era redactată la 
Londra şi tipărită la Hamburg. Majoritatea materialelor (articole, cronici, recen
zii) erau scrise de Marx şi Engels, care atrăseseră, spre a colabora Ia revistă, 
şi pe adepţii lor W. Wolff, J. Weydemeyer şi G. Eccarius. Dintre lucrările în
temeietorilor marxismului, în această publicaţie au apărut : „Luptele de clasă 
în Franţa. 1 848-1850" de Marx, „Campania germană pentru constituţia impe
riului" şi „Rd.zboiul ld.răne'c ge1man• de Engels, precum şi o serie de alte lu
crări. ln lucrările publicate în această revistă s-a făcut bilanţul revoluţiei din 
1 848-1849, s-a dezvoltat teoria şi tactica partidului proletar revoluţionar. Re
vista şi-a încetat apariţia din cauza persecuţiilor poliţieneşti din Germania şi a 
lipsei de mijloace materiale. - 335. 

353 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 
1 1 5-217. - 336. 

354 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 
429-501 .  - 336. 

155 „New York Daily Tribune• - ziar american care a apărut din 1 841 pină 
în 1924. Pînă Ia jumătatea deceniului al 6-Iea a fost organul de presă al aripii 
de stînga a whigilor americani, iar apoi al partidului republican. !n deceniile 
al 5-lea şi al 6-lea, ziarul s-a situat pe poziţii progresiste şi a luptat împotriva 
sclaviei. Colaborarea lui Marx la acest ziar a început în august 1 851 şi a con
tinuat timp de peste 10 ani, pînă în martie 1 862 ; un mare număr de articole 
pentru „New York Daily Tribune" au fost scrise de Engels la rugămintea lui 
Marx Colaborarea lui Marx a încetat la începutul războiului civil din S.U.A., 
cînd în cadrul redacţiei a crescut mfluenta adepţilor unui compromis cu sta
tele sclavagiste, iar ziarul s-a abătut de Ia poziţiile progresiste. - 336. 

358 K. Marx. „Lordul Palmerston• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi 9, Bucu
reşti, Editura politică, 1959, p 365-435) . - 336. 
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357 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 14 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 421-738. - 336. 

358 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962, 
p. 3-175. - 336. 

Engels se referă la manuscrisele economice ale lui Marx din 1 861-18G3, „Teorii 
asupra plusvalorii" .  In ediţia de faţă, această lucrare e cuprinsă în volumul 
26, editat în trei părţi. - 336. 

3oo Vezi K. Marx şi F. Engels. „Capitalul" ,  voi. I, Bucureşti, Editura politi<.d, 1 9GO, 
ed. a IV-a. - 336. 

301 Engels se referă. Ia divergenţele care au apărut cu prilejul elaborării docu
mentelor programatice ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor atit în Co
mitetul provizoriu (ales la adunarea de constituire de la St. Martin's Hali, la  
28 septembrie 1 864) , cit şi în comisia numită de acest comitet pentru întocmi
rea documentelor programatice. In şedinţa din 8 octombrie 1 864 a comisiei, 
Mazzini a încercat, prin adeptul său Wolff, care fă.cea parte din comitet, să 
impună comisiei ca document-programatic statutul asociaţiilor muncitoreşti ita
liene, conceput în spiritul democraţiei burgheze şi  al conspiraţiei. In şedinţa 
din 18 octombrie a Comitetului provizoriu, Marx a luat pentru prima oară cu
noştinţă de documentul lui Mazzini şi l-a supus criticii. La insistenţa lui Marx, 
documentul a fost practic respins, pe motiv că trebuie predat comisiei pentru re
dactare definitivă. La 20 octombrie, comisia s-a adresat lui Marx cu rugămintea 
de a face acest lucru ; la 27 octombrie, comisia a aprobat două documente abso
lut noi, scrise de Marx : „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor• şi „Statutul provizoriu al Asociaţiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 16 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 5-14 şi 1 5-1 8) . La 1 no
iembrie 1 864, Manifestul şi Statutul au fost adoptate în unanimitate de către 
Comitetul provizoriu (denumit ulterior Consiliul General). constituit ca organ 
conducător al Asociaţiei. - 337. 

362 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 328-385. - 337. 

363 Vezi adnotarea 134. - 337. 

364 F. Engels. „Karl Marx" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, 
Editura politică, 1964, p. 106-1 16).  

„ Volks-Kalender• - almanah social-democrat apărut la Braunschweig din 
1 875 pînă in 1879, avind ca redactor-şef şi edi tor pe W. Bracke. - 338. 

365 Mai jos se dă traducerea listei lucrărilor lui Engels ; după cit se pare, iniţial, 
lista a fost întocmită de Engels în 1 889 şi completată de el ulterior, probabil 
la sfirşitul anului 1 892 (din această pricină, citeva ediţii apărute intre anii 
1889 şi  1 892 ale lucrărilor menţionate la  începutul listei nu sint indicate ; ero
rile de datare au fost corectate). 

1) (împreună cu K. Marx) . „Sfinta familie. Impotriva lui Bruno Bauer & co• . 
de Friedrich Engels şi Karl Marx. Frankfurt pe Main, 1 845. 

2) „Situaţia clasei muncitoare din Anglia. După observaţii proprii şi iz
voare autentice•.  Leipzig, 1 845. Traducerea engleză, New York, 1 887. 

3) (lmpreună cu K. Marx, anonim). „Manifestul Partidului Comunist • .  Lon
dra, 1 848. Tradus în toate limbile. 

Coredactor, respectiv locţiitor al redactomlui-şef (locţiitor al lui Marx). la 
„Neue Rheinische Zeitung• , Koln, 1 iunie 1 848-19 mai 1 849. 
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Tot la  „Neue Rheinische Zeitung. Revue• ,  Hamburg, 1850. 
6) „Problema militară în Prusia şi Partidul muncitoresc german•. Ham

burg, 1 865. 
7) „Războiul ţărănesc german".  Reeditare după nr. 5-6 ale ziarului „Neue 

Rheinische Zeitung. Politisch-Cikonomische R�vue•.  Leipzig, Genossenschafts
buchdruckerei. Prima ediţie (1850), ediţia a II-a ( 1 870), ediţia a lll-a (1879). 

8) „Contribuţii la problema locuinţelor", 3 ediţii. Reeditare după „Volks
staat" ; prima ediţie, Leipzig, Genossenschaftsbuchdruckerei , 1872. Ediţia a doua, 
Ziirich, Volksbuchhandlung, 1 837. 

9) „Despre problema socială în Rusia" .  Reeditare după „Volksstaat• .  Leip
zig, Genossenschaftsbuchdruckerei, 1 875. 

10) „Rachiul prusian în Reichstagul german".  Leipzig, Genossenschafts
buchdruckerei, 1 876. 

1 1 ) „Bakunişl!i Ia lucru. Insemnări despre răscoala din Spania". Reeditare 
după „Volksstaat" .  Leipzig, Genossenschaftsbuchdruckerei ( 1 874). 

12) „D-l Eugen Diihring revoluţionează ştiinţa• . Reeditare după „Volk«
staat" ,  respectiv „Vorwărts" .  Ediţia I, Leipzig, Genossenschaftsbuchdruckcre1, 
1 878. Ediţia a II-a, Ziirich, Volksbuchhandlung, 1886. 

13) „Dezvoltarea socialismului de la  utopie Ia ştiinţă" , ed. l, a II-a ş i  a 
III-a, toate în 1 883, la Ziirich, Volksbuchhandlung (traduceri în limbile fran
ceză, rusă, polonă, italiană, spaniolă, română, daneză, olandeză). 

1 4) „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului. ln legătură cu 
cercetările lui Lewis H. Morgan".  Ziirich, Schabelitz, 1884. Ediţia a doua, Stutt
gart, Dietz (1 886) . Ediţia a III-a în lucru (se lucrează la traducerile în limbile 
italiană, română, daneză, franceză) . 

1 5) „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane• . Reeditare 
după „Neue Zeit". Stuttgart, Dietz, 1888. 

4) „Padul şi Rinul".  Berlin, F. Duncker, 1 859. 
5) „Savoia, Nisa şi Rinul" .  Berlin, Behrend, 1 860. 
1 6) „Brentano contra Marx, în legătură cu pretinsa falsificarP a unui citat•.  

Hamburg, 1 891.  
Prefeţe şi introduceri la : 
3) K. Marx. „Mizeria filozofiei. Răspuns la uFilozofia mizenc1• a lui Prou

dhon". Traducere germană de E. Bernstein şi K. Kautsky. Stuttgart, Dietz, 
1 885. (Prefaţă împotriva lui Rodbertus) . 

1) K. Marx. „Capitalul" ,  voi. I. La ediţia a treia, 1883, şi la ediţia a patra 
(împotriva lui L. Brentano) , 1890. 

1) K. Marx. „Capitalul " ,  voi. II, prefaţă (împotriva lui Rodbertus),  1 885. 
4) „K. Marx în faţa Curţii cu juri din Colonia• , 1 849. Nouă reeditare după 

„Neue Rheinische Zeitung" ,  1 849. Ziirich, Editura Hottingen, 1885. (Prefaţă). 
5) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• ,  

nouă reeditare. Ziirich, Volksbuchhandlung, 1 885. (Introducere : „Contribuţii Ia 
istoria Ligii comuniştilor") .  

6 )  W .  Wolff. „Miliardul silezian". Reeditare după „Neue Rhcinische Zei
tung " ,  1 849, Ziirich, Volksbuchhandlung (Introducere : Biografia lui W. Wolff 
şi „Contribuţii Ia istoria ţărănimii prusiene"), ( 1886). 

7) S. Borkheim. „în amintirea patrioţilor de paradă din anii 1806-1807•. 
Ziirich, Volksbuchhandlung 1 888 (Introducere : Biografia lui S. Bork.heim) . 

1 ) K. Marx. „Capitalul. Critica cconom,Pt po!:tice" . Traducere de S. Moore 
şi E. Aveling după ediţia a treia germană editată de F. Engels. Londra, Sonnen
schein, 1 887 (redactarea traducerii şi prefaţa). 

2) K. Marx. „Discurs asupra liberului-schimb rostit la Bruxelles" ,  1 846 
(eroare ; corect : 1 848) . Traducere de F. K. Wischnewetzky. Boston şi Londra, 
1 888. (Prefaţa cu privire la  l iberul-schimb, în Jimba germană, în „Neue Zeit"). 
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3) F. Engels. „Situatia clasei muncitoare din Anglia în 1 844". Traducere 
de F. K. Wischnewetzky. New York, Lorell, 1 887 (Anexa şi prefata). (Aceasta 
din urmă a apărut şi în broşură : „Mişcarea muncitorească în America" ,  în 
limbile engleză şi germană, 1887, New York ; reeditare, Londra, Reeves, 1887. 
In limba germană a apărut şi în „Neue Zeit").  Edi/ia a doua, Londra, Sonnen
schein, 1892 (partial, un text nou al prefetei). 

Numai în revista „Neue Zeit" : „Politica externă a ţarismului rus" ,  mai 
1890. (In limba rusă, în revista „Sotial-demokrat" ,  Londra, 1 890, I şi II ; în 
limba engleză, în revista „Time", aprilie şi mai 1890 ; în limba franceză, în 
revista „Idee nouvelle" ; în limba română, în revista „Contemporanul",  nr. 1 
din 1890 şi în „Lumea nouă" din 27, 28, 29 şi 31 august, 1 şi 3 septembrie 1896). 

4) F. Engels. „Socialismul utopic şi socialismul ştiinţific" .  Londra, ed. a 
2-a. - 339 şi 340. 

386 Este vorba de introducerea rămasă neterminată Ia lucrarea proiectată de Marx 
privind istoria diplomaţiei Angliei şi Rusiei în secolul al XVIII-iea ; ea a fost 
publicată pentru prima oară în „Sheffield Free Press" şi în publicaţia londoneză 
„Free Press" ,  în iunie 1856---aprilie 1857, sub titlul „Revelations of the Diplo
matic History of the 18th Century" .  In 1899 a fost editată la Londra în broşură 
de către fiica lui Marx, Eleanor Aveling, sub titlul „Secret Diplomatic History 
of the Eighteenth Century• . 

„The Free Press• (apărut la Londra în 1855-1856) şi „The Sheffield Free 
Press• (apărut la Sheffield în 1851-1857) - ziare burgheze engleze, editate de 
Urquhart şi adeptii săi. - 341 .  

367 Engels s e  referă Ia articolele lui Marx „Spreea şi Mincio ", „Erfurtovismul în 
1859 " ,  „Quid pro quo", publicate în ziarul „Volk" în iunie-august 1859 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 425-
428, 451-453, 488-506). 

„Das Volk" - săptămînal ; a apărut în limba germană Ia Londra de Ia 1 
mai p!nă la 20 august 1859. A fost fondat ca organ oficial al Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor germani de la Londra. Primul număr a apărut sub redactia 
publicistului german democrat mic-burghez Elard Biscamp. Incepînd cu nr. 2 a 
apărut cu participarea nemijlocită a lui Marx. De la începutul lunii iulie, Marx 
a devenit de fapt redactor al ziarului, transformat astfel într-un organ de presă 
al revolutionarilor proletari. In coloanele ziarului „Volk" şi-au găsit expresia 
teoria şi tactica revoluţionară a luptei proletare, elaborate de Marx şi Engels. 
In ziar erau analizate, de pe poziţiile internationalismulm proletar, evenimen
tele războiului din Italia din 1 859, problemele unificării Germaniei şi a Italiei, 
era dusă o luptă consecventă împotriva bonapartismului. In total au apărut 1 6  
numere. D i n  lipsă d e  fonduri, ziarul şi-a încetat apariţia la 2 0  august 1859. -
341. 

388 Declaraţia „Către redacţia ziarului «Berliner Volks-Tribiine»" a fost scrisă de 
Engels în legătură cu publicarea în acest ziar a seriei de articole „Federatia 
jurasiană şi Mihail Bakunin".  In aceste articole, bazate aproape exclusiv pe 
materiale bakuniste, era pusă într-o lumină falsă istoria organizatiilor Interna· 
ţionalei I în Elveţia, se încerca justificarea activ1tătii scizioniste a bakuniştilor, 
în special a Federatiei jurasiene anarhiste, constituită, după sciziunea provo
cată în sectiile Internationalei din Elvetia romandă de către bakunişti, la Con• 
gresul de la La Chaux-de-Fonds din 4-6 aprilie 1870. Aceste articole contineau 
o serie de calomnii Ja adresa Consiliului General, a lui Marx şi a tovarăşilor 
lui de luptă, mai ales la adresa lui Johann Philipp B ecker. In special articolul 
al 10-Iea, publicat la 12 noiembrie 1892, cuprindea o serie de denaturări ale 
adevărului istoric. Engels a hotărît să dea riposta cuvenită fără să mai aştepte 
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publicarea tuturor articolelor. Trimiţînd declara\ia Ia Berlin lui Bebe! pentru a 
o transmite redacţiei ziarului „Berliner Volks-Tribilne", Engels I-a rugat prin
tr-o scrisoare, datată 15 noiembrie 1892, să aibă grijti ca declaraţia sa fie pu
blicată în numărul proxim al ziarului pentru „a pune capăt acestor intrigi" .  

Declaraţia lui Engels a fost publicată în „Berliner Volks-Tribune" Ia 1 9  
noiembrie 1892, iar la 2 4  decembrie 1892, în acest ziar a apărut, alături d e  arti
colul al 13-Iea, răspunsul dat de autor, socialistul elveţian Louis Heritier. In 
răspunsul său Ia declaraţie, precum şi într-o scrisoare ctitre Engels din 25 de
cembrie 1892, Heritier a încercat, pe un ton destul de impertinent, �a respingă 
învinuirea de a fi denaturat istoria Internaţionalei I. La 20 ianuarie 1893, En
gels a adresat lui Heritier o scrisoare de răspuns, în care dezvăluia subter
fugiile şi încercarea acestuia de a respinge acuzaţia că a denaturat faptele şi 
că Ie-a prezentat în spirit bakunist şi tendenţio5. Engels sublinia, totodată, că 
nu va permite ca istoria Internaţionalei I să fie falsificată. - 342. 

3U9 Conferinta de Ia Londra a ln lernationalei I - vezi adnotarea 109. - 342. 
!JjO 

:?il 

372 

Engels compară formularea acestei teze importante dată în preambulul la Statu
tul provizoriu (1864), la S tatutul general (1871) al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16 ,  Bucureşti, Editura po
litică, 1 963, p. 15 şi voi. 17, p. 466) , cu formularea denaturatei a tezei în tra
ducerea franceză a Statutului, făcută de proudhonistul de dreapta Tolain şi pu
blicată în 1866. - 343. 

Congresul de la Geneva al lnlcrnationalei I - vezi adnotarea 97. - 343. 

Este vorba de „Statutul general şi Regulamentul de organizare al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor" , publicat în 1871 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 466-481 ) .  - 343. 

973 Engels expune conţinutul rezoluţiei Conferinţei de la Londra cu pnv1re la sci
ziunea din Elveţia romandă (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucu
reşti, Editura politică, 1 963, p. 453-456). - 344. 

374 Alianta democratiei socialiste - organizaţie înfiinţată de Bakunin la Geneva 
în 1 868. ln programul lor, membrii Alianţei proclamau egalizarea claselor şi 
desfiinţarea statului. Ei negau necesitatea pentru clasa muncitoare a luptei po
litice. Acest program anarhist mic-burghez a găsit ecou în regiunile slab dez
voltate din punct de vedere industrial ale Italiei, Elveţiei, Spaniei şi altor ţări. 
In 1 869, Alianţa s-a adresat Consiliului General cerind să fie primită în Inter
naţională. Consiliul General a consimţit cu condiţia dizolvării Alianţei ca or
ganizaţie de sine stătătoare. Intrind în Internaţională, membrii Alianţei şi-au 
păstrat însă organizaţia secretă în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor şi, în frunte cu Bakunin, au luptat împotriva Consiliului General. Lupta 
Alianţei împotriva Internaţionalei s-a intensificat după căderea Comunei din 
Paris, cind Bakunin şi adepţii lui s-au ridicat vehement împotriva ideii dicta
turii proletariatului şi a întăririi partidului politic independent al clasei mun
citoare, bazat pe principiile centralismului democratic. Congresul de la Haga 
al Internaţionalei I din septembrie 1872 a adoptat cu o majoritate covîrşitoarc 
de voturi hotărirea de a exclude din Internaţională pe conducătorii Alianţei -
Bakunin şi Guillaume. - 344. 

3n Vezi adnotarea 134. - 344. 

ia Lucrarea lui K. Marx şi F. Engels „Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucu
reşti, Editura politică, 1 964, p. 331-465) a fost editată în limba franceză ; Ia 
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redactarea traducerii germane, apărută sub titlul „Ein Complot gegen die In
ternationale Arbeiter-Association• ,  a participat nemijlocit şi Engels. - 344. 

Sursa folos1td. de Engels pentru articolul „Un nou caz de căsătorie pe grupe• a 
fost raportul publicat în „Russkie Vedomosti" nr. 284 din 14 octombrie 1 892 cu 
privire la  rezultatele studiilor intreprinse de etnograful rus Lev Iakovlevici 
Stemberg asupra orînduirii sociale şi modului de viată la  ghiliacii din Sahalin 
(nivhei) , Textul raportului a fost reprodus aproape în întregime de Engels în 
articolul său. Traducerea germană, făcută de el, prezintă unele abateri neîn
semnate de la original, determinate de străduin\a de a preciza şi a clarifica 
unele pasaje. 

„Russkie Vedomosti" - publicaţie social-politică, organ de presă al moşie
�ilor liberali şi al burgheziei ; a apărut la Moscova din 1 863 pînă în 1918,  în 
1 863-1867 a apărut de trei ori pe săptămină, din 1868 - cotidian. - 345. 

378 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, p. 50. 
- 345. 

i;o GhWaci - vechea denumire a nivheilor, populaţie care trd.ieşte în regiunea 
cursului inferior al Amurului şi în partea de nord şi centrală a insulei Sallalin. 
- 346. 

380 

J81 

Legile ce/or douăsprezece table - cel mai vechi monument al dreptului roman. 
Au fost întocmite la mijlocul secolului al V-lea i.e.n. ca urmare a luptei ple
beilor împotriva patricienilor şi  au înlocuit dreptul cutumiar în vigoare pînă 
atunci la Roma ; aceste legi reflectau procesul de diferenţiere pe baza averii 
în societatea romană : legile erau înscrise pe douăsprezece table. - 347. 

„Etnograiiceskoe obozrenie" - revistă rusă trimestrială, editată din 1889 pînă 
in 1916 de secţia etnografică a Societăţii prietenilor ştiinţelor naturii, antropo
logiei şi etnografiei de pe lingă Universitatea din Moscova. 

Articolul lui Sternberg „Ghiliacii din Sdhdlin" d apă.iul în m. 2 pe anul 
1 893 al revistei. - 348. 

38� Această scrisoare a fost scrisă de Engels c:a răspuns la invitaţia de a participa 
la Congresul al II-iea al Partidului social-democrat din Ungaria. Invitaţia i-a 
fost trimisă de conducerea partidului la sfirşitul lunii decembrie 1892 prin in
termediul redacţiei ziarului „Arbeiterpresse".  

Congresu/ al II-iea al  Partidului social-democrat din Ungaria a avut loc 
la Budapesta la 6---8 ianuarie 1 893. lnaintea şi în timpul congresului s-a dat 
lupta dintre aripa oportunistă a partidului, în frunte cu conducerea Casei mun
citoreşti generale a asigurărilor sociale, şi aripa revoluţionară, în frunte cu 
P. Engelmann. Folosindu-se de influenţa lor asupra meseriaşilor şi muncitorilor 
cdlificaţi, care constituiau majoritatea membrilor partidului, oportuniştii au ob
ţinut confirmarea hotărîrii luate de ei anterior (în decembrie 1892) cu privire 
la excluderea din partid a lui Engelmann şi a adepţilor lui, învinuindu-l pe 
nedrept pe Engelmann de folosire abuzivă a fondurilor partidului şi de încăl
care a democraţiei. Pentru a masca răfuiala lor cu reprezentanţii aripii revolu
ţionare a partidului, oportuniştii au prezentat această luptă drept divergentă de 
natură personală, repetind acelaşi lucru şi în raportul partidului la  Cnngresul 
al II-iea din 1893 de la Zilrich al Internaţionalei. Congresul a adoptat de ase
menea statutul de organizare al partidului. 

Conducerea oportunistă a Partidului social-democrat din Ungaria nu a adus 
la cunoştinţa congresului salutul adresat de Engels, în care acesta se pronunta 
pentru rezolvarea paşnică a divergenţelor, Scrisoarea nu a fost publicată nici 
tn presa de partid. - 349. 
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Acest articol a fost scris de Engels în legăturii cu arestarea emigranţilor polo
nezi în Franţa sub învinuirea de a fi pregătit un atentat la viaţa Jui Alexandru 
al III-iea. Engels a aflat de aceste arestări de la socialista poloneză Maria Men
delson şi s-a ridicat imediat în apărarea revoluţionarilor polonezi, demascînd 
colaborarea poliţiei franceze cu poliţia ţaristă. Articolul a fost publicat în „Vor
wărts• nr. 11 din 13 ianuarie 1893, fără semnătură, la rubrica „Cronica poli
tică•. Redacţia a adăugat articolului următoarea notă introductivă : „In legă
tura cu ultimele acţiuni ale poliţiei pariziene, despre care am relatat pe scurt 
aseară, ni se scrie din cele mai competente cercuri" .  - 350. 

Scandalul Panama - afacere frauduloasă legată de coruperea oamenilor de stat 
francezi, a persoanelor oficiale şi a presei de c5tre compania pe acţiuni a Ca
nalului Panama, înfiinţată în 1679 în Franţa din iniţiativa inginerului şi omu
lui de afaceri F. Lesseps, pentru săparea canalului prin istmul Panama. 
La sfîrşitul anului 1888, compania a dat faliment, provocînd ruinarea 
în masă a micilor acţionari şi numeroase falimente. Mai tirziu, în 1892, s-a 
allat că, pentru a ascunde adevărata ei situaţie financiară şi abuzurile in 
manevrarea fondurilor adunate de la acţionari, compania a recurs la cumpă
rarea şi mituirea foştilor preşedinţi ai Consiliului de Miniştri din Franţa, Frey
cinet, Rouvier, Floquet şi a altor persoane sus-puse. Scandalul Panama a fost 
muşamalizat de justiţia burgheză, care s-a limitat să condamne persoane de 
importanţă secundară, printre care Lesseps, preşedintele companiei. 

Cuvîntul „panama" a devenit nume comun pentru denumirea marilor afa
ceri frauduloase. 

Engels numeşte Republica Franceză „oportunist-radicală " ,  avînd în ve
dere cele două mari partide burgheze din Franţa : republicanii burghezi mo
deraţi (aşa-numiţii „oportunişti"), care exprimau interesele marii burghezii, ş i  
radicalii, o fracţiune parlamentară care s-a despărţit de „oportunişti" şi care 
a continuat să susţină o serie de revendicări burghezo-democratice, deşi prac
tic renunţase la ele : în 190 1 ,  radicalii s-au organizat într-un partid menit s� 
reprezinte, în primul rind, interesele burgheziei mij locii şi mici. - 350. 

•� Engels se referă la vizita escadrei franceze de sub comanda amiralului Ger
vais la Kronstadt în iulie 1891 (vezi adnotarea 254) . - 351. 

880 Articolul „Despre panamaua italiană" a fost scris de Engels cu ocazia dezba
terilor din parlamentul italian desfăşurate în decembrie 1892-ianuarie 1893 în 
legătură cu abuzurile săvîrşite la Banca Romana : dezbaterile au fost prile
juite de discursul deputatului Colajanni. Afacerile scandaloase care au ieşit 
la iveală în cursul dezbaterilor şi  în care erau implicaţi cî\iva oameni de 
stat, mulţi parlamentari, avocaţi, gazetari şi persoane particulare au fost de
numite panamino (mica panama) . La scrierea articolului, Engels a folosit ma
teriale (rapoarte ale parlamentului, ziare) trimise de filozoful socialist italian 
Antonio Labriola, cu care coresponda în acel timp. Avînd în vedere că auto
rităţile italiene supravegheau această corespondenţă, Engels a publicat arti
colul anonim, deoarece CJ semnătură ar fi putut, după cum spunea el în scri
soarea către Liebknecht din 29 ianuarie 1893, „să-i pună pe indivizii din 
Roma pe urmele sursei mele italiene". - 352. 

B87 Fondul welfilor - fond special, aflat la dispoziţia personală a lui Bismarck 
şi destinat coruperii presei. - 352. 

888 „Corriere di Napoli" - cotidian itdlian de orientare moderat-liberală• ,  fon
dat in 1888. - 355. 
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3su „IJ SecoJo• - cotidian italian de orientare radicală ,  editat la Milano incepind 
dm 1866. - 355. 

3•� „ll Parlamenta• - cotidian italian de orientare moderat-liberală, a aparut la 
Torino din 1853. - 357. 

3" 1 Această prefdţă a fost scrisă de Engels in limba franceză, la rug<lmintea lui 
Turati, pentru ediţia italiană a „Manifestului Partidului Comunist", apărută in 
1 893 la Milano, in editura revistei „Critica Sociale", in traducerea lui P. Bet
tini (prefaţa a fost tradusă de Turati). ln carte a fost inclusă şi  prefaţa din 
1890 a lui Engels la cea de-a patra ediţie germană autorizată a „Manifestu
lui " ,  prefaţă pe care Engels i-a trimis-o in ianuarie 1893 tot lui Turati, la 
cererea acestuia. - 359. 

302 Vezi adnotarea 278. - 359. 

Lucrarea „Poa le oare Europa să dezarmeze ?" a fost scrisă de Engels in fe
bruarie 1 893, in legătură cu discutarea in Reichstagul german a proiectului 
de lege cu privire la armată, prezentat de guvern. Proiectul prevedea spori
rea considerabila a efectivului armatei şi alocaţii suplimentare pentru chel· 
tuielile militare. Aceste prevederi au provocat nemulţumirea unor pături largi 
ale populaţiei şi au determinat chiar şi unele partide burgheze să se pronunţe 
împotriva proiectului de lege. ln mai 1 893, cu majoritate de voturi, el a fost 
respins de Reichstag. ln iulie 1893 însă, după dizolvarea Reichstagului şi după 
nmle alegeri, Reichstagul a aprobat un proiect de lege similar. 

Prilejul nemijlocit pentru scrierea acestei lucrări l-a constituit împreju
rarea că Bebe! s-a adresat lui Engels, rugindu-l să-şi exprime părerea în le
gătură cu poziţia pe care trebuia să o adopte, in această problemă, fractiu
nea social-democrată din Reichstag. Trimiţind manuscrisul la Berlin pentru a 
fi publicat in „Vorwărts" ,  Engels i-a propus lui Bebe!, in scrisoarea din 24 
februa1 ie 1 B93, să publice lucrarea într-o serie de opt articole, ceea ce s-a şi 
făcut. La sfirşitul lunii martie 1893, lucrarea a apărut in broşură. Pentru 
această broşură, Engels a scris o prefaţă speciala. 

Seria de articole ale lui Engels au apărut şi in ziarul social-democrat 
„Wăhler" nr. 65, 66 şi 68 şi in suplimentul la nr. 69, 70, 7 1 ,  72 şi 74 din 20, 
2 1 ,  23, 24, 25, 27, 28 şi 30 martie 1893. lntr-o notă introductivă, redacţia a 
subliniat faptul că lucrarea lui Engels prezintă un interes general. - 363. 

Landwehr - parte componentă a forţelor armate terestre germane. Land
wehrul, care a luat fiinţă in Prusia in 1 813, in lupta împotriva trupelor Im 
Napoleon, era organizat ca miliţie populară şi cuprindea oameni mai virstnici 
care îşi îndepliniseră stagiul in armata permanentă şi trecuseră in rezerva. 
ln timp de pace, Landwehrul era concentrat din cind in cind pentru instruc
ţie. ln timp de război, Landwehrul din prima recrutare era folosit pentru com
pletarea efectivului armatei operative, iar Landwehrul din a doua recrutare, 
pentru serviciul de garnizoană. 

Dupa războiul franco-prusian, organizarea rezervei după modelul Land
wehrului prusian a fost adoptată de multe ţări, îndeosebi de Austro-Ungaria. 
- 367. 

30:. Pacea de la Frankfurt - vezi adnotarea 195. 
Pacea de la Tilsit - vezi adnotarea 34. - 368. 

29G Armata teritorială - incepind din 1 872, parte a Forţelor armate ale Franţei 
formată în timp de război şi destinată serviciului de gardă şi de garnizoană 
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în spatele frontului. Efectivul ei cuprindea oameni mai virstnici care îşi în
depliniseră stagiul în armata permanentă şi trecuseră în rezervă. 

Landsturm - miliţie înfiinţată în Prusia în 1813-1 814. Potrivit legii din 
1 867, Landsturmul era format din bărbaţi apţi pentru serviciul militar în virstă 
de la 17 la 42 de ani care nu-şi îndepliniseră serviciul militar nici în armata 
terestră, nici în marină şi care erau chemaţi sub arme numai în cazul cind 
exista pericolul unei invazii striiine. - 368. 

Bătălia de la Wiirlh (Alsacia) - una dintre primele mari bătălii din timpul 
războiului franco-prusian ; a avut loc Ia 6 august 1 870 şi s-a încheiat cu in
fringerea trupelor franceze de sub comanda mareşalului Mac-Mahon. 

Bătălia de la Sedan - vezi adnotarea 194. 
In bătălia de la Spichern (Lorena), care a avut loc la 6 august 1870, tru· 

]lele prusiene au infrint Corpul 2 al armatei franceze, comandat de generalul 
Frossard. In istorie, bătălia de la Spichern este cunoscută şi sub numele de 
bătălia de la Forbach. - 370. 

398 Este vorba de cuvintarea lui Bebe! cu privire la principiile statului viitorului, 
rostită în Reichstag la 3 februarie 1893. 

Ersatzreserve era denumită în armata prusiană, iar mai tîrziu şi în armata 
germană acea parte a rezervei formată din persoane care, deşi aveau vîrsta 
de recrutare, în timp de pace erau scutite din diferite motive de serviciul 
militar activ ; Ersatzreserve, unde în 1 894 serviciul a fost stabilit la 12 ani, 
servea pentru completarea efectivului armatei în caz de mobilizare. - 371. 

soo Este vorba despre adoptarea de către marele ducat Hessen-Darmstadt a sis
temului militar prusian după crearea, în 1867, sub hegemonia Prusiei, a Con
federaţiei Germaniei de nord, în componenţa ciireia au intrat şi o parte din 
teritoriile acestui ducat. - 37 1 .  

400 In perioada septembrie 1 841-octombrie 1842, Engels şi-a facut stagiul militar 
ca voluntar într-un regiment de artilerie de gardă prusian. 

Kupfergraben - canal în Berlin în apropierea căruia se afla cazarma 
acestui regiment. 374. 

cot Engels se referă Ia călătoria făcută la Barmen la sfirşitul lunii martie-înce
putul lunii aprilie 1 860 în legătură cu moartea tatălui său. - 376. 

402 Engels se referă la articolul redacţional „Vechi subterfugii" ,  publicat în „Frei
sinnige Zeitung" din 26 noiembrie 1 892, care critica proiectul de lege cu pri
vire la armată. 

„Freisinnige Zeilung• - cotidian german, organ al Partidului liberal ger
man ; a apărut la Berlin din 1 885 pină în 1918 ; redactor al lui a fost Rich
ter. - 379. 

403 Imprumutul de la Paris - vezi adnotarea 255. - 386. 

404 la publicarea lucrării lui Engels în „Vorwărts" (nr. 58 din 9 martie 1 893). 
acest pasaj a fost omis. In locul lui, redacţia a introdus intre paranteze ur
mătoarea notă : „Engels arată aici urmările la  care ducea înainte desperarea 
soldaţilor maltrataţi. Nu reproducem aceste fapte, aricit de obiective ar fi, 
deoarece cunoaştem practica judiciară care foarte adesea, în expunerea obiec
tivă a faptelor, făcută cu scopul de a avertiza, vede inlen/ia de a provoca 
repetarea unor asemenea fapte".  

Omisiunile făcute în text de redacţia publicaţiei „Vorw;Jrts" şi motivele 
invocate pentru justificarea acestor omisrnni dovedesc că redacţia ziarului 
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s-a speriat de tonul revoluţionar al lucrării lui Engels, care în acest pasaj 
continea un apel direct către soldati de a se împotrivi violentei şi samavol
niciei. In broşură, paragraful omis a fost reintrodus, iar nota redactională 
eliminată. - 388. 

405 Bătălia de Ia Jena - vezi adnotarea 34. - 389. 

tos Tripla AlianJă - bloc agresiv politic-militar îndreptat împotriva Frantei şi 
Rusiei, în care au intrat Germania, Austro-Ungaria şi Italia. S-a constituit 
definitiv în 1882, în urma aderării Italiei la alianta militară austro-germană 
încheiată în 1879. Acordul cu privire la Tripla Aliantă a fost semnat pe cinci 
a.ni şi a fost reînnoit în 1887 şi în 1891 , fiind prelungit automat în 1902 şi în 
1 91 2. Crearea Triplei Aliante a însemnat începutul scindării Europei în două 
mari tabere vrăjmaşe şi, în ultimă instantă, a dus Ia primul război mondial 
<lin 1914-191 8. Chiar la începutul războiului, Italia a ieşit din aliantă şi în 
1915 s-a alăturat statelor care luptau împotriva Germaniei şi Austro-Unga
ciei. - 390. 

to7 Cu Tratatul de pace de la Praga, semnat Ia 23 august 1 866, s-a încheiat răz
boiul austro-prusian din 1866. Prin acest tratat, Austria, învinsă în război, re
nunta să facă concurentă Prusiei pentru hegemonie în Germania şi îşi dădea 
consimţămîntul la formarea, sub conducerea Prusiei, a Confederatiei Germa
niei de nord. Conform articolului V din tratat, toate drepturile Austriei asupra 
Schlesswig-Holsteinului, aflat în stăpînirea comună a Austriei şi  Prusiei după 
victoria lor asupra Danemarcii, în războiul din 1864, reveneau Prusiei 1 
Schlesswigul de nord urma să fie realipit la Danemarca dacă populatia lui 
şi-ar fi dat consimtămîntul printr-un plebiscit. Prusia nu a îndeplinit însă 
această conditie a tratatului şi a păstrat Schlesswigul de nord. ln 1878, arti
colul V al Tratatului de la Praga a fost anulat. - 39 1 .  
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Este vorba de greuti:itile în aprovizionarea cu alimente a pnp11l<1ţiei panz1ene 
în timpul asedierii Parisului de către armata germană din septembrie 1870 
pînă în ianuarie 1 871 , în perioada războiului franco-prusian. - 392. 

Alegerile parlamentare care au avut loc în Anglia în vara anului 1892 s-au 
soldat cu victoria liberalilor. Muncitorii englezi şi organizaţiile socialiste au 
participat cu succes la această campanie electorală, avînd un număr consi
derabil de candidati. Trei dintre ei - K. Hardie, J. Burns şi J. Havelock 
Wilson - au fost aleşi în parlament. - 395. 

Engels se referă la proiectele de lege cu privire la onorariul deputaţilor în 
parlament şi cu privire la votul egal. Proiectul de lege cu privire la votul 
egal prevedea un singur vot pentru fiecare alegător, şi nu mai multe, în di
verse circumscriptii (în localitatea unde domiciliază, în localitatea unde are 
proprietăti etc.) potrivit sistemului în vigoare al censului electoral. Guvernul 
liberal al lui Gladstone, venit la putere în urma alegerilor din 1892, a pre
zentat aceste proiecte de lege sub presiunea maselor populare, care luptau 
să pună capăt privilegiilor vîrfurilor burgheze-aristocratice. Camera lorzilor 
a respins însă ambele proiecte de lege. - 395. 

Mesajul de salut adresat muncitorilor austrieci a fost scris de Engels Ia ru
gămintea lui M. Schacherl, redactorul editiei speciale „Zum 1. Mai". Schacherl 
s-a adresat lui Engels în această problemă printr-o scrisoare datată 14 ianua
rie 1893. 

Mesajul de salut a fost publicat sub titlul „O scrisoare de la Friedrich 
Engcls".  ln aceeaşi editie specială au apărut mesajele de salut adresate mun-
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citorilor austrieci cu prilejul zilei de 1 Mai şi articolele cu pnvue la această 
sărbătoare a proletariatului scrise de fiicele lui Marx - Laura Lafargue ş1 
Eleanor Marx-Aveling, precum şi de P. Lafargue, A. Bebe!, W. Liebknecht, 
G.  V. Plehanov şi de alţi militanţi ai mişcării socialiste şi muncitoreşti. - 396. 
In alegerile municipale din 1 892, Partidul muncitoresc francez a obţinut o 
mare victorie, întrunind peste o sută de mii de voturi. - 396. 
In şedinţa din 17 ianuarie 1893 a Reichstagului austriac, consilieml ministe
rial von Czapka, în răspunsul său la interpelarea deputaţilor social-democraţ1, 
a recunoscut caracterul nelegal al acţiunilor autoritiiţilor locale care într-o 
serie de regiuni ale Austriei au încălcat dreptul de asociere şi de întru
nire. - 396. 

Acest mesaj de salut a fost scris de Engels în legătură cu o scrisoare pri
mită în martie 1 893 din partea redacliei ziarului social-democrat ceh „So
cialni Demokrat•,  prin care era rugat sd. scrie un material pentru ediţia spe
cială de l Mai, pregătită de social-democraţii cehi. In această ediţie au fost 
publicate şi mesajele de salut adresate muncitorilor cehi de către P. Lafargue, 
A. Bebe! şi alţi militanţi. - 398. 

Marx a întreprins o călătorie la Viena la sfîrşitul lunii august-începutul lunii 
septembrie 1848 cu scopul de a întări legăturile cu organizaţiile muncitoreşti 
şi democratice austriece şi de a le determina să lupte cu mai multă hotărîre 
împotriva contrarevoluţiei din Austria. De asemenea, spera să primească fon
duri pentru continuarea editării lui „Neue Rheinische Zeitung•.  - 3911. 

Engels se referă la lupta pentru introducerea votului universal care a avut 
loc în Belgia în 1 890 şi 1 893. Sub presiunea acţiunilor de masă şi a grevelor, 
desfăşurate sub conducerea partidului muncitoresc, Camera deputaţilor a adop
tat, la 18 aprilie 1893, o lege cu privire la votul universal (confirmată de 
senat la 29 aprilie), dar cu unele limite dictate de interesele claselor domi
nante. Prin această lege, în Belgia a fost introdus votul universal, limitat 
însă la bărbaţii de peste 25 de ani, cu un domiciliu stabil de cel puţin un 
an. ln afară de aceasta, legea a introdus sistemul votului multiplu : unor ca
tegorii de alegători li s-a acordat suplimentar 1 pină la '.! voturi, în funcţie 

. de avere, educaţie şi  funcţia deţinută în stat. - 399. 
il7 fa/atu/ Bourbonilor - reşedinţa din Paris, pe Quai d'Orsay, reşedinţa Ca

merei deputaţilor din Franţa. - 399. 

418 Mesajul de salut cu prilejul zilei de 1 Mai adresat muncitorilor spanioli a 
fost scris de Engels la rugămintea cunoscutului militant al mişcării socialiste 
şi muncitoreşti spaniole Pablo Iglesias. In aprilie 1 893 Iglesias i-a trimis Jui 
Engels o scrisoare in care îl ruga să scrie un articol pentru numărul dedicat 
zilei de 1 Mai al ziarului „El Socialista• .  - 400. 

418 La 2 mai 1 808 a izbucnit la  Madrid o răscoală populară împotriva trupelor lui 
Napoleon care invadaseră Spania, Răscoala a fost reprimată cu cruzime de 
trupele franceze. Ea a însemnat însă începutul luptei de eliberare naţională 
a poporului spaniol. In fiecare an, în ziua de 2 mai poporul spaniol cinsteşte 
memoria luptătorilor căzuţi pentru eliberarea patriei. - 400. 

420 Prin această scrisoare Engels răspunde social-democratului bulgar Stoian 
Nokov, aflat la Geneva, care îi trimisese nr. 2 din 1 892 al revistei „Soţial
·demokrat• .  Prin intermediul Im Nokov, scrisoarea lui Engels a parvenit re
·dacţiei, care a publicat-o în traducere bulgară în nr. 3 din 1893 al revistei, 

42 
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sub titlul „O scrisoare de la Friedrich Engels" .  Redacţia a însoţit scrisoarea 
lui Engels cu o scurtă postfaţă, în care expunea pe scurt activitatea condu
cătorilor mişcării socialiste şi în primul rînd a lui Engels, şi menţiona unele 
lucrări ale lui Engels care aveau o mare importanţă pentru Bulgaria. 

„So/ial-demokrat•  - revistă literară bulgară, a apărut trimestrial Ia Sev
lievo în 1 892-1893. Redactorii revistei au fost studentii Universităţii din 

Geneva S.  Balabanov (Hristov) şi  C. Rakovski , care pregăteau materialul în 
Elveţia şi îl  trimiteau pentru tipar editorului in Bulgaria. In revistă au fost 
publicate în traducere bulgară unele lucrări ale lui Marx şi Engels. In nr. 3, 
în afară de scrisoarea amintită a lui Engels, a fost publicată şi biografia lui 
Marx scrisă de Engels, o parte din „Prefaţa la  ediţia engleză a ccDezvoltării 
socialismului de la utopie la ştiinţă»" scrisă de el, precum şi punctul 3 din 
capitolul al IV-iea al volumului I al „Capitalului" lui Marx. ln această revistă 
au fost publicate şi articole ale lui G. V. Plehanov, P. Lafargue şi ale altor 
militanţi de seamă ai mişcării socialiste şi muncitoreşti. 

Redacţia revistei „Soţial-demokrat• a încercat să transpună în Bulgaria 
ideile şi metodele mişcării muncitoreşti vest-europene. Dar în problemele teo
retice, redactorii revistei au avut multe puncte neclare şi au provocat con
fuzii într-o serie de probleme ale teoriei marxiste. Unul din neajunsurile 
redacţiei consta şi în faptul că era ruptă de viaţa social-politică a Bulgariei. 
„Soţial-demokrat" s-a ridicat împotriva grupului marxist al lui D. N. Blagoev, 
care lupta pentru crearea unui partid social-democrat revoluţionar în Bulgaria. 
- 402. 

421 In nr. 2 din 1 892 al revistei „Soţial-demokrat" au fost publicate în traducere 
bulgară lucrările lui Plehanov : „Filozofia hegeliană a istoriei" şi „Despre sar
cinile socialiştilor în lupta împotriva foametei din Rusia". - 402. 

422 Cuvîntarea la al IlI-lea Congres internaţional muncitoresc socialist de Ia Zu
rich a fost rostită de Engels la ultima şedinţă, din 12 august 1 893. Engels a 
sosit la Zurich după ce şi-a încheiat călătoria prin Europa, vizitind în prealab1l 
Germania. La ultima şedinţă, biroul congresului l-a însărcinat pe Engels, în 
calitate de preşedinte de onoare, să rostească cuvîntarea de incheiere a lucră
rilor congresului. 

Cuvîntarea lui Engels a fost publicată în multe ziare socialiste şi mun
citoreşti. A apărut în suplimentul la  ziarul „Vorwărts" nr. 1 90 din 15 august 
1 893 şi, cu mici prescurtări, în „Arbeiter-Zeitung" nr. 35 din 1 septembrie 
1 893, precum şi în „Socialiste" nr. 155 din 2 septembrie 1893 şi în alte organe 
de presă. 

Al treilea Congres international muncitoresc socialist a avut loc la Zii
rich la 6-12 august 1 893. La acest congres au participat 4 1 1  delegaţi din 1 8  
ţări. Delegaţia engleză a fost mult mai numeroasă decît l a  congresele ante
rioare, ceea ce dovedea că încercările liderilor vechilor trade-unionuri de a 
împiedica participarea muncitorilor englezi la mişcarea socialistă internaţio
nală eşuaseră. Atît în perioada de pregătire a congresului, cit şi în timpul 
desfăşurării lui, marxiştii au trebuit să ducă o luptă îndîrjită împotriva anar
hiştilor. Prezentindu-se în număr mare, în pofida hotărîrilor luate în preala
bil, de a se admite la congres numai organizaţiile care recunoşteau necesi
tatea luptei politice, anarhiştii au obligat congresul să-şi înceapd. lucrările cu 
discuţia asupra problemei : ce se înţelege prin „activitate politică• 1 ei au 
încercat să impună ccngresului concepţia lor asupra activităţii politice, con
cepţie potrivit căreia activitatea politică înseamnă acte teroriste. La propune
rea lui Bebe!, congresul a adoptat o completare specială lu hotărîrile luate 
anterior în această problemă. Conform acestei completări, prin activitate poli
tică se înţelegea folosirea de către partidele muncitoreşti a drepturilor poli-
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tice şi a instituţiilor legislative în interesul proletariatului şi cu scopul de a 
cuceri puterea politică. După adoptarea acestei completări, anarhiştii au fost 
nevoiţi să părăsească congresul. 

Congresul a analizat în principal probleme legate de tactica mişcării mun
c.itoreşti : sărbătorirea zilei de 1 Mai ,  tactica politică a social-democraţ1Ior, 
poziţia social-democraţiei în cazul unui război. 

Discutind problema sărbătoririi zilei de 1 Mai, delegaţii au criticat poziţia 
reprezentanţilor social-democraţiei germane, care insistau ca sărbătorirea să 
aibă loc în prima duminică a lunii mai. Congresul a confirmat rezoluţia Con
gresului de la Bruxelles în aceasta problemă. In cea de-a doua problemei a 
fost adoptată o rezoluţie care recunoştea necesitatea îmbinării formelor de 
luptă parlamentare şi neparlamentare. Dar sublinierea exagerată a importan
ţei luptei pentru reforme dovedea o supraapreciere a importanţei activităţii 
parlamentare, o anumită creştere a tendinţelor reformiste în partidele din 
Internaţionala a II-a. 

Un loc important în lucrările congresului I-a ocupat problema cu privire 
Ia atitudinea social-democraţiei faţă de război. Raportor în această chestiune 
a fost G. V. Plehanov. Congresul a respins propunerea anarhistă a lui Nieu
wenhuis potrivit căreia, în cazul izbucnirii unui război , trebuia declarată greva 
generală şi a aprobat tezele fundamentale ale rezoluţiei adoptate de Congre
sul de la Bruxelles în această problemă, add.ugindu-Ie o nouă prevedere, prin 
care muncitorii erau chemaţi să lupte pentru dezarmare şi prin care depu
taţii socialişti din parlamente erau obligaţi să voteze împotriva creditelor de 
război. La Congresul de Ia Ziirich au participat şi  delegaţi ai P.S.D.M.R. Dele
gaţia romd.nă a prezentat Ia acest congres un raport (vezi „Presa muncito
rească şi socialistă din România" Bucureşti, Editura politică, 1 964, voi. I 
( 1865--1900) , partea a II-a (1890-1900). 

Gazeta „Munca• a publicat lucrările congresului redind în întregime inter
venţia delegaţiei române. - 403. 

�23 Engels se referă la Congresul de Ia Haga al Tn!Prn�tionalPi I (vezi adnotarea 
134). - 403. 

�24 Vezi adnotarea 97 şi 241 .  - 403. 

�25 Intorcindu-se împreună cu Bebe! din Elveţia (după Congresul de la Ziirich) . 
Engels s-a oprit pentru citeva zile la Viena. Cu acest prilej, social-democraţii 
austrieci au organizat, la 11 septembrie 1 893, o festivitate în cinstea lui Engels 
şi a lui Bebe! la care, potrivit unui comunicat al ziarului „Arbeiter-Zeitung" 
dm 15 septembrie 1 893, au participat aproximativ 600 de oameni. Intrucit i11.sCi 
cei ce doreau să-I salute pe Engels erau mult mai numeroşi, Ia 1 4  septembrie 
a avut Ioc o întrunire consacrată rezultatelor Congresului de la Ziirich, Ia 
care au participat circa 2 OOO de oameni. La această întrunire au luat cuvin
tul participanţii la congres (V. Adler, A. Bebe! şi alţii). In încheiere Engels 
a rostit o cuvintare. 

O relatare asupra acestei cuvintări a lui Engels a apărut, în afară de 
„Arbeiter-Zeitung•, în „Neue Freie Presse• şi  în „Vorwărts• nr. 219 din 17 
septembrie 1 893. - 405. 

�2G Engels se referă la  grandioasa demonstraţie a muncitorilor din Viena pentru 
votul universal, organizată Ia 9 iulie 1893 de către social-democraţii austriec1. 
In timpul demonstraţiei, Ia care au participat peste 40 OOO de oameni, au 
avut Ioc o serie de întruniri muncitoreşti, printre care una şi în localul pri
măriei dm Viena. - 406. 
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lntorcindu-se din Elveţia, Engels, după ce a vizitat Viena, a sosit Ia Berlin, 
unde a stat de la 16 pînă la 28 septembrie 1 893. Aici, ca şi Ia Viena, i. s-a 
f<icut o primire călduroasă, despre care a relatat însuşi Engels în scrisoarea 
adresată lui Sorge la 7 octombrie 1 893. ln acelaşi timp, autorităţile polilie
neşti au urmărit cu mare atenţie călătoria lui Engels, lucru confirmat de 
rapoartele agenlilor de poliţie vienezi şi berlinezi. 

Engels a rostit cuvîntarea de faţă la adunarea de la Berlin ţinută în cin
stea sa la 22 septembrie 1893. La adunare au participat aproximativ 4 OOO , de 
oameni. La 26 septembrie, el a participat la un banchet, unde W. Liebls:rw,c;:ht, 
în cuvîntul de salut, a subliniat rolul deosebit de important al lui Enga��- în 
mişcarea muncitorească din Germania. Cuvîntarea lui Engels a fost publi
cată în gazeta „Munca• nr. 35 din 24 oct. 1 893 sub titlul „Friedrich Ei!gels 
la Berlin". - 407. ' ; 

428 Engcls se referă Ia şederea lui la Berlin din septembrie 1 841  pînă în o,ctbm
brie 1 842, în timpul cind a făcut serviciul militar ca voluntar. - 407. 

428 Este vorba de alegerile pentru Reichstag din iunie 1893, în care social-demo
craţia germană a obţinut un mare succes. ln interviul acordat coresponden
tului ziarului englez „Daily Chronicle" ,  Engels a f<icut o apreciere a rezulta
telor acestor alegeri (vezi volumul de faţă, p. 541-545). - 407. 

430 ln a doua jumătate a lunii iunie 1 876, Engels se afla în Germania, călătorind 
spre Heidelberg pentru chestiuni familiale. - 407. 

431 Acest mesaj de salut a fost scris de Engels în legătură cu invitaţia de a par
ticipa la lucrările Congresului internaţional al studenţilor socialişti şi a' fost 
publicat în „L"f:tudiant socialiste• (împreună cu mesajele de salut ale lui G. V. 
Plehanov şi ale altor militanţi ai mişcCirii socialiste), în al doilea sup-Iiment 
la ziarul „Vorwarts• nr. 41 din 18 februarie 1 894, precum şi în revista bul
gară social-democrată „Den• nr. 4-5 din 1 894. 

Congresu/ inlerna/ional al studenţilor socialişti, convocat din iniţiativa 
unui g1 up de 'ludenli sudctli�li din Genevct, a avut Ioc la Geneva de Ia 22: ·1a 25 
decembrie 1 893. La acest congres au participat 26 de delegaţi din partea orga
nizaţiilor studenţeşti armene, belgiene, bulgare, elveţiene, franceze, germane, 
italiene, poloneze, rom<me şi ruse. Congresul a dezbătut următoarele pro
bleme : participarea intelectualilor la mişcarea socialistă, antisemitismul, anar
hismul, „socialismul de stat• etc. Rezoluţiile congresului erau întocmite în 
spiritul hotărîrilor luate de congresele de la Bruxelles şi Ziirich ale Interna
ţionalei a II-a. Congresul a recomandat, de asemenea, desfăşurarea unei . pro
pagande socialiste active în rindurile studenţilor şi a hotărit să creeze. Ia 
Geneva un secretariat internaţional cu scopul de a stabili şi înt<iri legăturile 
dintre studenţii socialişti din diferite ţări. 

La acest congres a participat şi o delegaţie a studenţilor români. Dele
gaţii au participat la lucrările congresului luînd cuvîntul într-o serie de pro
bleme. ln Gazeta „Munca• din decernhr1e 1 893 a apărut scrisoarea lui Engels 
sub titlul „Scrisoarea lui Engels adresată celui de-al II-iea congres interna
ţional al studenţilor socialişti" însoţită de o relatare asupra lucrărilor con
gresului. 

„L"Eludianl socialiste• - publicaţie socialistă bilunară, a apărut la Bru
xelles din 1 891 ; la început - organ de presă al Federaţiei studenţilor socia
lişti belgieni, apoi, de la sfirşitul anului 1 893, organ de presă al Secretaria,tului 
internaţional al studenţilor socialişti. - 410. 

432 Această prefaţă a fost scrisă de Engels cu prilejul reeditării în 1894 la Berlin 
a unor lucrări şi articole ale sale pe teme internaţionale, datind din perioada 
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· 1871-1 875, în broşura „Articole din •Volksstaab pe teme internaţionale 
11871-1875) " .  - 411.  

433 Vezi pamfletul lui  K. Marx „Domnul Vogt" ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 421-738 ; vezi articolul lui F. En
gels „Incă o dată •domnul Vogt.•, publicat în ziarul „Volksstaat• nr. 38 din 
10 mai 1871 , în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura poli
tică, 1963, p. 320-327. - 411 .  

434 Articolul lui Engels „Bakuniştii la  lucru• a fost publicat în „Volksstaat• nr. 
105, 106 şi 107 din 31  octombrie, 2 şi 5 noiembrie 1 873 ş1  ulterior a apărut 
ÎJJ. broşură : „Die Bakunisten an der Arbeit. Denkschrift liber den letzten Auf
stand în Spanien •. Leii::zig (1874) („Bakuniştii la lucru. Insemnări despre ultima 
răscoală din Spania") vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, 
Editura politică, 1964, p. 470-488). - 4 1 1 .  

435 Este vorba d e  primul articol din seria „Literatura din emigraţie" ,  publicată în 
'„Volksstaat• din iunie 1 874 pînă în apri lie 1 875. Acest articol a fost publicat 
în „Volksstaat• nr. 69 din 17 iunie 1 874. Titlul „Manifestul polonez• a fost dat 
articolului de către autor în 1 894 cu prilejul reeditări! lui în broşura „Articole 
-din aVolksstaat» pe teme internaţionale ( 1871-1875) " (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1!:164, p. 5 19-526). - 411 .  

436 Este vorba de cel de-al doilea articol din seria „Literatura din emigraţie•, 
publicat în „Volksstaat• nr. 73 din 26 iunie 1 874 (vezi K. Man: şi F. Engels. 
Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 52&-534) .  Titlul „Progra

'mul comunarzilor blanquişti emigranţi" a fost dat de Engels în 1 894 cu pri
lejul reeditării lui m broşura „Articole din cVolksstaat» pe teme internaţio
nale ( 187 1-1875) " .  - 4 1 1 .  

437 Î n  alegerile pentru Camc1 a deputaţilor din Franţa desfdşurate intre 20 august 
şi 3 septembrie 1893 au fost aleşi 5 blanquişti : Vaillant, Baudin, Chauviere, 
Scrnbat şi Walter. - 4 1 2. 

438 In iulie 1 880, in Franţa, sub influenta mişcării muncitoreşti şi democratice, a 
•fost promulgată legea de amnistiere a comunarzilor. Această amnistie a per
mis multor exilaţi şi emigranţi participanţi la Comună să se întoarcă m 
patrie. - 4 1 2. 

439 Prin „burghezie oportunistă• Engels înţelege pe republicanii bui ghezi mode
raţi , aşa-numiţii „oportunişti" (vezi adnotarea 384). - 4 1 2. 

440 ,,Le Parii socialiste. Organ du Comite Revolutionnaire Central• - săptămi· 
nai al partidului blanquiştilor ; a apărut la Paris din 1 890 pină în 1 898. - 4 1 2. 

441 Articolul „Cu privire la problema socială în Rusia" - al cincilea din scria 
„Literatura din emigraţie" - a fost publicat în „Volksstaat• nr. 43, 44 şi 45 
din 16, 18 şi 21 aprilie 1 875 (vezi K. Marx şi F. Engcls. Opere, voi. 18 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 554-567) ,  apărînd imediat după aceea în 
broşură : „Soziales aus Russland • ,  Leipzig, 1875 („Cu privire la problema 
socială în Rusta") ,  cu o scurtă prefaţă scrisă de Engels pentru această ediţie 
(op. cit. , p. 584-586). In broşura „Articole din « Volksstaat. pe teme interna
ţionale ( !ll71-1875) " ,  Engels a inclus atit articolul cit şi prefaţa. - 413. 

442 Cuvinl înainte la articolul „Bakuniştii la lucru• (vezi adnotarea 434) a fost 
scris de Engels la începutul lunii ianuarie 1 894 în legătură cu reeditarea arti
colului în broşura „Articole din •Volksstaab pe teme internaţionale ( 187 1 -
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1 875) " (vezi adnotarea 432). Pentru noua editie a articolului, Engels a introdus 
in text o serie de modificări redactionale şi a dat articolului un alt subtitlu ; 
in loc de „Insemnări despre ultima răscoală din Spania" - „Insemnări despre 
răscoala din Spania din vara anului 1873 " .  

In textul „Cuvintului înainte" s-au strecurat unele mici inexactităti in ceea 
ce priveşte datele evenimentelor. Republica a fost proclamată in Spania Ia 1 1  
februarie 1873, iar alegerile pentru cortesurile constituante a u  avut Ioc I a  
10 mai 1873. - 414. 

443 Postfa/a la lucrarea „Cu privire la problema socială în Rusia" (vezi adnotarea 
441) a fost scrisă de Engels in legătură cu reeditarea lucrării in broşura „Ar
ticole din «Volksstaat• pe teme internationale (1871-1875) " .  In pretata Ia 
broşură (vezi volumul de fată, p. 413). Engels arată cauzele care l-au deter
minat sd reediteze această lucrare cu o postfată amănuntită. - 416. 

444 Engels se referă Ia broşura lui P. N. Tkacev „Offener Brief an Herrn Friedrich 
Engels, Verfasser der Artikel ccFliichtlings-Literatur» in Nr. 1 1 7  und 1 1 8  des 
«Volksstaat»" ,  Jahrgang 1874. Ziirich, Typographie der Tagwacht. 1874. (P. N. 
Tkacev „Scrisoare deschisă către d-l Friedrich Engcls, autorul articolului 
•Literatura din emigratie» " .) 

Engels i-a răspuns lui Tkacev prin articolele 4 şi 5 din seria „Literatura 
din emigratie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Ope1 e, voi. 18, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, p. 544-553 şi 554-566) . - 416. 

"5 Este vorba de cartea : A. Haxthausen. „Studien liber die innern Zustănde, das 
Volksleben und insbesondere die lăndlichen Einrichtungen Russlands". Bd. 
I-III. Hannover - D .�rlin, 1 847-1852. (A. Haxthausen. „Studii asupra rela
tiilor interne din viata poporului şi îndeosebi asupra institutiilor săteşti din 
Rusia") .  - 416. 

"6 Scrisorile lui A. I. Herzen către W. Linton, redactorul revistei „The English 
Republic", au fost scrise in ianuarie-februarie 1854 şi publicate pentru prima 
oară in limba engleză in 1854 in nr. 3 al acestei reviste. Engels reproduce UR 
fragment din scrisoarea a treia a lui Herzen către Linton, citindu-I după textul 
editiei geneveze din 1885 a cărtii lui G. V. Plehanov „Divergentele noastre",  
p. 9. De aceea, şi in editia de fată textul scrisorii lui Herzen a fost dat după 
cartea lui Plehanov. Textul integral al scrisorilor lui Herzen către Linton 
se află in A. I. Herzen „Opere complete" .  - 417. 

147 Aici se citează articolul de critică al lui N. G. Cernişevski „Insemnări pe 
marginea revistelor", publicat pentru prima oară in nr. 5 din 1857 al revistei 
„Sovremennik". In continuare se citează un alt articol al lui, „Studii asupra 
relaţiilor interne din viata poporului şi îndeosebi asupra institutiilor săteşti 
din Rusia. Dedicate baronului A. Haxthausen",  publicat pentru prima oară i n  
nr. 7 din 1857 al revistei „Sovremennik". Ambele articole a u  fost incluse in 
volumul al cincilea al Operelor lui N. G. Cernişevski, apărut sub titlul comun 
„Despre posesiunea în obşte a pămintului" , Geneva, 1879. In lucrarea lui G. V. 
Plehanov „Divergentele noastre" (Geneva, 1 885) acest citat este dat la p. 
16--17 ; al doilea, care urmează mai jos - la p. 15. Evident, Engels I-a citat 
pe Cernişevski după cartea lui Plehanov, şi textul citatelor corespunde acestei 
editii. - 418. 

448 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 314. Engels citează aici pretata la  ediţia rusă a „Manifestului Partidului 
Comunist" din 1882, in retroversiune după traducerea rusă a lui Plehanov, 
astfel că textul citatului se deosebeşte într-o oarecare măsură de textul german 
original corespunzător. din manuscris. - 423. 
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449 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 965, 
p. 1 10-1 13. - 424. 

4so Este vorba de articolul lui I. G. Jukovski „Karl Marx şi cartea sa despre 
capital" ,  apărut în „Vestnik Evropî " ,  cartea a 9-a, pe 1 877. N. K. Mihailovski, 
unul dintre ideologii narodnicismului rus, a răspuns prin articolul „Karl Marx 
în faţa judecăţii d-lui I. G. Jukovski" ,  publicat în „Otecestvenniie Zapiski" 
nr. 10  din 1877. 

„ Vestnik Evropi• - revistă lunară istorică-politică şi literară de orientare 
burgheză-liberală ; a apărut la Petersburg din 1 866 pînă în 1918.  In această 
revistă au fost publicate articole îndreptate împotriva marxiştilor revoluţio
nari. Redactor editor al acestei reviste a fost pînă in 1 908 M. M. Stasiulevici. 

„Oleceslvennîie Zapiski" - revistă literară-politică, editată la Petersburg 
din 1 820 ; din 1 839 a devenit una dintre cele mai bune publicaţii progresiste 
ale timpului. La redactarea revistei a luat parte V. G.  Bielinski, au colaborat 
A. I. Herzen şi alţii. Din 1 846, după plecarea lui Bielinski din redacţie, impor
tanţa revistei a început să scadă. Din 1 863, cînd conducerea a fost preluată 
de N. A. Nekrasov şi M. E. Saltîkov-Scedrin, revista cunoaşte un nou avînt ; 
în această perioadă revista a grupat în jurul ei intelectualitatea democrată
revoluţionară. După moartea lui Nekrasov (1877). influenţa predominantă au 
exercitat-o narodnicii. 

Revista „Otecestvenniie Zapiski" a fost supusă unor persecuţii perma
nente din partea cenzurii, iar în aprilie 1 884 a fost suprimată de către guver
nul ţarist. - 425. 

451 Scrisoarea lui Marx către redacţia revistei „Otecestvenniie Zapiski" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 
1 1 7-1 22) a fost scrisă la scurtă vreme după apariţia în această revistă a 
articolului lui N. K. Mihailovski „Karl Marx în faţa judecăţii d-lui I. G. Ju
kovski •. Scrisoarea a rămas neexpediată şi Engels a găsit-o printre hîrtiile lui 
Marx de-abia după moartea acestuia. Engels a făcut copii după această scri
soare, trimiţînd una dintre ele, împ1 eună cu o scrisoare (datată 6 martie 1 884) 
la Geneva, Verei Zasulici, membră a grupului „Eliberarea muncii " .  La Geneva 
scrisoarea a apărut în 1 886 în nr. 5 al revistei „Vestnik Narodnoi Voii" .  ln 
presa legală rusă, scrisoarea lui Marx a fost publicată în octombrie 1 888 î n  
revista „Iuridiceskii Vestnik" .  - 425. 

452 K. Marx. „Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie", Bd. I ,  Hamburg, 
1 867, p. 763. Acest adaos a fost omis de Marx în ediţia a doua germană şi 
în ediţiile următoare ale volumului I al „Capitalului". - 425. 

4S3 ln continuare se dau fragmente din scrisoarea lui Marx către redacţia revis
tei „Otecestvennîie Zapiski" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 1 17, 1 20).  - 425. 

454 Vezi K. Marx, Capitalul, voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, 
p. 50. - 425. 

4SS Engels se referă, probabil, la organele conducătoare ale organizaţiilor narod
nice „Zemlea i Valea• (din toamna anului 1876 pînă în toamna anului 1 879) 
şi „Narodnaia Valea" (din august 1 879 pînă în martie 1 881 )  ; aceasta din 
urmă a proclamat teroarea ca principal mijloc de luptă politică. - 426. 

4j6 Engels a scris această notă, precum şi articolul „Cu privire Ia conjinutul 
volumului al III-iea al «Capitalului»" cu prilejul apropiatei ieşiri de sub tipar 
a volumului al III-iea al „Capitalului",  pregătit de el pentru a face cunos-
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cută în rîndurile muncitorilor teoria economică a lui Marx. Volumul al III-lea 
a apărut în toamna anului 1 894 ; prefaţa la acest volum a fost semnată de 
Engels la 4 octombrie 1 894. Corecturile i-au luat lui Engels ceva mai mult 
timp decît se aştepta. Pe cînd revedea corecturile, Engels a trimis duplicate 
ale acestora lui N. F. Danielson, traducătorul în limba rusă al „Capitalului" ,  
pentru a urgenta apariţia volumului a l  III-iea î n  limba rusă. Volumul a apărut 
la Petersburg în 1896. 

Cu apariţia volumului al III-iea al „Capitalului" s-a încheiat editarea 
tuturor volumelor teoretice ale genialei lucrări a lui Marx şi  totodată învă
ţăturd economică a marxismului .  întreaga teorie marxistă a căpătat o bază 
ştiinţifică trainică. 

In afară de „Vorwărts" ,  nota a fost publicată în „Sozial-politisches Cen-
tralblatt" nr. 16 din 14 ianuarie 1 894. 430. 

437 Engels nu a reuşit să editeze, aşa cum ir.tenţiona, „Teorii asupra plusvalorii" 
de Marx, după manuscrisul din 1 861-1863, ca al patrulea volum al „Capita
lului".  In 1905-1910 „Teorii asupra plusvalorii" au fost editate de K. Kautsky, 
dar cu o serie întreagă de abateri arbitrare d2 la textul autorului, cu inver
siuni şi prescurtări. O nouă ediţie a „Teoriilor asupra plusvalorii" ,  în confor
mitate cu planul lui Marx şi cu felul în care era dispus materialul în manu
scrisul autorului. a fost realizată în 1 954-1961 de către Institutul de marxism
leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. Vezi K. Marx. „Teorii asupra plusva
lorii" (volumul IV al „Capitalului") . partea I (M„ 1954) . partea a II-a (M., 
1957) . partea a III-a (M., 1961 ) .  - 430. 

138 Filippo Turati şi Anna Kulişova, conducătorii Partidului socialist al oamenilor 
muncii din Italia, l-au rugat pe Engels, într-o scrisoare din 19 ianuarie 1894, 
să-şi spună părerea cu privire la tactica partidului in legătură cu iminenta criză 
revoluţionară din ţară. Articolul scris de Engels a fost tradus de Turati în ita
liană şi publicat în „Critica Sociale" nr. 3 din 1 februarie 1 894 sub forma unei 
scrisori a lui Engels către Turati cu titlul „Viitoarea revoluţie în Italia şi parti
dul socialist" .  In traducerea lui Turati sînt unele abateri de la manuscrisul lui 
Engels. 

Articolul a fost publicat şi în ziarul german „Sozialdemokrat• nr. 24 din 
12 iulie 1894 sub titlul „Friedrich Engels despre situaţia din Italia". 

In volumul de faţă, scrisoarea lui Engels se publică după manuscrisul în 
franceză, publicat în editura Institutului Feltrinelli din Milano ; „Annali" , 
1958. In afară de manuscrisul definitiv s-a păstrat şi o ciornă. 

Acest articol a fost publicat şi în limba română în gazeta „Munca• nr. 
50 din 6 februarie 1 894 sub titlul „Viitoarea revoluţiune italiană şi partidul 
socialiştilor". 

„Der Sozialdemokrat• - săptămînal german, organ al Partidului social
democrat din Germania ; a apărut la Berlin în 1894-1895. - 433. 

459 Engels citează prefaţa lui Marx la prima ediţie a volumului I al „Capitalului" 
(vezi K. Marx. „Capitalul",  voi. I ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a, 
p. 44). - 433. 

480 Republicani „convertiţi" erau numiţi radicalii din Italia al căror lider era 
F. Cavalloti. Expnmînd interesele burgheziei mici şi  mijlocii, radicalii se 
situau pe poziţii democratice. Ei au încheiat în repetate rînduri acorduri cu 
socialiştii. - 434. 

481 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică 1 963, ed. 
a II-a, p. 478 şi 499. - 434. 
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402 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 1 27. - 435. 

463 

40� 

405 

4GG 

Este vorba de guvernul provizoriu al Republicii Franceze, format Ia 24 februa
rie 1 848, în care majoritatea portofoliilor aparţineau republicanilor burghezi 
moderaţi. ln afară de aceştia, în guvern au mai intrat trei reprezentanţi ai 
partidului grupat în jurul ziarului „Reforme•, democraţii mic-burghezi Ledru
Rollin şi Flacon, socialistul mic-burghez Louis Blanc, precum şi mecanicul 
Albert, membru al societăţilor revoluţionare secrete. „Miniştrii socialişti " ,  ca 
să nu mai vorbim de „miniştrii democraţi" ,  au jucat, aşa cum s-a dovedii 
curînd, rolul unui jalnic apendice ;,J guvernului burghez. 

„La Reforme• - cotidian francez, organ de presă al republicanilor demo
craţi mic-burghezi şi al socialiştilor mic-burghezi ; a apărut Ia Paris din 1 843 
pină în 1 850. Din octombrie 1 847 pînă în ianuarie 1848 Engels a publicat în 
acest ziar o serie de articole. - 436. 

Congresul al !V-lea al Partidului muncitoresc social-democrat din Austria a 
avut Ioc la Viena la 25-31 martie 1 894. Punctul cel mai important de pe 
ordinea de zi a fost lupta pentru votul universal. Congresul a adoptat o rezo
luţie în care se spunea că muncitorii austrieci vor lupta pentru a obţine 
votul universal prin toate mijloacele pe care Ie au Ia dispoziţie, inclusiv 
greva generală. Congresul a adoptat de asemenea un nou statut şi a hotărit 
ca şi pe viitor ziua de 1 Mai să fie sărbătorită in fiecare an prin demon
straţii pentru ziua de muncă de OJJt ore, pentru votul universal şi pentru 
fraternitatea internaţională a muncitorilor. - 438. 

Engels a scris această scrisoare ca răspuns la invitaţia de a participa la lu
crările Congresului al III-iea al Partidului social-democrat din Ungaria. Această 
invitaţie i-a fost făcută lui Engels în scrisoarea din 30 aprilie 1894 a redac
torului ziarului „Arbeiterpresse•,  F. Reisch. Scrisoarea de răspuns a lui En
gels a sosit cu întirziere şi de aceea a fost publicată în ziar după închiderea 
congresulm. 

Congresul al JJJ-Jea al Partidului social-democrat din Ungaria a avut Ioc 
la Budapesta la 13-15 mai 1 894 în condiţiile avîntului mişcării muncitoreşti 
în această ţară. La congres s-a produs unificarea Partidului social-democrat 
cu Partidul muncitoresc social-democrat creat in ianuarie 1894 de aripa revo
luţionară a Partidului social-democrat care tusese exclusă din acest partid la 
Congresul al II-iea din 1893 (vezi adnotarea 382). Unificarea s-a făcut pe baza 
principiilor revoluţionare. Oportuniştii - funcţionari Ia Casa generală de asi
gurări sociale - care pînă atunci avuseseră o influenţă predominantă în con
ducerea Partidului social-democrat au fost înlăturaţi de la conducere. Dar ln 
conducerea partidului unificat, jumătate din locuri erau ocupate de reprezen
tanţii vechiului Partid social-democrat, care, deşi nu erau funcţionari ai Casei 
de asigurări, se situau pe poziţii moderate. 

Congresul a adoptat statutul partidului. Congresul a trasat ca sarcină po
litică imediată lupta pentru votul universal, a subliniat rolul sindicatelor în 
educaţia politică a muncitorilor şi importanţa muncii depuse de partid în ca
drul sindicatelor, precum şi necesitatea alianţei dintre muncitorii de la oraşe 
şi sate. Totuşi problema alianţei dintre clasa muncitoare şi ţărănime a fost 
ocolită. - 439. 

Engels se referă la evenimentele de la H6dmezovăsărhely din 22 aprilie 1894. 
Social-democraţii maghiari au desfăşurat o propagandă intensă în oraş şi in 
împrejurimile lui în rînduri!e muncitorilor agricoli care trăiau în condiţii ex
trem de grele şi aveau de suferit de pe urma şomajului cronic, precum şi in 
rindurile ţăranilor săraci, pentru apărarea drepturilor poli tice şi economice 
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ale celor ce muncesc. ln oraş a fost înfiinţată o organizaţie a muncitorilor 
agricoli şi a ţăranilor săraci, care număra aproape 2 OOO de oameni. La 21 
aprilie 1 894 poliţia a confiscat materialele organizaţiei, iar la 22 aprilie l-a 
arestat pe conducătorul muncitorilor, J. Szanto-Kovacs. ln aceeaşi zi, poliţia 
şi  armata au tras într-o demonstraţie a muncitorilor din H6dmezovâsârhely, 
care cereau eliberarea lui Szanto-Kovacs. Organizaţia muncitorilor agricoli şi 
a ţăranilor săraci a fost dizolvată. Szanto-Kovacs şi mulţi dintre adepţii lui 
au fost condamnaţi la închisoare. - 439. 

467 Lucrarea lui Engels „Cu privire la istoria creştinismului primitiv•, este una 
din lucrările de bază ale ateismului ştiinţific. Ea reprezintă rezultatul unui 
studiu îndelungat asupra apariţiei şi esenţei creştinismului, problemă faţă de 
care Engels a manifestat interes încă din 1 84 1 .  El şi-a expus dej a, parţial, 
părerile asupra acestor probleme în articolele : „Bruno Bauer şi  creştinismul 
primitiv" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura poli
tică, 1964, p. 3 16-325) şi „Apocalipsul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 9--14). 

Scrisă pentru revista „Neue Zeit" şi publicată în nr. 1 şi 2 din 1 894 ale 
acestei reviste în timpul vieţii lui Engels, lucrarea a fost tipărită şi în limba 
franceză în revista „Devenir Social' nr. 1 şi 2 din aprilie şi mai 1 895, în 
traducerea făcută de Laura Lafargue, fiica lui Marx. 

„Le Devenir Social" - revistă socialistă franceză ; a apărut lunar la  
Paris din 1 895 pînă în 1 898. - 441 .  

40B A .  Menger. „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag i n  geschichtlicher Dar
stellung•,  Stuttgart, 1886, S. 108 („Dreptul la venitul integral provenit din 
muncă, privit în lumina istoriei").  Vezi critica acestei cărţi în lucrarea „So
cialismul juridic" (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura 
politică, 1965, p. 475--496). - 443. 

489 Engels se referă la răscoala de eliberare naţională a nubienilor, arabilor şi a 
altor popoare din Sudan condusă de profetul musulman Muhamed-Ahmed, 
care îşi spunea „mahdi" ,  adică „salvatorul".  Răscoala a început în 1 881 şi 
a înregistrat succese deosebite în 1 883-1884, cînd aproape de pe întreg teri
toriul ţării au fost alungate trupele colonialiştilor englezi care pătrunseseră 
în Sudan din deceniul al 8-lea. ln timpul răscoalei s-a constituit statul mah
dist centralizat şi de sine stătător. Abia în 1899, trupele colonialiştilor en
glezi, profitind de faptul că în urma războaielor necontenite şi a disensiuni
lor dintre triburi statul a slăbit în interior şi folosindu-se de superioritatea 
covîrşitoare a armamentului, au cucerit din nou Sudanul. - 444. 

-470 Tabori/i - aripă revoluţionară democrată din mişcarea husită de eliberare 
naţională şi reformatoare din Cehia (prima jumătate a secolului al XV-iea), 
îndreptată împotriva feudalilor germani şi a bisericii catolice 1 ea îşi trage 
numele după oraşul Tabor, întemeiat în 1420. care era centrul lor politic. Re
vendicările taboriţilor reflectau tendinţele maselor ţărăneşti şi ale păturilor 
de jos de la oraşe de a lichida întreaga orînduire feudală. Printre taboriţi 
erau răspîndite într-o formă religioasă chemărne la instituirea ega!itJţii de 
avere şi se făceau încercări de a introduce în domeniul consumului princi
piile comunismului egalitar. Creîndu-şi o organizaţie militară proprie, tabo
riţii au constituit nucleul armatei husite, care a respins cinci cruciade orga
nizate de papă şi de împăratul german împotriva Cehiei. Numai trădarea 
comisă de elemente ale nobilimii şi biirgerimii cehe, care s-au ridicat în re
petate rînduri împotriva taboriţilor şi au încheiat împotriva lor un compromis 
cu forţele reacţiunii feudale din afară, a dus la înfrîngerea, în 1437, a tabo
riţilor, iar o dată cu aceasta şi la înăhuşhP.a mişcării husite. - 444. 
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471 E. Renan : „Histoire des ongmes du christianisme" ,  Voi. 1-8, Paris, 1863-
1883 („Istona originii creştinismului"). - 444. 

472 Textul fragmentelor citate de Engels din satira lui Lucian „Sfîrşitul lui Pere
grinus" corespunde traducerii germane a acestei lucrări făcute de A. Pauly 
(vezi „Lucians Wcrke".  Bd. 1 3, Stuttgart, 1831, S. 1618-1620 şi 1 622 [„Ope
rele lui Lucian"]). - 445. 

473 Lucian. „Sfîrşitul lui Peregrinus " ,  capitolele 1 1-14 şi 16. - 446. 
474 

475 

476 

477 

-178 

Engels se referă la comunităţile organizaţiei secrete a muncitorilor şi mese
riaşilor germani Liga celor drepţi, întemeiate de Wilhelm Weilling Ia înce
putul deceniului al 5-lea al secolului al XIX-iea. Engels se ocupd. de istoria 
Ligii celor drepţi în lucrarea sa „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21 , Bucureşti, Editura politică, 1 965, p. 
207-224) .  - 446. 

G. Kuhlmann. „Die Neue Welt ader das Reich des Geistes auf Erden. Ver
klindigung " ,  Genf, 1845, S. VIII und IX („Lumea nouă sau împărăţia spiritu
lui pe pămînt. Bunavestire" ) .  

„Bunăvestirea" Im Kuhlmann a fost demascată de Marx şi Engels în  lu
crarea lor „Ideologia germană" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 563-572) . - 446. 

„Comunită/ile libere• - comunităţi care s-au separat în 1846 de biserica pro
testantă oficială sub influenţa mişcării „Amicii luminii" , curent religios, în
dreptat împotriva pietismului dominant în biserica protestantă, care se carac
teriza printr-un misticism şi bigotism excesiv. Această opoziţie religioasă con
stituia una dintre formele de manifestare a nemulţumirii burgheziei din dece
niul al 5-Iea al secolului al XIX-iea faţă de rinduielile reacţionare din Ger
mania. - 447. 

Şcoala teologică de la Tiibingen - 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 nepo
triviri cu istoria din cărţile Noului testament, dar au cd.utat să menţină unele 
dogme ale Bibliei, pretinzînd că sînt veridice din punctul de vedere al istoriei. 
In pofida voinţei lor, aceşti cercetători au contribuit Ia subminarea autori
tăţii Bibliei. - 449. 

Critica Noului testament este cuprinsă în următoarele lucrări ale lui B. Bauer : 
„Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes". Bremen, 1 840 („Critica 
istoriei evanghelice a lui Ioan") şi „Kritik der evangelischen Geschichte der 
Synoptiker" ,  Bd. I-II, Leipzig, 1841 („Critica istoriei evanghelice a sinoptici
lor") ; volumul al III-iea al acestei cărţi, intitulat „Kritik der evangelischen 
Geschichte der Synoptiker und des Johannes" („Critica istoriei evanghelice a 
sinopticilor şi a lui Ioan") , a apărut la Braunschweig în 1842. In literatura 
privitoare la istoria religiei sînt denumiţi sinoptici cei care au întocmit pri
mele trei evanghelii, „Cea de la Matei" ,  „cea de la Marcu" şi „cea de la 
Luca". - 449. 

479 Filozofia stoicilor a apărut în Grecia antică Ia sfîrşitul secolului al IV-iea î.e.n. 
şi a dăinuit pînă în secolul al VI-Iea e.n. ; reprezentanţii acestei şcoli oscilau 
între materialism şi idealism. In timpul Imperiului roman, filozofia stoicilor 
s-a transformat într-o teorie idealistă-religioasă reacţionară. Stoicii manifes
tau un interes deosebit pentru problemele de morală, pe care le tratau în 
spiritul misticismului şi al fatalismului ; ei propagau ideea existenţei sufle-
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tului în afara trupului, cullul resemnării omului în faţa destinului, neîmpo
trivirea la rău, renunţarea de sine şi ascetismul etc. Doctrina stoicilor a exer
citat o mare influentă asupra formării religiei creştine. - 450. 

�80 Este vorba de culegerea lui Commodianus „Carmen apologeticum adversu,; 
Judaeos el gentes• („Cintul apologetic împotriva iudeilor şi păginilor" ) .  - 451. 

�Rt Cab/Jala (cuvînt ebraic care înseamnă tradiţie) - interpretarea mistică, le
gată de magie, a textelor „sfinte• vechi, prin care se atribuia diferitelor cu
vinte şi numere o semnificaţie simbolică, deosebită ; a fost răspîndită printre 
adepţii iudaismului, de unde a trecut în cre�tinism şi în islamism. - 45 1 .  

�82 Gnosticii - adepţii gnosticismului, curent filozofic-religios apărut în secolele 
I-II e.n. prin unirea unor elemente ale creştinismului, iudaismului, religiilor 
păgîne şi filozofiei idealiste greco-romane. Gnosticismul proclama ideea unei 
cunoaşteri mistice care ar revela „tainele existenţei" şi ar arăta omului „calea 
spre mîntuire•. lncercînd să îmbine doctrina evanghelică cu filozofia elenis
tică şi cu mitologia religiilor orientale, gnosticismul a fost respins ca „eretic" 
de către biserica creştină oficială. - 451. 

4�� Tacit. „Annales" („Analele• ) .  cartea a 12-a, cap. 52 şi „Historiae" („Istori i " ) ,  
cartea a 2-a, cap. 62. - 452. 

IR4 Căr/ile sibilme - culegere de preziceri ale viitorului atribuite uneia dintre 
prezicătoarele peregrir.e ale antichităţii (Sibila de la Cume) ; ele au jucat un 
rol important în viat.a religioasă a Romei antice. - 452. 

�85 Conciliu/ de Ia Niceea - pnmul aşa-numit conciliu ecumenic al episcopilor 
bisericii cre�tine din Imperiul roman, convocat în anul 325 de către împăratul 
Constantin I în oraşul Niceea din Asia Mică ; conciliul a stabilit crezul, obli
gatoriu pentru toţi creştinii (dogmele fundamentale ale bisericii creştine orto
doxe). a carui nerecunoaştere era pedepsită ca o crimă împotriva statului. 
Hotărîrile conciliului au reflectat alianţa strînsă dintre biserică şi stat ş1 
transformarea creştinismului în religie de stat a Imperiului roman. - 452. 

480 E. Renan. „Saint Paul". Paris, 1869 („Sfintul Paul" ) .  Această carte constituie 
cel de-al treilea volum al lucrarii lui Renan cu privire la istoria originii cre�
tinismului (vezi adnotarea 471 ) .  - 455. 

487 Irineu. „Cinci cărţi împotriva ereziilor" ,  cartea a V-a, cap. 28-30. - 463. 

488 E. Renan. „L"Antechrist•. Paris, 1873 („Anticristul") (vezi adnotarea 471 ) .  - 465. 

�sw Zend-Avcsta - denumire improprie dată în secolele XVIII-XIX „Avestei" -
colecţia cărţilor sfinte ale religiei vechilor perşi, în care erau expuse con
cepţiile religioase ale lui Zoroastru. „A vesta• a fost elaborata cu începere 
din prima jumătate a mileniului I i.e.n. ; codificarea ei finală a avut loc sub 
dinastia Sasanizilor (secolele III-VII e.n. ) .  Traducerea şi comentariile „Aves
tei• în medio-persană poartă denumirea Zend. - 465. 

�oo Este vorba de aşa-numita „robie babiloneană• (sau „captivitate babiloneană " )  
a vechilor evrei în secolul al VI-lea i.e.n. - strămutarea forţată a aristocra
ţiei, funcţionarilor, negustorilor şi meseriaşilor în Babilon după luarea Ieru
salimului în 587 î.e.n. şi înfrîngerea definitivă a regatului iudaic de către 
regele Babilonulm Nabucodonosor în 586 î.e.n. ln deceniul al 4-lea al seco
lului al VI-lea i.e.n., în timpul domniei regelui persan Cirus, care a cucerit 
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regatul Babilonului, s-a dat voie celor mai mulţi evrei aflaţi in captivitate să 
se reîntoarcă in patrie. - 466. 

491 J. Ph. Fallmerayer. „Geschichte der Halbinsel Morea wăhrend des Mittel
alters • .  Stuttgart und Tiibingen ; Erster Theil - 1 830, Zweiter Theil - 1 336 

492 
(„Istoria Peninsulei Mareea în timpul evului mediu").  466. 

„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 in 1643 de episcopul islandez Sveinsson (aşa-numita „Edda veche").  
şi sub forma unui tratat despre poezia skalzilor, întocmit la  începutul seco
lului al XIII-iea de poetul şi cronicarul Snorri Sturluson („Edda nouă"). Cin
tecele „Eddei • despre zeii şi eroii păgini sint o reflectare a stării societăţii 
scandinave în perioada de destrămare a orinduirii gentilice şi de migraţiune 
a popoarelor. In ele se intilnesc figuri şi subiecte din creatia populară a ve
chilor germani. - 467. 

493 Adresa către organizaţiile socialiste şi muncitoreşti engleze a fost scrisă de 
Engels la rugămintea lui Pablo Iglesias, unul dintre conducătorii Partidului 
muncitoresc socialist spaniol, formulată în scrisoarea pe care i-a trimis-o la 
27 iulie 1894. Engels a trimis adrese asemănătoare şi social-democratilor din 
Austria şi Germania. 

Intre 29 august şi 1 septembrie 1894 a avut loc la Madrid Congresul al 
IV-iea al Partidului muncitoresc socialist spaniol, care a constituit o etapă 
importantă in procesul de întărire organizatorică şi ideologică a partidului. 
Congresul a ascultat raportul Consiliului naţional al partidului şi al delega
tului la Congresul internaţional muncitoresc socialist de la Ziirich (1893), a 
discutat problema presei de partid şi a aprobat noul statut al partidului. Con
gresul a primit numeroase mesaje de salut de la socialiştii din Anglia, Aus
tria, Germania şi din alte ţări, ceea ce a dovedit că legăturile internat10nala 
ale partidului s-au dezvoltat. - 469. 

494 La Belfast a avut loc intre 4 şi 9 septembrie 1893 al 26-Iea Congres anual al 
trade-unionurilor engleze. Cele mai importante rezoluţii ale congresului -
adoptate sub influenţa creşterii stării de spirit revoluţionare a membrilor de 
rind ai trade-unionurilor - au fost recunoaşterea principiului proprietăţii co
lective asupra mijloacelor de producţie şi de reparti!ie, precum şi revendica
rea stabilirii prin lege a zilei de muncă de opt ore. - 469. 

495 Lega/ Eighl Hours and Inlernalional Labour League (Liga internaţională de 
luptă a muncitorilor pentru stabilirea prin lege a zilei de muncă de opt ore) 
a fost creată in 1890 de un grup de socialişti englezi cu concursul lui Frie
drich Engels. Baza pentru crearea Ligii a constituit-o un comitet care a orga
nizat în 1 890 prima demonstraţie de 1 Mai dm Anglia (vezi volumul de faţă, 
p. 60-66). Liga şi-a propus drept scop lupta pentru eliberarea clasei mun
citoare, pentru traducerea în viaţă a hotăririlor Congresului de la Paris al 
Internaţionalei a II-a etc. In 1893, reprezentanţii Ligii au luat parte la orga
nizarea Partidului laburist independent. 

Social Democratic Fecleration (Federaţia social-democrată) - vezi adno
tarea 1 04. 

Independent Labour Parly (Partidul laburist independent) a fost înteme
iat în 1893 de conducătorii noilor trade-unionuri în condiţiile înviorării lupte
lor greviste şi ale intensificării mişcării pentru o politică independentă a cla
�ei muncitoare din Anglia faţă de partidele burgheze. In Partidul laburist in
dependent au intrat membrii unor serii de trade-unionuri noi şi vechi, repre-
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zentanti ai intelectualitătii şi micii burghezii, care se aflau sub influenta fa
bienilor. In fruntea partidului era Keir Hardie. In programul său, partidul a 
inclus lupta pentru proprietatea colectivă asupra tuturor mijloacelor de pro
ductie, de repartitie şi de schimb, stabilirea zilei de muncd. de opt ore, inter
zicerea muncii copiilor, introducerea asigurărilor sociale şi a ajutorului pentru 
şomeri şi altele. F. Engels a salutat crearea Partidului laburist independent, 
în speranta cd. acesta va reuşi să evite greşelile sectare ale Federatiei social
democrate şi să devină un adevărat partid muncitoresc de masă. Dar condu
cerea Partidului laburist independent s-a situat de Ia bun început pe o pozitie 
burghezo-reformistă, acordind principala atentie formei parlamentare de luptă 
şi căzind la intelegere cu partidul liberal. Lenin a caracterizat ulterior foarte 
bine Partidul laburist independent cind a scris că el este „în realitate partid 
oportunist, dependent totdeauna de burghezie" (V. I. Lenin. Opere, voi. 29, 
Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 479) şi „că acest partid este «independent. 
de socialism, dar este foarte dependent de liberalism• (V. I. Lenin. Opere 
complete, voi. 22, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 1 34) . In 
1900, Partidul laburist independent a fuzionat cu partidul laburist. 

Fabian Sociely (Societatea fabienilor) - organizatie reformistă engleză, 
întemeiată în 1 884 de reprezentanti ai intelectualitătii burgheze ; principalii 
ei conducători erau Sidney şi Beatrice Webb (societatea a fost denumită ast
fel după numele conducătarului de oşti roman din secolul al III-iea i .e.n. Fa
bius Maxi mus, supranumit „Cunctator", cunoscut prin tactica sa de expecta
tivă, prin eschivarea sa de la lupte decisive în războiul cu Hannibal). Mem
brii Societătii fabienilor erau în special intelectuali burghezi. Ei se ridicau 
împotriva invătăturii lui Marx cu privire la necesitatea luptei de clasă a pro
letariatului şi a revolutiei socialiste şi sustineau că trecerea de la capitali�m 
la socialism ar fi posibilă pe calea unor mici reforme, a transformării treptate 
a societătii cu ajutorul aşa-numitului „socialism municipal" .  Societatea fabie
nilor a jucat şi joacă rolul de purtător al influentei burgheze în rindurile 
clasei muncitoare, de propagator al ideilor oportuniste şi reformiste în miş
carea muncitorească engleză. V. I. Lenin a caracterizat Societatea fabienilor 
ca „expresia cea mai desăvirşită a oportunismului şi a politicii muncitoreşti 
liberale" (V. I. Lenin. Opere complete, voi. 26, Bucureşti, Editura politică, 
1964, ed. a doua, p. 267). 

In 1900, Societatea fabienilor a fuzionat cu partidul laburist. „Socialismul 
fabian" este unul dintre izvoarele ideologice ale revizionismului şi reformis
mului din mişcarea muncitorească engleză. 

Parliamenlary Commillee of lhe Trades Union Congress (Comitetul par
lamentar al Congresului trade-unionurilor) - vezi adnotarea 332. 

Gas Workers' and General Labourers' Union (Sindicatul muncitorilor de 
la intreprinderile de gaz şi al muncitorilor necalificati) - vezi adnotarea 
99. - 470. 

498 Acest mesaj de salut a fost scris de Engels ca răspuns la invitatia de a par
ticipa la  Congresul al III-iea al Partidului socialist al oamenilor muncii din 
Italia, pe care i-a făcut-o Carlo Dell' Avalle, unul dintre militantii partidului, 
în scrisoarea din 30 august 1 894. Congresul al III-iea, care urma să se tină 
intre 7 şi 9 septembrie 1 894 la Imola, nu a avut loc deoarece a fost interzis 
de politie. 

Mesajului de salut al lui Engels, ca şi mesajelor de salut trimise con
gresului de alti militanti ai mişcării socialiste (Paul Lafargue, Pablo Iglesias 
şi altii) li s-a dat citire în şedinta din 10 septembrie 1 894 a Comitetului Cen
tral al partidului ; ele au fost publicate ulterior în „Lotta di classe" nr. 38 
din 22-23 septembrie 1 894. 
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Partidul socialist al oamenilor muncii din Italia a fost întemeiat în 1892, 
la Congresul de la  Genova (această denumire a luat-o în 1 893, din 1 895 s-a 
numit „Partidul socialist italian"). Partidul socialist al oamenilor muncii din 
Italia s-a delimitat net de anarhişti şi în ultimul deceniu al secolului al XIX
lea, în ciuda unor greşeli cu caracter reformist, a condus activ mişcarea de 
masă a clasei muncitoare din Italia. 

„Lolla di classe• - săptămînal italian, organ central al Partidului socia
list al oamenilor muncii din Italia ; a apărut la Milano din 1 892 pînă în 
1898. - 471. 

Engels se referă la legea cu pnv1re Ia măsurile excepţionale de apărare a 
securităţii publice, adoptată de parlamentul italian la 1 4  iulie 1 894. Această 
lege, îndreptată, chipurile, numai împotriva anarhiştilor, a fost folosită totuşi 
de guvernul reacţionar Crispi în lupta împotriva mişcării muncitoreşti şi a 
influenţei crescînde a socialiştilor. Pe baza acestei legi au fost interzise Par
tidul socialist al oamenilor muncii din Italia, organizaţiile muncitoreşti, pre
cum şi ziarele şi revistele muncitoreşti, au fost operate arestări şi percheziţii 
în masă şi intentate numeroase procese. Dar, în ciuda tuturor represiunilor, 
socialiştii italieni nu şi-au încetat lupta şi în ianuarie 1 895 au ţinut în secret 
la Parma Congresul al III-iea al Partidului socialist al oamenilor muncii din 
Italia. - 471. 

Engels a scris acest mesaj de salut ca răspuns la rugămintea formulată de 
F. Colnago, unul dintre militanţii Partidului socialist sicilian, în scrisoarea 
din 18 septembrie 1 894. In această scrisoare, informindu-1 pe Engels că, în 
ciuda cruntelor persecuţii, Partidul socialist sicilian va fi reorganizat, şi Ia 
începutul lunii octombrie 1 894 va scoate din nou gazeta sa „Giustizia sociale" ,  
Colnago spune : „Nu aţi putea oare Dv„ ilustrul nostru învăţator, s ă  n e  tri
miteţi cîteva cuvinte de aprobare şi simpatic 1 Nu aţi putea oare să trimi
teţi Partidului socialist sicilian un mesaj de salut pe care să-l publicăm în 
primul număr al gazetei noastre 1 Solidaritatea Dv. ne-ar face să avem mai 
multă putere în faţa burgheziei". 

Din cauza cenzurii, me,djul tle 'alut al lui Engels d fosl publicat abia 
la 30 iunie 1895, în săptămînalul „La Riscossa " ,  succesoarea lui „Giustizia so
ciale". O traducere germană după textul din „La Riscossa" (cu unele pre
scurtări) a apărut în „Arbeiter-Zeitung• nr. 208 din 1 august 1 895. 

După moartea lui Engels, mesajul de salut a fost publicat din nou în 
limba italiană în revista „Critica Sociale" nr. 16 din 16 august 1 895 sub titlul 
redacţional „Ultimul cuvînt adresat Italiei", precum şi în limba germană (cu 
unele prescurtări) în „Săchsisches Volksblatt• nr. 95 din 13 august 1 895 sub 
titlul „Ultimul salut al lui Engels adresat muncitorilor" . 

„La Riscossa• - săptămînal, organ de presă al Partidului socialist sici
lian ; a apărut la Palermo în anii 1 894-1895. - 473. 

cee Engels a scris această scrisoare la rugămintea conducerii Partidului socialist 
al oamenilor muncii din Italia (formulată în scrisoarea lui Turati din 24 oc
tombrie 1894) de a publica în coloanele revistei „Critica Sociale" un articol 
care să demaşte calomniile rtlspîndite de presa burgheză italiană relativ Ia 
activitatea socialiştilor italieni, cu scopul de a justifica represiunile guvernu
lui îndreptate împotriva lor. 

Scrisoarea lui Engels a fost publicată în revista „Critica Sociale" nr. 21 
din 1 noiembrie 1 894 sub titlul redacţional „Socialismul internaţional şi socia
lismul italian• ; într-o notă de subsol adăugată de redacţie la  această scri
soare se spune : „Consacrăm această scrisoare, pe care ne-a trimis-o decanul 
tuturor partidelor socialiste din lume. născocirilor prosteşti ale presei italiene, 
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care a fost şi continuă să fie venală". După ce a apărut în „Critica Sociale" , 
scrisoarea lui Engels, tradusă în limba germană, a fost publicată în „Ax:.beiter
Zeitung' nr. 89 din 6 noiembrie 1894 într-o corespondenţă intitulată „Die 
klaglichen Ausflilchte und Lilgen • („Lamentabilele subterfugii şi minciuni') 
ş1 m ziarul „Vorwarts' nr. 263 din 1 0  noiembrie 1894 în corespondenţa „lta
lien' („Italia") .  - 475. 

500 La Frankfurt pe Main a avut loc intre 21 şi 27 octombrie 1894 Congresul 
Partidului socrnl-democrat din Germania. La congres, coraportor la cel mai 
important punct de pe ordinea de zi, problema agrară, a fost Vollmar, lide
rul social-democraţilor bavarezi, care a cerut includerea în programul agrar 
în curs de elaborare a unor puncte care reflectau nu numai interesele ţără
nimii muncitoare, dar şi ale păturilor mai înstărite de la sate - burghezia 
sătească. Deşi o serie de delegaţi s-au pronunţat împotriva lui Vollmar, în 
ansamblu, con!Jresul nu s-a ridicat cu destulă hotărire împotriva poziţiei lui 
oportuniste. Congresul a ales o comisie specială care să elaboreze un proiect 
de program agrar ca o completare la proa-ramul partidului. Congresul a mai 
ascultat rapoartele conducerii partidului şi ale fracţiunii din Reichstag şi a 
dezbătut problemele cu privire la rolul trusturilor şi al altor mari uniuni ca
pitaliste, la sarbătorirea zilei de 1 Mai în 1895 etc. 

La Nantes a avut loc intre 14 şi 16 septembrie 1894 Congresul al XII-iea 
al Partidului muncitor�sc francez, care s-a desfa�urat în condiţiile avintului 
mişcării ţărăneşti din Franţa, ale ofensivei reacţiunii şi ale ascuţirii diver
genţelor de păreri din mişcarea socialistă franceză. Congresul a relevat in
tensificarea luptei muncitorilor din Franţa împotriva aşa-numitelor „legi cri
minale" din anii 1893-1894 îndreptate împotriva socialiştilor. El s-a delimitat 
de anarhişti, ale căror acte teroriste au constituit un prilej binevenit pentru 
promulgarea acestor legi. Cea mai importantă hotărire a congresului a fost 
adoptarea părţii introducti\'e a programului agrar şi introducerea în acest 
program a unei serii de revendicări concrete ; unele dintre tezele introduse 
în program erau în contradicţie cu poziţia marxistă în problema ţărd.nească. 
Engels a făcut o apreciere critică a programului agrar de la Nantes în lucra
rea sa „Problema ţărănească în Franţa şi în Germania" (vezi volumul de faţă. 
p. 479-501) .  - 477. 

501 Engels se referă la articolul „Nochmals der Parteitag• („Incă o dată despre 
congresul partidului ' ) ,  publicat în „Vorwarts '  nr. 263 din 10 noiembrie 1864. 
In acest articol s-a dat o ripostă lui „Kolnische Volks-Zeitung ' ,  care a folosit 
expunerile oportuniste ale lui Vollmar în problema agrară, făcute la  Congre
sul de la Frankfurt pe Main, pentru a calomnia social-democraţia germană. - 477. 

so! Lucrarea „Problema /ărănească în Fran/a şi Germania• este unul dintre cele 
mai importante documente ale marxismului în problema agrară ; ea a fost 
scrisă de Engels intre 15 şi 22 noiembrie 1 894 pentru revista „Neue Zeit".  
Ceea ce l-a determinat direct pe Engels să scrie această lucrare au fost expu
nerile oportuniste ale lui Vollmar în problema agrară, şi în primul rind cora
portul cu privire la programul agrar prezentat de el la Congresul Partidului 
social-democrat din Germania care a avut loc la Frankfurt pe Main la 25 
octombrie 1894 (vezi adnotarea 500). In fundamentarea măsurilor propuse, 
Vollmar s-a referit la programul agrar al socialiştilor francezi, aprobat, după 
cum afirma el, intru totul de Engels. Engels, care respinsese încă înainte 
această afirmaţie (vezi volumul de faţă, p. 477-478) ,  a considerat necesar să ex
pună într-un articol special punctul de vedere proletar revoluţionar în pro
blema ţărCinească şi să critice concepţiile oportuniste ale lui Vollmar, precum 
şi abaterile de la teoria marxistă din programul agrar al socialiştilor francezi 
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adoptat Ia Congresul de la Marsilia (septembrie 1 892) şi completat Ia  Con
gresul de la Nantes (septembrie 1894). 

Articolul lui Engels a dat o lovitură nu numai oportunismului german şi 
francez, dar şi celui internaţional. In Partidul social-democrat din Germania, 
sub influenţa criticii făcute de Engels, poziţia lui Vollmar, inclusiv în pro
blema agrară, a fost condamnată atît într-o discuţie dinaintea Congresului 
ordinar de la Breslau, cit şi Ia acest congres, care a avut loc în 1 895. Ulterior 
însă, ca urmare a creşterii tendinţelor oportuniste în cadrul partidelor din 
Internaţionala a II-a, concepţiile lui Engels asupra atitudinii clasei muncitoare 
faţă de ţărănime nu numai că nu au fost dezvoltate, ci au şi fost substituite 
prin diferite concepţii vulgar reformiste şi revizioniste in problema agrară. 
lmpotriva acestor concepţii s-a ridicat cu hotărire V. I. Lenin, care a apărat 
puritatea învăţăturii marxiste şi a dezvoltat-o în continuare. 

In timpul vieţii lui Engels, articolul „Problema ţărănească în Franţa şi 
Germania" a fost reprodus în revista poloneză „Przedswit" nr. 12 din 1 894 
sub titlul „Problema ţărănească• .  

In februarie 1903, V .  I. Lenin a tradus î n  limba rusă începutul articolului 
lui Engels (vezi volumul de faţă, p. 481-485), atunci cind şi-a pregJtit prelege
rile în problema agrară pe ca1e Ie-a ţinut la Şcoala superioară rusă de ştiinţe 
sociale din Paris (textul manuscrisului acestei traduceri, care se păstrează în 
Arhiva Institutului de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S., a fost 
publicat în „Culegeri din Lenin", voi. XIX, p. 295-300). 

Prima ediţie rusă a lucrării lui Engels a apărut în 1 904 la Geneva, sub 
îngrijirea lui G. V. Plehanov, cu o prefaţă scrisă de acesta. - 479. 

Congresul al X-lea al Partidului muncitoresc francez a avut Ioc Ia Marsilia 
între 24 şi 28 septembrie 1892. La congres s-a discutat : situaţia şi activitatea 
partidului, sd.rbătorirea zilei de 1 Mai, participarea la Congresul internaţional 
muncitoresc socialist de Ia  Ziirich din 1 893, participarea la viitoarele alegeri 
parlamentare şi altele. 

Unul dintre cele mai impottante puncte de pe ordinea de zi a congresului 
a fost munca la ţară, deoarece mişcarea ţ;:trănească a luat avint, iar partidul 
căuta să obţină sprijinul ţărănimii în alegerile parlamentare. Congresul a adop
tat un program agrar care cuprindea o ferie de revendicări concrete cores
punzătoare intereselor proletariatului agricol şi ale micii ţărJnimi. Programul 
conţinea însă şi o serie de abateri de la principiile socialiste, precum şi anu
mite concesii făcute iluziilor mic-burgheze şi simţului de proprietate al ţără
nimii şi chiar şi tendinţelor de exploatare ale păturilor ei înstdrite. Aceste 
greşeli, care reflectă influenţa tendinţelor oportuniste, au fost adincite în par
tea introductivă a programului şi în completările la program adoptate Ia Con
gresul de la Nantes al partidului. - 485. 

504 Referatul lui Lafargue „Proprietatea ţărănească şi dezvoltarea economică", 
menţionat de Engels, a fost publicat în suplimentul Ia „Sozialdemokrat• nr. 38 
din 18 octombrie 1 894. 

A apărut şi în limba romană, sub titlul „Chestii economice-sociale. Pro
prietatea ţărănească şi evoluţia economică" în „Lumea noud" nr. 806 din 1 5  
martie 1897. - 498. 

sos Nota anonimă „Cu privire la volumul al !V-lea al < Capitalului„ lui Karl Marx• 
a fost scrisă de Engels ca răspuns Ia informaţia publicată de redacţia ziarulm 
„Vorwărts• în nr. 266 din 14 noiembrie 1 894, în care se anunţa apariţia volu
mului al  III-iea al „Capitalului" ,  se dădeau date inexacte cu privire la  ma
nuscrisul volumului al IV-iea şi  se afirma, în morl n�intemeiat, că Engels ar 
fi renunţat la  intenţia de a-l edita. 

43 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 
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In ceea ce pnvPşle soarta manuscrisului luci ării lui Marx „TPorii <i>Upra 
plu,valorii" (volumul al IV-iea al „Cdpitalului" ) ,  vezi adnotarea 457. - 502. 

506 Vezi K. Marx. „Capitalul " ,  voi. II, Bucureşti, E.S.P.L.P., 1958, cd. a II-a, p. 
10-1 1.  - 502. 

507 Engels a 'cris acest mesaj de salut în legătură cu apari\id z1lmcă, cu înce
pere din I ianuarie 1895, a lui „Arbeiter-Zeitung• (pînă atunci apd.rea de două 
ori pe săptămînd}. Mesajul lui Engels, cuprins într-o scrisoare adresatd. lui 
Adler, a fost publicdt în „Arbeiter-Zeitung• nr. I din I ianuarie 1895 în cores
pondenţa intitulată „Cotidianul «Arbeiter-Zeitung» "  şi  a fo't precedat de ur
mătoarea notă redacţională : „Prietenul nostru credincios Friedrich Engels de 
la  Londra ne roagă să transmitem muncitorilor austrieci felicitări cu ocazia 
apariţiei zilnice a ziarului lor şi  apoi continuă• (mai departe urmează textul 
mesajului de salut). - 504. 

sos Introducerea la lucrarea lui Marx „Luptele de clasă în Fran/a. 1848-1850" 

(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 9-1 13) a fost scrisd. de Engels între 14 februarie şi 6 martie 1895 pentru 
ediţia scparatd a lucrării, care a apd.rut la Berlin în 1895. 

Li\ publicarea introducerii, Conducerea Partidului social-democrat din Ger
mania 1-a rugat insistent pc Engels, după cum reiese din •crisoarea din 6 
martie 1895 adre,ată de Fischer lui Engels, să atenueze tonul prea revoluţio
nar, după părerea conducerii, al introducerii şi s-o formuleze mai prudent ; 
Fischer s-a referit, totodată, la situaţia încordată din ţară, creată de faptul cd. 
în Reichstag se discuta proiectul unei noi legi împotriva socialiştilor (proiec
tul aşa-numitei „legi de prevenire a unei lovituri de stat• a fost prezentat î n  
Reichstag d e  guvern î n  decembrie 1894 şi  dezbătut în cursul lunilor ianuarie
aprilie 1895 ; a fost respins în luna mai a aceluiaşi an). 

In scrisoarea de răspuns către Fischer, care nu a fost încd. gd.sită (al c:î.rei 
conţinut poate fi dedus din scrisoarea lui Fischer către Engels din 14 martie 
1895) , Engels a criticat poziţia nehotărîtă a conducerii partidului şi  tendinţa 
lui „de a acţiona exclusiv în cadrul legalitd.ţii". Fiind totuşi nevoit sd. ţind. 
seama de părerea conducerii partidului, Engels a acceptat să omită în corec
tură unele pasaje şi să modifice cîteva formulări, ceea <.:e a fd.t:ul, după pd
rerea lui, ca textul iniţial al introducerii „să aibă întrucîtva de suferit" .  (ln 
ediţia de faţă, aceste modificări şi omisiuni sini redate la 'ub,ol. Şpalturile 
păstrate, în care s-au operat aceste modificări, şi manuscrisul introducerii 
oferd. posibilitatea de a se restabili în întregime textul initial.) 

In acelaşi timp, unii lideri ai social-democraţiei au încercat sd.-1 prezinte 
pe Engels, pe baza acestei lucrări, ca pe un adept al căii exclusiv paşnice, în 
orice condiţii, de trecere a puterii în mina clasei muncitoare. La 30 martie 
1895, în „Vorwarts• ,  organul central al Pa rtidului social-democrat din Ger
mania, a apărut un articol de fond cu titlul „Cum se fac astd.zi revoluţhle" , 
în care au fost citate, fără ştirea lui Engels, diferite pasaje din introducerea 
lui alese în mod arbitrar şi  rupte de context, care creau impresia ca Engels 
ar fi un partizan al „legalităţii cu orice preţ". Profund indignat, Engels 1-a 
trimis lui Liebknecht, redactorul ziarului „Vorwărts " ,  un protest hotă rit îm
potriva unei asemenea denaturări a concepţiilor sale. In scrisoarea către Kaut,l..y 
din 1 aprilie 1 895, Engels a subliniat necesitatea publicării lLxtului introdu
cerii pe care îl pregătise el în revista „Neue Zeit" pentru „a şterge această 
imp1esie 1uşinoasă". Despre publicarea abuzivă a introducerii în „Vorw<irts• ,  
Engels l-a informat şi  p e  P .  Lafargue în scrisoarea adresată acestuia l a  3 apri
lie 1895. 

Cu puţin timp înainte de apariţia ediţiei separate a lucrării lui Marx, in
troducerea lui Engels a fost publicată, la insistenţele lui, în revista , Neue 
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Zeit" nr. 27 şi 28 din 1 895, dar cu aceleaşi omisiuni pe care autorul a fost 
nevoit să le fdcă în ediţia separată sus-menţionata. Textul integral al intro
ducerii nu a fost publicat nici după ce a dispărut pericolul emiterii unei n01 
legi împotriva socialiştilor în Germania. 

Dar chiar aşa cum a fost publicată, cu omisiuni şi modificări, introduce
rea şi-a păstrat în întregime caracterul revoluţionar. Era nevoie de o falsi
ficare grosolană a concepţiilor lui Engels pentru a interpreta acest document 
in spirit reformist, aşa cum a făcut, după moartea lui Engels, E. Bernstein (în 
lucrarea „Premisele socialismului şi sarcinile social-democraţiei") şi alţi ideo
logi ai revizionismului şi oportunismului. Ascunzind cititorilor textul integral 
al introducerii, deşi dispuneau de manuscrisul lucrării, trecind sub tăcere îm
prejurările care l-au silit pe Engels să omită în corectură unele pasaje, de
naturind conţinutul textului publicat, Bernstein şi alţi revizionişti au susţinut, 
în mod calomnios, că Engels şi-ar fi revizuit în introducerea sa, pe care ei o 
prezentau drept un „testament politic " ,  vechile sale concepţii şi s-ar fi situat 
pe o poziţie reformistă. Revizioniştii au căutat pe această cale să ascundă 
abaterea lor de la marxism şi atacurile lor îndreptate împotriva principiilor 
revoluţionare 

Introducerea lui Engels a fost publicată în formă prescurtată, după textul 
dm „Neue Zeit• ,  in revista „Critica Sociale" nr. 9 din 1895 şi în revista bul
gara „Delo" nr. 1 din 1895. 

IntroducerPa a fost publicată în limba română în „Lumea nouă" nr. 154 
din 18 aprilie 1 895, nr. 155 din 19 aprilie, nr. 157 din 21 aprilie, nr. 158 din 
22 aprilie, nr. 1 61 din 25 aprilie şi nr. 1 62 din 2G aprilie în traducerea lui 
Ioan Nădejde sub titlul „Introducere la ediţia nouă a scrierii lui Marx <Lupta 
de clasă în Franţa de la 1848 pină la 1850» '.  De remarcat faptul că I. Nă
dejde a omi� pasajul în care Engels precizează ca1 acterul de moment al tac
t.cii revoluţionare paşnice. 

In 1895 introducerea a apărut de asemenea în broşură sub titlul „Tactica 
social-democraţiei. Introducere la ediţia nouă a scrierii lui Marx «Lupta de 
clasă în Fran ta de la 1 848 pină la 1 850». Cu o prefaţă de I. Nădejde ' ,  cu 
.iceleaşl omismnl. 

Textul integral al introducerii lui Engels a fost publicat pentru prima oară 
in U.R.S.S. ,  in 1 930, în : K. Marx. „Luptele de clasă în Franţa. 1 848-1850" .  
- 505. 

�•D ln ediţia separată a lucrării lui Marx „Luptele de clasă în Franţa" , publicată 
in 1895, Engels a inclus seria de articole ale lui Marx „Din 1 848 pinCi în 1 849',  
publicate în revista „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue" nr. 
1 ,  2 şi 3 (la acestea se şi referă Engels în cazul de faţă). care au constituit pn
mele trei capitole ale lucrării, precum şi, ca un al patrulea articol sau capitol, 
partea despre Franţa, scrisă de Marx, din „A treia cronică internaţională" , in
toLmită de �1tl1 "  ş1 Engels pentru numărul dublu, 5-6, al revistei (vezi K. Marx 
�' F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 457-504). Pasajul 
citat de Engel� este luat din acea parte a cronicii pe cdfe a inclus-o, la editarea 
lucrării lui M <rx, ca pe un al patrulea capitol (vezi op. cit., p. 479). - 507. 

;,10 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 8,  Bucureşti, Editura politică, 1 960, 
p 1 1 5-217. - 507. 

:m VLzi K. li.fan. şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politic;i, 1960, 
p 43. - 507. 

;1� L'te Yorba de S3ch,enwald, pădure în apropiere de Hamburg, care i-a fost 
el.imită în 1 871 lui Bismarck de către împăratul Wilhelm I. - 508. 

43• 
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5 13 Este vorba de două partide monarhiste ale burgheziei franceze din prima 
jumătate a secolului al XIX-iea - legitimiştii şi orleaniştii. 

Legitimiştii - âdepţii ramurii mai vechi a dinâstiei Bourbon, care a fost 
rd.sturnată în Franţa în 1792. Legitimiştii reprezentau interesele marii proprie
tăţi funciare ereditat e. ln 1830, după ce această dinastie a fost răsturnat(! 
pentru a doua oară, legitimiştii s-au constituit ca partid politic. 

OrJeaniştii - partid monarhist al aristocraţiei financiare şi al marii bur
ghezii. Orli>aniştii erau adepţi ai ducilor de Orleans, ramura mai linără a di
nastiei Bourbonilor, care a domnit din timpul revoluţiei din iulie 1 830 pînd. 
la revoluţia din 1848. 

In timpul celei de-a doua Republici (1848-1 851) au format împreună cu 
legitimiştii aşa-numitul partid al ordinii. - 51 1 . 

514 Despre „principiul na/ionalilă/ilor•, vezi adnotarea 14. - 512. 
515 Este vorba de contribuţia de 5 miliarde de franci plătită de Franţa Imperiului 

german în baza Tratatului de pace de la frankfurt din 1 871 (vezi adnotarea 
195), dupd. înfrîngerea suferită în războiul franco-prusian din 1 870-1 871 .  - 513. 

616 Votul universal a fost introdus în Spania în 1868, în perioada revoluţiei bur
gheze spaniole din 1868-1874, şi consfinţit de constituţia din 1 869. 1n Spania, 
republica a fost proclamatd. în 1 873 şi a dăinuit pînă în 1 874, cind a fost des
fiinţată în urma loviturii de stat monarhiste. - 514. 

517 Engels citează introducerea teoretică scrisă de Marx Ia Programul Partidului 
muncitoresc francez adoptat la Congresul de la Havre din 1880 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 9, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 251) .  - 514. 

518 La 4 septembrie 1 870, după ce la Paris s-a primit ştirea despre înfrîngerea ar
matei franceze la Sedan (vezi adnotarea 194) , a izbucnit o revoluţie a maselor 
populare care a dus Ia  căderea regimului celui de-al doilea Imperiu şi  la pro
clamarea republicii, în frunte cu guvernul burghez al apărării naţionale. 

La 31 octombrie 1 870, după ce s-a primit ştirea despre capitularea de la 
Metz, înfrîngerea suferită în apropiere de Le Bourget şi despre tratativele cu 
prusienii, pe care le-a început Thiers din însărcinat ea guvernului apărării 
naţionale, muncitorii parizieni şi partea revoluţionară a gărzii naţionale s-au 
rd.sculat şi, după ce au ocupat primd.ria, au creat un organ al puterii revolu
ţionare - Comitetul salvării publice - în frunte cu Blanqui. Sub presiunea 
muncitorilor, guvernul apărării naţionale a fost nevoit să promită că va de
misiona şi să fixeze ca dată a alegerilor pentru Comună ziua de 1 noiembrie. 

Guvernul însă, profitînd de insuficienta organizare a forţelor revolutio
nare ale Parisului şi de divergentele de păreri dintre blanquişti şi democraţii 
mic-burghezi iacobini, care conduceau răscoala, şi-a călcat promisiunea şi, cu 
ajutorul batalioanelor gărzii naţionale care au rămas de partea lui, a ocupat 
primăria, reinstaurîndu-şi puterea. 

Aprecieri asupra i.'Cestor evenimente, vezi volumul de faţă, p. 185-186. 
- 5 18. 

519 In bătălia de la Wagram, care a aYut loc Ia 5-6 iulie 1 809, în timpul răz
boiului franco-austriac din 1 809, trupele franceze aflate sub comanda lui Na
poleon I au înfrînt armata austriacă a arhiducelui Carol. 

In bătălia de la  Water/oo (Belgia), care a avut loc Ia  18 iunie 1 815, ar
mata lui Napoleon a fost zdrobită de trupele anglo-olandeze comandate de 
Wellington şi de armata prusiană, comandită de Bliicher. Bătălia de Ia Wa
terloo a avut un rol hotăritor în campania din 1 815, ea a dus la victoria de
finitivă a coaliţiei antinapoleoniene a marilor puteri europene şi la căderea 
imperiului lui Napoleon I. - 5 1 9. 

526 Vezi adnotarea 416. - 520. 
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Engels se referă aici la lupta îndelungată dintre duci şi nobilime du�d în 
ducatele Mecklenbura-Schwerin şi Mecklenburg-Strelitz, care s-a încheiat în 
1755 prin semnarea la Rostok a unui acord constitutional cu privire la suc
cesiune. Prin acest acord se confirmau vechile libertăli şi privilegii ale nobi
limii din Mecklenburg ; ea obţinea scutirea de impozite pentru jumătate din 
pămînturile sale, fixarea stricta a impozitelor pe comert şi  me�erii, precum 
şi a părlii care-i revenea din cheltuielile statului. Prin acordul cu privire la 
succesiune a fost consolidată pozi\ia conducătoare a nobilimii în landtagurile 
bazate pe stări şi în organele lor permanente. - 520. 

Vezi adnotarea 249. - 521. 

s23 Se subîntelege anexarea de către Prusia în 1866 a regatului Hanovrei, a elec
toratului Hessen-Kassel şi a marelui ducat Nassau în urma victoriei repurtate 
de Prusia în războiul dus împotriva Austriei şi a micilor state germane. - 521. 

S24 Comitetul Partidului laburist independent (vezi adnotarea 495) l-a invitat pc 
Engels prin scrisoarea din 1 6  aprilie 1895 la  festivitatea de 1 Mai organizată 
de socialişti. - 525. 

s2s Engels i-a dat un interviu lui E. Massard, corespondentul ziarului francez 
„Eclair" ,  la 1 aprilie 1892. La 3 aprilie, revăzînd textul consemnat de cores
pondent, Engels l-a refăcut aproape în întregime. lntr-o scrisoare adresatd 
Laurei Lafargue la 4 aprilie 1892, Engels, referindu-se la acest interviu, re
marcă faptul că, în cazul cînd redactia ziarului va face schimbări arbitrare în 
textul revăzut de el, va dezavua comportarea corespondentului. Judecind după 
faptul Cd interviul a fost retipărit la  16 aprilie în „Socialist",  organul de 
presă al Partidului muncitoresc, se pare că Engels a considerat c.ă textul co
respunde răspunsurilor date de el corespondentului. ln „L'Eclair" interviul a 
fost publicat sub titlul „Anarhia. Interviu acordat de socialistul german En
gels" ; în „Socialiste", el a fost publicat sub titlul „Pace din cauza foametei" 
(ultimele două fragmente au fost omise). ln volumul de faţă, în textul inter
viului au fost omise comentariile introductive şi cele de încheiere ale cores
pondentului. 

„L'Eclair" - cotidian burghez francez, a apărut la Paris din 1888 pînă 
în 1 939. - 529. 

528 Este vorba de ac\iunile şomerilor din Berlin la 25--27 februarie 1892. - 529 . 

.5!7 Vezi adnotarea 254. - 530. 

528 Vezi adnotarea 258. - 531. 

529 Engels opune ideile lui Saint-Simon cu pnv1re la colaborarea popoarelor An
gliei, Frantei şi Germaniei (vezi adnotarea 128) Triplei Alianţe ca bloc mili
tar-politic (vezi adnotarea 406). - 533. 

sao Convorbirea lui Engels cu corespondentul ziarului fra11cez „Le Figaro• a avut 
loc la 11 mai 1893. La 17 mai, Engels i-a comunicat lui Sorge Cd poate lua 
cunoştin\ă de opiniile lui asupra situa\iei din Germania din interviul apărut 
în „Le Figaro", al cărui text Engels i l-a trimis cu aceeaşi poştă, t•en\ionînd 
însă că în răspunsurile date, „ca în orice interviu, unele exprimări sînt oare
cum atenuate, sînt şi omisiuni, dar în genere ideile sînt redate corect• . 

ln ziarul „Le Figaro• ,  interviul a fost publicat sub titlul „Convorbire cu 
Friedrich Engels" .  Sub acelaşi titlu a apărut şi în „Socialiste• nr. 1 40 din 
20 mai 1893. 

„Le Figaro• - cotidian conservator francez, apare la Paris începînd 
din 1854. 
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In limba română interviul lui Engels a fost publicat sub titlul „Fr. En!)'el-; 
şi alegerile din Germani a ' .  [Interview luat de corespondentul ziarului „Le 
Figaro") în gazeta „Munca• nr. 11 din 9 mai 1893. - 535. 

631 Este vorba de faptul că la 6 mai 1893 Reichstagul a respins proiectul de lege 
cu privire la armată (vezi şi adnotarea 393) . care prevedea mărirea efectivu
lui armatei în timp de pace, în perioada 1893-1899, la peste 80 OOO de oa
meni şi alocaţii suplimentare pentru cheltuielile militare. ln aceeaşi zi ,  guver
nul a dizolvat Reichstagul şi a fixat noi alegeri pentru iunie 1893. - 535. 

532 Este vorba de acea parte din Partidul liberal din Germania (vezi adnotarea 8) 
care s-a pronunţat împotriva legii cu privire la armată. - 535. 

633 Se subînţelege aşa-numitul conflict constituţional din Prusia apărut la înce-
putul deceniului al 7-lea (vezi adnotarea 234) . - 535. 

634 Vezi adnotarea 416. - 536. 

635 Vezi adnotarea 74. - 537. 

63G Engels a acordat un interviu corespondentului ziarului englez „Daily Chro· 
niele" în legătură cu alegerile din iunie pentru Reichstagul din Germania şi 
succesele obţinute de social-democra!ia germană în aceste alegeri. ln afară 
de ziarul englez, textul interviului a fost publicat cu prescurtări de ziarul 
„Socialiste" nr. 148 din 15 iulie 1 893 şi integral de revista „Critica Sociale" 
nr. 14 din 16 iulie 1893. In „Daily Chronicle " ,  interviul a fost publicat sub 
titlul „Alegerile din Germania. Interviul acordat de d-l Engels" ; în „Socia
liste" - sub titlul „F. Engels şi alegerile din Germania" ; in „Critica Sociale' 
- „Convorbire cu F. Engels despre rezultatele alegerilor pentru Reichstagul 
din Germania" .  - 541 .  

637 Este vorba d e  Partidul popular liberal, creat î n  mai 1 893, ca urmare a sci
ziunii produse în Partidul liberal din Germama. Scizmnea s-a produs în zma 
dizolvării Reichstagului, la 6 mai 1893, in legătură cu divergenţele din partid 
în aprecierea proiectului de lege cu privire la armată. O parte a fracţmni1 
parlamentare a acestui partid, în frunte cu Rickert şi Bart, acţionînd în spri
jinul guvernului, a format partidul Uniunea liberală ; o altă parte d f1ac!iu
nii ,  în frunte cu Richter, pronunţîndu-se împotriva măririi cheltuielilor mili
tare şi reflectînd starea de spirit a elementelor radicale din acest partid, şi-a 
luat denumirea de Partidul popular liberal. - 541 .  

538 Despre Federaţia social-democrată, vezi adnotarea 104. - 542. 

639 Despre Societatea fabienilor, vezi adnotarea 495. - 543. 

640 

541 

Proiectul de lege cu privire la armată, re;;pins în mai 1 893, a fost din nou 
supus de guvern, într-o formă întrucîtva modificată, aprobării Reichstagului 
şi a fost adoptat de noua componenţă a acestuia la 15 iulie 1893. 

Noua lege cu privire la armată i-a dat guvernului posibilitatea să mă
rească alocaţiile pentru armată şi să revizuiască bugetul de război în sensul 
de a-l mări nu peste 7 ani (ca legile cu privire la septennat din 1874, 1880, 
1887). ci peste 5 ani ; din această cauză, el a devenit cunoscut sub numele 
de „leriea cu privire la cincinnat " .  - 543. 

�t 
Engels se referă la „A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei In-
ternaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian• (vezi K. Mctrx 
şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 284-292) .  
Adresa a fost scrisă de Marx, dar în ea au fost incluse şi materiale ale lui 
Engels care combăteau pretenţiile iuncherimii prusiene şi ale burgheziei ger
mane asupra Alsaciei şi Lorenei şi argumentele mili tare strategice cores
punzătoare. - 544 
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Date din viaţa şi activitatea 
lui Friedrich Engels 
(Ianuarie 1890-aiugust 1895) 
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647 

Engels pregăteşte Jientru tipar manuscrisul volumului al III-iea 
al „Capilalnlui" : dC<"tei munci, pe care a început-o înca în 
1 885 şi a cont:nuat-o pînă în primăvara anului 1 894, el i-a 
consacrat o bună parte din timpul şi forţele sale : în aceasta 
perioadă el pune la punct citeva secţiuni şi capitole, alte ca
pitole le scrie din nou, face, pe baza propriilor sdle cercetari, 
unele adaosuri şi  redactează tot textul. 

Engels analizează situaţia politică din Europa, date fiind as
cuţirea contradicţiilor dintre Franţa şi Germania, apropierea 
intervenită intre Franţa şi Rusia şi creşterea pericolului unui 
război european general. El termină articolul „Politica externa 
a ţarismului rus" ,  început în decembrie 1889, care urmează să 
apară în revista „Sozial-demokrat • ,  organ al grupului „Elibe
rarea muncii" , scoasă mai intii la Londra şi apoi la Geneva. 
Articolul a apărut în traducere rusă în numerele din februa
rie şi august 1890 ale acestei reviste. ln limba germană a fost 
publicat în „Neue Zeit" ,  revistă teoretică a social-democra
ţiei germane, în timp ce traducerea engleză, făcută de însuşi 
autorul, a apărut sub înqrijirea socialistului englez B. Bax, 
în aprilie şi  mai, în revista londoneză „Time". ln limba ro
mână articolul a apărut în 1 890 în „Contemporanul" nr. 7 şi 
în 1 896 în „Lumea Nouă" din 27 august, din 28 august, 29 au
gust, 31 august şi din 1 şi 3 septembrie. 

Engels urmăreşte cu atenlie activitatea politică crescindă a 
muncitorilor necalificaţi din Anglia şi activitatea unificatoare 
a noilor lor trade-unionuri, îndrumîndu-i nemijlocit pe condu
cătorii acestor organizalii : fiica lui Marx, E. Marx-Aveling, 
E. Aveling şi alli socialişti. ln scrisorile sale către H. Schlii
ter, militant al mişcării socialiste germane şi americane, şi 
A. Bebe!, unul dintre conducatorii social-democraţiei ger
mane, Engels drată că aceste trade-unionuri, contrar vechilor 
trade-unionuri, care exprimau interesele arhloc1aţ1ei munci
toreşti, aclionează în spiritul solidarităţii proletare şi ca dez
voltarea lor în continuare poate duce la îndepărtarea refor
miştilor de la conducerea congresului trade-unionurilor. 
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11 ianuarie-
8 februarie 

Aprox. 28 ianua
rie-aprox. 25 mai 

Sfi rşitul lunii 
ianuarie-8 
februarie 

Sfi rşi tul lunii 
ianuarie-mijlocul 
lunii februarie 

17 februarie 

21 februarie-12 
aprilie 

Engels, în scrisorile adresate lui Schliiter şi lui F. A. Sorge, 
militant de seamă al mişcării muncitoreşti americane şi in
ternaţionale, precum şi lui Bebe!, salută faptul că în toamna 
anului 1889 au fost excluşi din Partidul muncitoresc socialist 
din America de Nord ciţiva dintre foştii lui conducători. 
Acest grup, format din emigranţi lassalleeni germani, ducea 
o politică sectară. Engels vede în această excludere o pre
misă importantă pentru constituirea unui partid socialist in
dependent al proletariatului american. 

Engels primeşte de la economistul narodnic N. F. Danielson, 
traducătorul în limba rusă al „Capitalului" ,  o serie de scri
sori conţinînd informaţii cu privire la situaţia economică a 
Rusiei. 

Engels citeşte cartea „Socialism, Fabian essays•, primită de 
la  Sidney Webb, unul dintre întemeietorii Societăţii fabie
nilor, şi o caracterizează drept încercare de a combate în
vaţătura lui Marx cu teorii vulgar-economice şi de a de
monstra posibilitatea înfăptuirii ideilor socialiste pe calea 
reformistă, prin înţelegere cu burghezia. 

Din ziare şi din scrisorile primi te de la diferiţi activişti din 
conducerea social-democraţiei germane, Engels se informeaza 
asupra situaţiei politice interne din Germania în ajunul ale
gerilor pentru Reichstag din 20 februarie. 

Intr-o scrisoare către Bebe!, Engels analizează rezultatele 
alegerilor parţiale pentru Camera deputaţilor din Franţa care 
au avut loc la Paris la 11 februarie ; el vede în alegerea 
boulangiştilor, care întreţineau legături strînse cu cercurile 
monarhiste şi militare, o consecinţă a propagării ideilor şo
viniste printre muncilurii pa1izieni. Engels consideră lupta 
împotriva acestor curente drept una dintre cele mai impor
tante sarcini ale socialiştilor francezi. 

In legătură cu marile succese obţinute de social-democraţi 
în alegerile pentru Reichstagul german, Engels spune, în 
articolele publicate în presă şi în scrisorile adresate lui 
Sorge, lui P. Lafargue, unul dintre liderii Partidului muncitoresc 
din Franţa, fiicei lui Marx, Laura Lafargue, militantă a miş
cării socialiste franceze, şi lui W. Liebknecht, unul dintre 
liderii social-democraţiei gP.rmane, că alegerile înseamnă în
ceputul sfirşitului guvernării lui Bismarck şi vor contribui 
la intensificarea luptei de eliberare a maselor populare. En
gels acordă o deosebită importanţă succeselor obţinute de 
social-democraţie în districtele rurale din Germania de nord 
şi de nord-est. 

Articolele lui Engels cu privire Ia rezultatele alegerilor au 
apărut : la 3 martie in ziarul englez „Newcastle Daily Chro
nicle", fără semnătură, Ia rubrica redacţională „Social-de
mocraţii germani" şi la 8 martie, sub titlul „Şi-acum ?", în 
„Der Sozialdemokrat• ,  organ central al Partidului social-de
mocrat din Germania. 
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21-31 martie 

Stirşitul lunii 
martie-începutul 
lunii aprilie 

30 martie 

1 aprilie 

3 aprilie 

9 aprilie 

17 aprilie 

Engels revede textul biografiei sale din volumul 6 al ediţiei 
a 13-a a „Dicţionarului enciclopedic Brockhaus" şi face unele 
completJri şi  îndrcptdri pentru ediţia a 14-a a dicţionarului. 

Engels citeşte broşurile „De! socialismo" şi „I problemi delia 
filosofia delia storia" ale filozofului socialist italian A. La
briola, primite de Ia însuşi autorul ; în scrisorile adresate 
lui Labriola, el apreciază pozitiv prima broşură şi face <> 
serie de observaţii critice pe marginea celei de·a doua ; la 
rîndul său, Engels îi trimite lucrarea sa „Ludwig Feuerbach 
şi sfirşitul filozofiei clasice germane". 

Engels scrie socialistului italian P. Marlignetti, traducăto
rul mai multor lucrări de ale sale, în legătura cu dezbaterile 
care aveau loc în presa radicală şi cea socialistă din Italia 
în jurul proiectului guvernului de a se crea mari latifundii 
capitaliste în colonia italiană Eritrea. Engels subliniază în 
scrisoarea sa că socialiştii trebuie să lupte cu hotărîre îm
potriva subjugării coloniilor de către magnaţii finanţelor şi 
marile societCiţi pe acţiuni. Un fragment din scrisoare este 
publicat în revista socialistă „Cuore e critica• din 1 1>  
aprilie. 

Intr·o scrisoare adresată lui Karl Kautsky, Engels protes
tează energic împotriva denaturărilor din primul capitol al 
articolului său „Politica externă a ţarismului rus " ,  publicat 
în „Neue Zeit" din aprilie, denaturări apărute din vina edi
torului revistei, social-democratul german I. Dietz, şi a 
unuia dintre redactorii ei, oportunistul W. Bios ; în numărul 
următor al revistei, din mai, articolul lui Engels a fost pu
blicat din nou potrivit manuscrisului. 

Engels scrie socialistei ruse V. I. Zasulici, membră a grupu
lui „Eliberarea muncii " ,  şi î i  mulţumeşte că i-a trimis re
vista rusă „Soţial-Demokrat• ,  în care apăruse primul capitol 
al lucrd.rii sale „Politica externă a ţarismului rus• ; în 
această scrisoare, Engels subliniază că demascarea diploma
ţiei ţariste are o mare importanţă pentru mişcarea revolu
ţionară din Rusia. 

Primind de Ia socialistul olandez F. D. Nieuwenhuis infor
maţii asupra situaţiei mişcării muncitoreşti din Olanda, En
gels îşi exprimă, într-o scrisoare de răspuns, bucuria pro
dusă de succesele obţinute de socialiştii olandezi şi li co
munică stadiul lucrărilor de pregătire pentru tipar a volu
mului al 111-Iea al „Capitalului" .  

ln răspunsul Ia scrisoarea primită d e  Ia Vera Zasulici, care 
îşi exprima nemulţumirea provocată de faptul că articolul 
narodnicului rus G. Bek apărut în „Sozialdemokrat •  din 5 
aprilie conţinea atacuri la adresa lui G. V. Plehanov şi a 
altor marxişti ruşi, Engels îi propune Verei Zasulici şi to
varăşilor ei de idei să-i dea lui Bek o ripostă în presă. 
Engels o sfătuieşte pe Zasulici şi pe ceilalţi social-demo
craţi ruşi să colaboreze activ la „Sozialdemokrat• şi „Neue 
Zeit" în scopul întăririi legăturilor dintre socialiştii ruşi şi 
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19 aprilie 

Sfi rşi tul lunii 
aprilie-începutul 
Junii mai 

mai 

4 mai 

Sfirşilul lunii mcri 
1890-prima 
jumătate a lunii 
iunie 1891 

5 iunie 

'ocialiştii din celelalte jări. Ră•punsul la articolul lui Bek, 
„cris de za„ulici la sfatul lui Engels, este publicat în ,,So
zialdemokrdl" din 26 aprilie. 

La rugămintea funcţionarului de bancă austriac Isidor Ehren
freund de a-i face cunoscutd. poziţia sa faţă de antisem1tbm, 
Engels îi scrie o scrisoare în care dezvăluie esenţa reacţio
nară a antisemitismului. Scrisoarea este publicată în orga
nul social-democraţiei austriece „Arbeiter-Zeitung" din 9 mai. 

Engels ia parte activd. la pregătirea demonstraţiei de J\.lai 
şi a mitingului de la Londra, care urmează să se desfd.şoare, 
potrivit hotărîrii adoptate de Congresul internaţional mun
citoresc socialist din 1 889, sub lozinca luptei pentru legali
zarea pe scară mondială a zilei de muncă de 8 ore ; el i i  
informează pe Sorge asupra mersului acestor pregătiri ş i  i i  
comunică, totodată, succesele obţinute d e  agitaţia socialistă 
în rindurile maselor muncitoare ; acea parte din scrisoarea 
adresată lui Sorge în care este vorba de pregătirea demon
straţiei de la Londra este publicată în organele socialiste 
americane „New Yorker Volkszeitung• şi „Workmen's Ad
vocate". 

Engels scrie prefala la ediţia a 4-a germană a „:'4a
nifestului Partidului Comunist• , în care face o scurtă 
expunere a dezvoltării mişcării muncitoreşti internaţionale şi 
a propagării marxismului după 1 848. Noua ediţie apare, cu 
această prefaţă, la  Londra (mai 1 890). 

Engels participă la demonstraţia de I Mai şi Ia mitingul de 
la  Londra ; el îşi împărtăşeşte impresiile în scrisorile adre
sate lui Bebe) şi Laurei Lafargue, precum şi în articolul „4 
mai Id Lond1a•. Engels caracterizează prima sJrbiitorire a 
zilei de I Mai drept trecere în revistă a forjelor de luptă 
ale clasei muncitoare ; el relevă succesul demonstraţiilor de 
I Mai din Austria ; el vede în demonstraţia miilor de oa
meni şi în mitingul de la Londra o victorie insemnatd. d 
mişcării muncitoreşti engleze. Articolul apare in „Arheiter
Zeitung" din 23 mai. 

Enyels lucrează (cu întreruperi) la pregătirea ediţiei a 4-a 
a cărţii sale „Originea familiei, a proprietăţii private şi a 
statului" ; în acest scop citeşte lucrările apărute recent în 
literatura de specialitate, mai ales cărţile sociologului rus 
M. M. Kovalevski „Tableau des origmes el de I 'evolution 
de la familie el de la propriete• şi „Modern custom and 
ancient law in Russia" ; Engels face o serie de modificări ş i 
completări în lucrarea sa, în special în capitolul despre fa
milie, şi îndreaptă unele inexactităţi ; ediţia a 4-a iese de 
sub tipar la sfirşitul lunii octombrie-începutul lunii noiem
brie 1 891 . 

In scrisoarea de răspuns adresată lui Paul Ernst, social-de
mocrat german, unul dintre conducătorii grupului semi
anarhist al „ tinerilor• , Engels protestează energic împotriva 
vulgariz;;rii materialismului istoric de către acesta. 
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10 iunie 

25 iunie 

26 iulie 

Aprux. 9 iu/ie
aprox. 22 sep
tembrie 

August-începutul 
Junii octombrie 

5 august, 21-22 
septembrie şi 27 
octombrie 

lntr-o scrisoare adresată lui Danielson, Engels îşi e"<prima 
adinca mihnire şi condoleanţele sale în legătură cu înceta
rea dm viaţă a marelui învăţat rus, democratul-revoluţionai 
N. G. Cernişevski. 

Engels scrie prefaţa la ediţia a 4-a germana a volumului I 
al „Capitalului " .  

Engels întreprinde împreună c u  prietenul său, eminentul sa
vant chimist german, social-democratul Carl Schorlemmer o 
călăt01ie în Norvegia. 

Engels corespondează cu Walery Wroblewsk i ,  revolu\jonar 
polonez şi general al Comunei din Paris, fo�t membru dl 
Consiliului General al Internaţionalei I ,  � i  i i  acorda sprijin 
material. 

Engels acordă o mare atenţie pregătirii Cong1esului ordmar 
al Partidului social-democrat din Germania, care urma sa 
aibă loc în luna octombrie la Halle ; în scrisorile adresate 
lui Liebknecht şi altor conducători ai partidului, el subli
niază necesitatea luptei hotă rile împotriva grupului „ tmeri
lor" , care supuseseră unei critici demagogice conducerea 
parlidului. Engels studiază, de asemenea, proiectul de statut 
al partidului şi  critică unele puncte ale acestuia, subliniipd 
că este inadmisibil ca fracţiunea din Reichstag să dom·ne ele 
fapt Conducerea partidului. 

In scrisorile adresate social-democratului german C. Schmidt, 
filozof şi economist, şi studentului german J.  Bloch, care i 
s-au adresat cu rugămintea de a le lămuri unele teze ale 
materialismului istoric, Engels supune unei critici ascuţite pe 
vulgarizatorii teoriei marxismului care afirmau că ea ar con
sidera factorul economic singura forţă motrice a procesului 
istoric ; Engels explică că baza economică este, în ultima in
stantă, factorul determinant al dezvoltării istorice, dar că şi 
suprastructura, la rindul ei , influenţează asupra mersului is
toriei şi dezvoltării economiei. 

Aprox. 14 august- Engels se află la odihnă la Folkstone (pe coasta de sud a 
12 septemb1ie Angliei). 

1nceputul Junii 
septembrie 

7 septembrie 

Engels urmăreşte desfăşurarea Congresului ordinar al trade
unionarilor engleze care a avut loc la Liverpool intre 1 şi 6 
septembrie ; adoptarea de către congres, în pofida liderilor 
trade-unionişti. a rezoluţiei prin care se cerea legalizarea z1• 
lei de muncă de 8 ore a fost considerată de Engels drept o 
mărturie a creşterii considerabile a influentei noilor trade-
unionuri. 

Engels scrie o ripostă la articolul redacţional apărut în 
„Săchsische Arbeiler-Zeitung" ,  organul de presă al grupului 
semianarhist al „tinei ilor" , articol în care �e afirma că poziţia 
acestui grup faţă de linia conducerii partidului ar corespunde
cu vederile lui. Engels respinge categoric această afirmaţie şi 
caracterizează punctul de vedere al „ tinerilor" drept  o de-
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Aprox. 9 septem
bne-mijlocul 
Junii octombrie 

12-18 septembrie 

1 octombrie 

1 1-19 octombrie 

1 2-19 octombrie 

Mijlocul Junii 
octombrie 

naturare grosolană a marxismului. Riposta lui Engels apare 
în „Sozialdemokrat" din 13 septembrie. 

Engels ia parte activă la pregCitirea Congresului internaţio
nal muncitoresc socialist convocat pentru 1891 la Bruxelles ; 
el poartă cu acest prilej o amplă corespondentă cu militanţii 
partidelor socialiste din diferite ţări ; Engels considera cei 
este posibilă tinerea unui congres comun cu posibiliştii şi 
îşi exprimă încrederea că, avind în vedere avintul mişcării 
socialiste, marxiştii vor avea majoritatea la congres. Propu
nerile lui Engels sint adoptate fără rezervă la Conferinţa 
socialiştilor din diferite ţări care are loc la îndemnul lui în 
timpul Congresului social-democraţiei germane de la Halle, 
ţinut la mijlocul lunii octombrie. 

Ziarul „Sozialdemokrat" - organul ilegal al social-democra
ţiei germane în perioada în care a fost în vigoare legea ex
cepţională împotriva socialiştilor - incetindu-şi apariţia o 
dată cu abrogarea acestei legi, Engels adresează cititorilor 
ziarului o scrisoare de rămas bun, în care dă o înaltă apre
ciere rolului jucat de acest ziar în lupta revoluţionară a 
proletariatului. Scrisoarea apare la 27 septembrie în ultimul 

num<lr din „Sozialdemokrat" .  

Engels scrie articolul „Răspuns d-lui Paul Ernst" , în care 
dă o ripostă categorică noii încercări a liderului grupului 
„ tinerilor" de a se învoc<l autoritatea lui în lupta împotriva 
conducerii partidului. Artkolul apare în ziarul social-demo
crat „Berliner Volksblatt" din 5 octombrie. 

Engels urmăreşte desfăşurarea Congresului Partidului munci
toresc francez care are loc la Lille la  1 1-1 2 octombrie, pre
cum şi a Congresului sindicatelor franceze care are loc la 
Calais intre 13 şi U l  octombrie. Engels consideră că aceste 
congrese, care au adoptat, printre altele, rezoluţii cu privire 
la sdrbătorirea zilei de 1 Mai, sint o dovadă a creşterii in
fluentei marxiştilor în rindurile clasei muncitoare franceze ; 
el ii informează pe Sorge asupra acestor congrese şi îi face 
cunoscut că gruparea oportunistă a socialiştilor francezi -
posibiliştii - s-a scindat, ambele ei fractiuni - una condusă 
de G. Allemand, cealaltă de P. Brouss - fiind pe cale să 
se dizolve. 

Engels clasează corespondenta lui Marx din anii 1836---1864. 

Pe baza ştirilor apărute în presă şi a scrisorilor primite de 
la Liebknecht, Eleanor Marx-Aveling, precum şi de la R. 
Fischer, membru al  conducerii Partidului social-democrat din 
Germania, şi de la alţii, Engels urmăreşte desfăşurarea Con
gresului acestui partid care are loc la Halle intre 12 şi 1 8  
octombrie ; î n  scrisorile adresate lui Sorge ş i  Laurei La
fargue, el îşi exprimă satisfacţia în legdtură cu rezultatele 
congresului, care a adoptat un nou statut al partidului, pre
cum şi o rezoluţie cu privire la elaborarea unui nou pro
gram al partidului pină la Congresul ordinar al partidului 
din 1891 şi cu privire la  denumirea oficială a partidului. 
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Aprox. 25 oc
tombrie 

5 noiembrie 

27 noiembriP-în
ccputul lunii 
cleccmbrie 

28 noiembrie 

Decembrie 1 890-
fcbruarie 1891 

Decembrie 1890-
0 ianuarie 1891 

Prima jumătate a 
lunii decembrie 

2-3 decembrie 

Engels primeşte de la socialistul polonez L. Krzywicki tra
ducerea poloneză a volumului I al „Capitalului" .  

Engels î i  aduce l a  cunoştinţă lui Sorge moartea Helenei De
muth, prietena credincioasă a familiei Marx şi a sa. 

Engels primeşte vizita conducătorilor social-democraţiei ger
mane Bebe!, Liebknecht şi P. Singer, care au venit la Londra 
pentru ca, în numele Partidului social-democrat din Germa
nia, să-l felicite cu prilejal împlinirii a şaptezeci de ani. Din 
iniţiativa lui Engels, ci se întîlne5c cu repre7entanţii mişcării 
muncitoreşti engleze Eleanor Marx-Aveling, J. Burns, W. 
Thorne şi R. Cunninghame-Graham. 

Partidele socialiste şi muncitoreşti şi alte organizaţii ale 
clasei muncitoare elin diferite ţari s;\rbătoresc a şaptezecea 
aniversare a lui Engels. El primeşte un marc număr de me
saje de salut din partea acestor partide şi organizaţii, pre
cum şi din partea diferi\ilor militanţi ai mi,ttlrii socialiste şi 
muncitoreşti. 

In legătură cu apariţia broşurii „Polemica mea cu Karl Marx" 
a lui L. Brentano, economist burghez german şi socialist de 
catedră, Engels scrie articolul „Brentano contra Marx• , in 
care demască calomniile lui Brentano la aclres<1 lui Marx, pe 
care ii învinuia de lipsă de probitate ştiinţifică. Articolul 
apare în aprilie H l91 . 

!n legătură cu elaborarea noului program al Partidului so
cial-democrat din Germania şi cu discutiile purtate în această 
problemă în presa de partid, Engels prt'gctteşte pentru tipar 
manuscrisul lucrării lui Marx „Crilica Programului de Ja 
Gotha",  srri'ii în I 875. Engels consideră de datoria sa să 
publice acest document-program, în care Marx a dat o lo
vitură zdrobitoare lassalleanismului şi şi-a formulat in modul 
cel mai complet concepţiile asupra dictaturii proletariatului 
şi trecerii la comunism, pentru a ajuta astfel partidul sd. in
tocmeascd un program marxi5t cu adevărat revoluţ10nar, 
fundamentat din punct de vedere ştiin\ific, şi să ducă lupta 
împotriva elementelor oportuniste, a c;iror influenţă în partid 
era în creştere. Lucrarea apare cu o prefaţă ele Engels in 
„Neue Zeit" la sfirşitul lunii ianuarie 1 891 .  

C a  răspuns la rugămintea socialistului francez J::. Fortin, tra
ducătorul lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al lui Lu
dovic Bonaparte• , Engels îşi dă consimţămintul la publicarea 
acestei lucrări în ziarul francez „Le Socialiste" ; lucrarea 
apare în ziar din ianuarie pînă în noiembrie 1891 ; în acelaşi 
timp, Engels se împotriveşte categoric reeditării lucrării lui 
Marx „Mizeria filozofiei" în revista franceză „Revue socia
liste" ,  care apare sub îngrijirea posibilistului B. Maian. 

Engels scrie redacţiei lui „Berliner Volksblatt• , redacţiilor 
ziarelor socialiste maghiare „Arbeiter-Wochen-Chronik" şi 

„Nepszava" ,  precum şi Consiliului na\ional al Partidului mun
citoresc francez şi diferitor persoane, nml tumindu-le pentru 
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25 decembrie 

Ianuarie 

Aprox. 10 ianua
rie-1 februarie 

Slîrşitul lunii 
ianuarie-aprilie 

31 ianuarie
"2 aprilie 

felicitările exprimate cu prilejul împlinirii a şaptezeci de ani. 
Totodată, el relevă rolul uriaş pe care 1-a avut Marx în 
dezvoltarea mişcă rii muncitoreşti internaţionale.  Scrisorile 
apar în „Berliner Volksblatt• din 5 decembrie, în „ Arbeiter
Wochen-Chronik" şi „Nepszava• din 14 decembrie şi in „Le 
Socialiste" din 25 decembrie. 

într-o scrisoare adresată militantului de seamă al mişcării 
muncitoreşti maghiare şi internaţionale L. Frankel, Engels 
explică cauzele luptei dintre Partidul muncitoresc francez şi 
posibilişti ; el arată că sciziunii din mişcarea socialistă din 
Franţa i se poate pune capăt numai dacă liderii posibilişti 
sini izolati ; totodată, el ii informează pe Frankel despre 
pregătirile in vederea Congresului internaţional muncitoresc 
socialist din I B91 . 

1 8 9 1 

Engels află dP la Sorge şi dm alte surse ştirea despre con
flictul dintre liderii Partidului muncitoresc socialist din .l\me
rica de Nord şi conducerea Federaţiei americane a muncii, 
care nu admitea ca partidul •ă intre ca organizaţie politică 
in Federaţie, propunind membrilor partidului să intre în Fe
deraţie individual, prin sindicate ; tot in această problemă 
Engels primeşte o scrisoare de la liderul Federaţie;, refor
mistul S. Gompers. Engels ii scrie lui Schliiter, criticind po
ziţia liderilor Partidului muncitoresc socialist din America de 
Nord care respinseseră propunerea Federaţiei. El califică stră
dania lor de a opune partidul acestei organizaţii de masă a 
muncitorilor americani drept o manifestare a sectarismului, care 
în mod obiectiv duce la o întărire a influentei reformiştilor 
în mişcarea muncitorească. 

Engels se intilneşte în repetate rinduri cu emigran\ii socia
lişti polonezi Stanislav Mendelsohn şi soţia sa Maria, expul
zaţi din Paris. Sfătuit de Engels, Mendelsohn adresează lui 
„Juslice", organul de presCî al Federaţiei social-democrate 
engleze, o scrisoare în care ii  pune în gardă pe socialiştii 
englezi împotriva unor eventua le provocări din partea a doi 
agenţi ai ohranei ţariste, apăruţi la Londra. „Justice• publică 
la 24 ianuarie textul scriso:ii ,  revăzut şi redactat de Engels.  

Cnryels ia parte la preg<ltirea ,,irbătoririi zilei de I Mai ; el 
poartă in legătură cu aceasta o vastă corespondentă cu mi
l itan!i socialişti din Franţa , S .U.A„ Germania şi alte ţări. 

Cngels primeşte regulat de la Lafargue informaţii amănunlilc 
cl<'•IHe situaţia mişcării sociali.te din Franţa ; in scrisorile 
adresate lui Lafargue, el aprobCî tactica folosită de Partidul 
muncitore•c francez fată de posibilişti, şi  anume de a nu 
face nici un fel de compromisuri principiale în numele unei 
unităţi formale, dar nici de a refuza, la nevoie, colaborarea 
cu aceştia în problemele practice. 



Februarie
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Februarie
aprilie 
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Engels ci teşte cu regulctritate ziarul „Vorwdrts• ,  care de la 
1 ianuarie devenise organul central al Partidului social-de
mocrat din Germania : în scrisorile adresate lui Bebe! şi 
altor militanţi ai partidului, el critică redacţia pentru şovăie
lile şi greşelile ei oportuniste. 

Engels urmăreşte cu atenţie felul cum se des!aşoară mişcarea 
socialistă din Anglia şi acordă un ajutor de zi cu zi lui 
Eleanor Marx-Aveling, Edward Aveling şi altor socialişti en
glezi în lupta lor pentru crearea unui partid politic al clasei 
muncitoare. 

5 februarie Engels corespondea�ă cu Kautsky, redactorul revistei „Neue 
8 aprilie Zeit" ,  cu Sorge, Schliiter, Lafargue şi alţi militanţi de seamă 

ai mişcării socialiste în legătură cu discuţia din Partidul so
cial-democrat din Germania, provocată de faptul că unii con
ducători ai partidului şi în special majoritatea fracţiunii lui 
din Reichstag se opuneau publicării în „Neue Zeit" a lucr<lrn 
lui Marx „Critica Programului de la Gotha" . In scnsorile 
sale, e1 arată necesitatea publicării acestei lucrări. 

20-27 februarie Engels corespondează cu Fischer în legătui<i cu propunerea 
acestuia dm urmă de a reedita cartea lui Engels „Dezvol
tarea socialismului de la utopie la ştiinţă " ,  precum şi lucră
rile lui Marx „Muncă salariată şi capital" ş1 „Razboiul civil 
din Franţa• : conv ins că ră�pîndirea acestor lucrări are o 
mare importanţă pentru propaganda marxismului,  [ngels îş; 
dă consim\ămintul pentru editarea lor. 

20 februarie- Engels citeşte manuscrisul unui articol al lui Lafargue cu 
6 martie privire la teoriile burgheze premarxiste asupra plusvalorii 5 1  

face o serie de observaţii critice. 

Martie-noiembrie Pentru a sprij ini r<ispîndirea marxismului în Italia, unde era 
în curs de formare partidul socialist, Engels, în corespon
denţa cu Pasquale Martignetti, examinează problema editări i 
lucr<irilor sale în Italia. 

4 martie-

2 octombrie 

7 martie 

1 7  martie 

Engels redactează o parte din traducerea francezei a lucrdrii 
sale „Onginea familiei, a proprietăţii private şi a starnlui" ,  
fd.cută de socialistul francez Henri Rave, ş i  verifică restul 
traducerii textului redactat de Laura Lafargue. 

Intr-o scrisoare adresată lui F. Turali, llnul dintre conducd.
torii mişcării socialiste italiene, Engels este de ac01d ca 
unele lucrări ale sale să fie traduse în limba italiană şi in
cluse în proiectata bibliotecă a socialismului ştiinţific ; scri
soarea este publicată în revista socialistă ituliana „Cntica 
Sociale" din 10 martie. 

Engels trimite un mesaj de salut muncitorilor francezi cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări a Comunei din Paris ; el 
îşi exprimă încrederea într-o viitoare victorie a revoluţiei 
socialiste în întreaga lume ; mesajul de salut este publicat 
în „Le Socialis te" din 25 martie. 



18 martie 

'21 martie 

24 martie 

1ntre 25 martie 
şi 15 mai 

1nceputul Junii 
aprilie 

9 aprilie 

10-15 aprilie 

30 aprilie 

Date din viata şi a.·tivitatea lui Friednch Engels 

Engels termină introducerea la ediţia a 3-a germană a lu
crării lui Marx „RCizboiul civil din Franţa• , pregătită de el 
pentru tipar, care urma să apară cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Comunei din Paris. ln această introducere, în
dreptată împotriva elementelor oportuniste din rîndurile so
cial-democraţiei germane, el dezvCiluie esenţa de clasă a sta
tului burghez, opunindu-1 Comunei din Paris ca prima în
cercare de instaurare a dictaturii proletariatului. Introducerea 
este publicată în martie în „Neue Zeit" şi în mai în noua 
ediţie a lucrCirii amintite. 

lntr-o scrisoare către Schliiter, Engcls îi mulţumeşte acestuia 
pentru informaţiile primite în legătură cu situaţia din Partidul 
muncitoresc socialist din America de Nord ; el critică con
ducerea acestui partid care continuă să adopte o poziţie scc
taristă faţă de „Ordinul cavalerilor muncii" şi  faţă de alte 
organizaţii muncitoreşti de masă din S.U.A. 

Engels îi trimite lui Sorge ediţia italiană a „Manifestului 
Partidului Comunist•, apărută la sfîrşitul lunii februarie -
începutul lunii martie. 

La rugămintea lui Jose Mesa, unul dintre conducătorii Parti
dului muncitoresc socialist din Spania, Engels îi răspunde, 
încuviintînd editarea lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei" în 
limba spaniolă. El subliniază, totodată, importanta şi actuali
tatea luptei împotriva influentei ideilor anarhiste în Spania, 
răspîndite şi sub forma proudhonismului. Scrisoarea apare ca 
prefaţă la ediţia spaniolă a lucrării lui Marx editată în vara 
aceluiaşi an. 

Ingels corespondează cu Labriola, care îi comunicCi unele 
<ln lP cu privire la situaţia mişcării muncitoreşti şi  cu privire 
la Tdspîndirea marxismului în Italia, îndeosebi material faptic 
despre cele petrecute la Roma cu prilejul sărbCitoririi zilei de 
1 Mai, cînd s-a ajuns Ia ciocniri singeroase cu poliţia. 

Schorlemmcr se aflCi în vizită la Engels. 

,Ca rCispuns la  invitaţia primită din Italia de a participa Ia 
un miting internaţional pentru apărarea drepturilor muncii, 
convocat pentru 12 aprilie la  Milano, Engels trimite o scri
soare de salut în care relevă succesele mişcCirii muncitoreşti 
internaţionale. 

[ngcls trimite broşura sa „Brentano contra Marx• lui Sorge, 
Fischer, Nieuwenhuis şi altor militanţi ai mişcării socialiste 
internaţionale. 

[ngels seric introducerea la ediţia separată, pregătită de 
el pentru tipar, a lucrării lui Marx „Muncă salariată şi ca
pital". Introducerea apare ca supliment la ziarul „Vorwărts• 

din 13 martie, iar la sfîrşitul lunii iunie ca broşură împreună 
cu lucrarea menţionată. 



1-2 mai 

3 mai 

Aprox. 6 mai 

12 mai 

A doua jumătate 
a Junii mai 

Aprox. 20 mai 

Aprox. 21 mai 

Junie 

16 iunie 
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lntr-o scrisoare adresată lui Bebe!, Engels arată că Liebknecht 
şi alţi membri ai conducerii Partidului social-democrat din 
Germania se situează pe o poziţie greşită în problema publi
cării lucrdrii lui Marx „Critica Programului de la Gotha" şi 
Cd însuşi Bebe! dă dovadă de o anumită lipsă de înţelegere 
în ceea ce priveşte importanţa acestei publicări. Engels sub
liniaza însemnatatea lucrării lui Marx pentru ridicarea nive
lului teoretic şi ideologic al membrilor de partid şi pentru 
înfrîngerea influpnţei cultului personalităţii lui Lassalle în 
rîndurile partidului ; el recomandă să se acorde o atenţie 
mai mare însuşirii şi dezvoltării teoriei revolu\jonare, orga
nizdrii unor discuţii ştiintifice etc. 

Engels participă la demonstraţia de masă şi mitingul de la 
Londra consacrate sărbătoririi zilei de 1 Mai. 

Engels primeşte de la Fischer informatii amănunţite privind 
reuşita demonstratiilor de masă care au avut loc la Berlin 
şi în alte oraşe ale Germaniei cu prilejul zilei de 1 Mai. 

[ngels scrie o scurtă prelată la ediţia a 4-a germană, re
văzută şi completată de el, a lucrării sale „Dezvoltarea so
cialismului de la utopie la ştiintă •, care urmează să apară 
în a doua jumătate a anului. 

La rugămintea lui Eduard Anseele, unul dintre conducătorii 
Partidului muncitoresc belgian, Engels organizează în rîndu
rile noilor trade-unionuri engleze o acţiune de sprijinire a 
docherilor belgieni aflaţi în grevă, corespondează în legă
tura cu aceasta cu liderii trade-unionm ilar, John Burns şi E. 
Klemm. 

Engels primeşte de la Schliiter informatii în legătură cu si
tuaţia mişcarii muncitoreşti din S.U.A„ cu lupta minerilor 
pentru ziua de muncă de 8 ore, precum şi cu difuzarea în 
S.U.A. a traducerii engleze a volumului I al „Capitalului" ,  
aparut acolo. 

La rugămintea economistului german profesorul Ludwig Elster, 
Engels îi  comunică acestuia pentru „Dicţionarul ştiinţelor so
cial-politice", editat în Germania, datele sale biografice şi o 
bibliografie a lucrărilor sale ; datele trimise de Engels sînt 
publicate în volumul 3 al acestei edilii, care apare la Jena 
în 1 892. 

[ngels citeşte cartea sociologului burghez german Paul Barth 
. ,Filozofia istoriei la Hegel şi la hegelieni pînă la  Marx şi 
Hartmann" .  lntr-o scrisoarea adresată lui Conrad Schmidt la 
1 iulie, Engels supune această carte unei critici ascuţite de
oarece autorul încearcă să denatureze şi să vulgarizeze teoria 
materialismului istoric a lui Marx şi sa prezinte esenţa filozo
fiei lui Hegel într-o interpretare greşită. 

Engels termina prefaţa pentru ediţia a 4-a a lucrării sale 
„Originea familiei, a proprietătii private şi a statului " ,  în 

care face o expunere istoriografică a principalelor orientări 
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1 8-29 iunie 

26 iunie 

26 iunie-
uprox. 24 august 

29 iunie 

1nceputul lunii 
august 

3-18 august 

4 doua jumătate 
a lunii uugust
i nccputul lunii 
sPp tembrie 
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în cercetarea btoriei familiei şi a comunei primitive, sub
liniind în special imporldn\d cercetărilor intreprinse de e.ni
nentul istoric şi etnograf american Lewis Henry Morgan P ,_ 
fa\a apare în iunie în „Neue Zeit" sub titlul „Cu priv1re la 
istoria familiei primitive" (Bachofen, MacLennan, Morgan) şi 
în c<1rlea publicată la sfirşitul anului 1 891 . 

Enrwls studiază proiectul de program al Partidului soc1al
democrat din Germania, ale cărui puncte principale au fost 
întocmite de către Liebknecht şi Bebe!, din însărcinarea con
ducerii partidului. Relevind faptul că în proiect sini în genere 
înlăturate greşelile cele mai grave ale Programului de la 
Gotha, Engels critică, totodată, o serie de teze ale proiec
tului. El arată că în proiect lipsesc revendicările cu priv1re 
la cucerirea puterii politice de către proletariat, la demo
crdlizdrea orinduirii <le stat şi la  instaurarea unei republici 
democratice unice şi accentuează că aceste lipsuri reprezinld 
concesii făcute oportunismului. Engels trimite observaţiile 
sale conducerii partidului ; cu unele din aceste observaţii, 
proiectul de program e publicat la 4 iulie în „Vorwărts" şi 
apoi în alte organe ale presei de partid, pentru a da posi
bilitate membrilor de partid să-I discule în prealabil. 

Engels trimite un mesaj de salut Congresului al II-iea al 
Partidului muncitoresc social-democrat din Austria care are 
loc la Viena intre 28 şi 30 iunie ; el relevă marile succe&� 
ale mişcării socialiste din Austria şi întărirea intema\iona
lismului proletar. Mesajul este publicat în „Arbeiterzeitung" 
din 3 iulie. 

Engels se află la odihnă (cu întrerupere) în oraşul Ryde 
(insuld Wight), unde ii are ca musafiri pe Carl Schorlemmer 
şi pe Julian Hamey, veteranul mişcării cartiste. 

Intr-o scrisoare adresată lui Kautsky, Engels supune unei 
critici ascuţite discursul şovinist rostit Ia 1 iunie de oportu
nistul Vollmar, conducatorul social-<lemocra!ilor bavarezi, Ia 
adunarea social-democrată de la Miinchen. Engels cere rn 
partidul să-i conteste lui Vollmar dreptul de a vorbi în 
numele lui. 

Engels primeşte de la Turati o broşură de propagandă editată 
în Italia şi  scrisă pe baza introducerii lui Engels Ia noua 
cdi\ie a lucrării lui Marx „Muncă salariată şi capital " .  

Engels primeşte d e  la Labriola informaţii amănun\ite c u  pri
vire la situaţia din Italia şi la situaţia mişcarii muncitoreşti 
şi socialiste. El află astfel despre condamnarea unor parti
cipanţi la demonstraţia de 1 Mai şi despre alte procese po
litice, precum şi despre Congresul muncitore•c \inul la Mi
ldno intre 2 ş i  5 august. 

Pe baza informa\iilor aparule în presă şi 
de la Eleanor Marx-Aveling, F. Lessner, 
muncitoreşti germane şi engleze, şi de 
la Conaresul intemational muncitoresc 

a scrisorilor primite 
veteran al mişcarii 
Ia al\i participanţi 
socialist \inul la 



Aprox. 25-
aprox. 27 august 

Aprox. 3 
septembrie 

8 - aprox. 23 
sep tembrie 

14 şi 30 sep
tembrie 

1nlre 24 şi 28 

septembrie 

Aprox. 29 sep

tembrie 

Octombrie-

14 noiembrie 
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Bruxelles intre 16 şi 22 august, Engels urmăreşte cu atenţie 
lucrările congresului ; în scrisorile adresate lui Sorge, La
fargue şi altor reprezentanţi ai mişcării socialiste, Engcls 
apreciază pozitiv rezultatele congresului. Scrisoarea adresată 
lui Lafargue este publicată cu unele prescurtări in ziarul „Le 
Socialiste• din 12 septembrie. 

Bebcl şi Victor Adler, unul dintre conducătorii Partidului 
social-democrat din Austria, ii vizitează pe Engels, cu care 
discută rezultatele Congresului internaţional muncitoresc so
cialist de la Bruxelles. 

Engels este vizitat de delegalii americani la Congresul inter
national de la Bruxelles, socialiştii Mac Vey şi Abraham 
Cahan, redactorul ziarului muncitoresc evreie'c „ .\rbeilPr
Zeitung• din New York. 

Engels întreprinde o cdlătorie prin Irlanda şi Scolia insolit 
de Ellen Rosher, nepoata defunctei sale solii Mary, şi de 
secretara sa Louise Kautsky. 

Engels îl informează pe Sorge asupra Congre,ului trade-unio
nurilor engleze care a avut loc Ia  Newcastle Ia începutul 
lunii septembrie. El consideră că rezoluţiile adoptate Ia  con
gres constituie un 5Ucces apreciabil al „noilor tradc-unio
nuri" ,  intrucit la acest congres încercările liderilor reformişh 
ai trade-unionurilor de a obtine anularea rezolutitlor con
gresului precedent cu privire la ziua de muncă de 8 orc 
au suferit o infringere. 

Engels citeşte proiectul de program al Partidului social-de
mocrat din Germania, întocmit de redactia lui „Neue Zeit" 
ş1 publicat in această revistă la 14 septembrie ; el ii co
municd. observatiile sale lui Kautsky şi mentionează că ace,t 
proiect i se pare mult mai bun deci! cel propus de con
ducerea partidului. 

Engels reia, după o scurtă întrerupere, lucrdrile d" pregd.tire 
pentru tipar a manuscrisului volumului al 111-lea al „Capi
talului". 

Engels urmd.reşte cu atentie evenimentele politice din Franta 
cu prilejul alegerilor parţiale pentru Camera deputaţilor la 
care a candidat Lafargue ; în scrisorile către Lafargue, Bebel 
şi Sorge, Engels îşi exprimă mulţumirea in legătură cu ale
gerea lui Lafargue, pe care o consideră un succe, de seamă 
al Partidului muncitoresc şi o dovadă a justeţei tacticii lui 
de unire a forţelor socialiste. 

Aprox. 3 octom- Engels tratează cu editura londoneză Swan Sonnenschein edi
b ,ie-1 decembrie tarea traducerii engleze a lucrării sale „Situaţia clasei mun

citoare din Anglia• şi are un schimb de scrisori in acea5tă 
privinţă cu traducătoarea cd.rţii, socialista americand. Florence 
Kelley-Wischnewetzky. 

44* 
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1 3-22 octombrie Engels scrie articolul „Socialismul în Germania• , în care ex
pune tactica socialişlilor în faţa primejdiei unui război eu
ropean general ; el insistă ca socialiştii din toate lările să 
apere cu hotarire pacea. Articolul apare în limba francezd, 
la începutul lunii decembrie, in „Almanach du Parii Ouvrier 
pour 1 892". 

14 oclombrie 

Mijlocul lunii 
octombrie
începutul lunii 
noiembrie 

24 oclombrie 

Noiembrie
decembrie 

Nolembrie 

t noiembrie 

Aprox. 12 

noiembrie 

13 noiembrie 

In legatura cu publicarea Î!l „Vorwilrts• a proiectului de 
program al Partidului social-democrat din Germania, întocmit 
de redacţia lui „Neue Zeit•, Engels ii  scrie lui Kautsky, pro
testind energic împotriva includerii în acest proiect a unei 
teze lassalleene, pe care nu o conţinea înainte şi potrivit 
căreia fală de clasa muncitoare toate celelalte clase con
stituie doar o masă reacţionară. 

Engels urmăreşte cu atenţie lucrările Congresului Partidului 
social-democrat din Germania care are loc la Erfurt intre 
14 şi 21 octombrie ; el trimite un mesaj de salut congresu
lui ; în scrisorile adresate lui Sorge, Bebe! şi altor reprezen
tanţi ai mişcării socialiste germane şi internaţionale, Engels 
aprobă hotilririle congresului şi, în speciul, excluderea dm 
partid a „tinerilor• , precum şi condamnarea de către delegaţii 
la congres a discursurilor oportuniste şi şoviniste rostite de 
Vollmar ; Engels îşi exprimă mulţumirea pe rare i-a produs-o 
adoptarea de către congres a unui program de partid in 
esenţă marxist. 

Intr-o scrisoare adresată lui Sorge, care i i  informează cu re
gularitate asupra situaţiei mişcării muncitoreşti din S.U .A., 
Engels observă că una din cauzele care determind. o anumită 
rctmînere în urmă a acestei mişcări faţă de lupta proletaria
tului european o constituie nivelul de viaţa relativ mai înalt 
al muncitorilor din S.U.A. 

Engels lucrează intens la pregătirea pentru tipar a manu
scrisului volumului al III-iea al „Capitalului".  

Engels citeşte articolele lui Plehanov „La cea de-a 60-a ani
versare a morţii lui Hegel " ,  apa rute în „Neue Zeit•, şi le 
apreciază ca fiind excelente. 

La rugămintea lui Schmidt de a-l ajuta în studierea operelor 
lui Hegel, Engels răspunde, dindu-i o serie de indrumari. El 
subliniază pe de o parte importanţa înţelegerii juste a la
turilor pozitive ale filozofiei hegeliene, iar pe de altă parte 
deosebirea principială dintre materialismul dialectic al lui 
Marx şi dialectica idealistă a lui Hegel. 

Engels primeşte ştirea încetării din viaţă a lui Ernst Dronke, 
fost membru al Ligii comuniştilor şi unul dintre redactorii lui 
„Neue Rheinische Zeitung• .  

Ca raspuns l a  invitaţia redacţiei ziarului socialist austriac 
„Volksfreund• din Briinn (Brno) de a lua parte la aniver
sare:i. a zece ani de la apariţia ziarului, Engels trimite re-



17 noiembrie 

28 noiembrie 

3 decembrie 

Mijlocul lunii 
decembrie 

Ianuarie-martie 

Ianuarie 

6 ianuarie 

1 1  ianuarie 

6 februarie 
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dacţiei un mesaj de salut. Scrisoarea este publicată în 
„Volksfreund" la 25 noiembrie. 

Engels trimite redacţiei ziarului liberal englez „The Daily 
Chronicle" o declaraţie în care demască informaţiile calom
nioase în legătură cu familia lui Marx rd.spindite de acest 
ziar. Declaraţia apare sub titlul „Defuncta d-nd. Marx" în 
„Daily Chronicle" din 26 noiembrie. 

La propunerea cercului coral al Asociaţiei culturale comu
niste a muncitorilor germani de la  Londra de a organiza o 
festivitate cu prilejul zilei sale de naştere, Engels răspunde, 
arătind că atit Marx cit şi el au fost întotdeauna împotriva 
manifestărilor publice faţă de o persoană sau alta, în afară 
de cazul cind asemenea manifestari ar avea o importanţă 
socială. 

Engels ii comunică lui Kautsky că a început să pregătească 
pentru tipar ultimele capitole ale manuscrisului volumului al 
III-iea al „Capitalului " .  

Engels pleacă la Ryde (insula Wight). 

1 8 9 2  

Engels i i  vizitează în repetate rinduri pe Harney la Rich
mond, corespondează cu el şi ii  acordă sprijin material. 

Engels citeşte articolul economistului burghez vulgar german 
Julius Wolff „Enigma ratei mijlocii a profitului la Marx " ,  
publicat î n  1891 în revista germană „Jahrbiicher fiir National
tikonomie und Statistik" ; în prefaţa scrisd. mai tirziu la vo
lumul al III-iea al „Capitalului " ,  el supune acest articol unei 
critici ascuţite. 

Engels traduce în limba germană articolul său „Socialismul 
în Germania" ,  scris în limba franceză, ii face o introducere 
şi o încheiere în care analizează situaţia internd. a Rusiei în 
urma foametei care a bintuit acolo în 1891. Articolul apare 
în „Neue Zeit" în februarie. 

Intr-o scrisoare adresată lui Sorge, Engels analizează situaţia 
politică din S.U.A., unde se încearcă să se creeze un partid 
populist (al fermierilor). El consirleră că, în condiţiile siste
mului burghez bipartid din America, crearea unui al treilea 
partid al fermierilor şi mic-burghezilor nu are, într-un viitor 
apropiat, perspective reale. 

Engels scrie prefaţa la ediţia engleză a lucrării sale „Situaţia 
clasei muncitoare din Anglia " ,  care vede lumina tiparului Ia 
sfirşitul lunii martie. 

In ziarul burghezo-liberal italian „La Tribuna• a apărut un 
articol al publicistului şi filozofului burghez Giovanni Bovio, 
care pretindea că socialiştii germani nu dau importanţă 
formei de dominaţie politică a proletariatului. Engels dă o 
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10 februarie 

Mijlocul lunii 
februarie 

19 februarie 

Aprox. 20 
februarie 

Martie aprilie 

Tnceputul Junii 

martie 

5-16 martie 

5 martie-

19 aprilie 
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ripostă lui Bovio, ir. care arată întreaga netemeinicie a afir
maţiilor lui. Răspunsul apare în „Critica Sociale" din 16  
februarie. 

La rugămintea unor emigranţi socialişti polonezi din Londra, 
Engels scrie o prefaţă la ediţia poloneză a „Manifestului 
Partidului Comunist• ; el subliniază aici că adevărata inde
pendenţă a Poloniei poate fi cucerită numai de către prole
tariat ; prefaţa împreună cu „Manifestul" apar curind după 
aceea la Londra, iar la 27 februarie în revista socialistă po
loneză „Przedswit" .  

Engels redactează traducerea engleză a lucrării sale „Dez
voltarea socialismului de la utopie la ştiinţă " ,  făcută de 
Aveling. 

Intr-o scrisoare adresată. lui Adler, Engels îi comunică hotă
rîrea sa de a vărsa întregul onorar primit de la editura 
Dietz în casa Partidului muncitoresc social-democrat din 
Austria. 

La rugămintea fracţiunii social-democrate din Reichstagul 
german, Engels scrie un mesaj de salut lui Bebe! cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de activitate parlamentară. 

Cu prilejul apropiatei sărbători de I Mai, I:ngels îi ajută pe 
Edward Aveling şi Eleanor Marx-Aveling, precum şi Liga 
pentru ziua de muncă de opt ore, condusă. de aceştia, la 
elaborarea liniei tactice pentru unitatea de acţiune a tuturor 
organizaţiilor muncitoreşti şi socialiste din Anglia ; Engels 
îi informează pe reprezentanţii de frunte ai partidelor socia
liste din celelalte ţări asupra pregătirilor pentru I Mai Ja 
Londra. 

Engels este vizitat de muncitorul miner social-democrat ger
man August Siegel, emigrat din Germania din pricina perse
cuţiilor la care era supus de către guvern ; I:ngels îl ajută 
să-şi găsească de lucru şi îi acordă sprijin material. 

Engels citeşte începutul manuscrisului „Programul de la 
Erfurt• al lui Kautsky şi trimite autorului observaţiile sale. 

Engels studiază o serie de lucrări ale i<>tonculni şi public.is
tului social-democrat german Franz Mehring ; într-o scrisoare 
adresată lui Bebe!, Engels apreciază favorabil aceste lucrări, 
în special „Legenda lui Lessing" ,  în care istoria Prusiei este 
expusă din punctul de vedere al materialismului istoric. 

lntr-o serie de scrisori adresdte lui Lafargue, Engels critică 
tactica marxiştilor francezi care, în Camera deputaţilor, s-au 
aliat cu grupul blanquiştilor de orienlare şovină - foştii 
boulangişti - în frunte cu E. Granger ; Engels este împo
triva unui asemenea gen de cartel şi recomandă tactica 
apropierii de blanquiştii aşa-numitei şcoli vechi, conduse de 
E. Vaillant. 
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Engels primeşte de la Labriola programul Partidului munci
toresc italian, eldbor<1t în urma hotMîrii Congresului de la 
Milano, precum şi  dc1tt> cu privire la mi�care<1 şomerilor clin 
Roma ; în afdră de aceasta, Labriola îl informedLd cu requ
laritate asupra situatiei politice şi luptei clasei muncitoare 
din Italia. 

Engels corespondează cu Daniel<on, de la care primeşte date 
cu privire la situaţia economică din Rusia, precum şi reviste 
şi lucrări ruseşti de economie, printre altele volumul I al 
„Rezultatelor cercetărilor statistice-economice întreprinse de 
zemstve" ; în scrisorile adresate lui Danielson, Engels relevă 
că dezvoltarea rapidă a capitalismului în Rusia duce în mod 
inevitabil la dezvoltarea relaţiilor capitaliste şi în obştile 
•ăteşti şi, prin urmare, la descompunerea gospodăriei ţără
neşti şi la proletarizarea unui mare numar de ţărani. 

Engels trimite un mesaj de salut muncitorilor francezi cu 
prilejul celei de-a 21-a aniversări a Comunei dm Paris ; 
mesajul este publicat în „Le Socialiste" din 26 martie. 

Engels se află la odihnă la Ryde. 

Engels scrie o notă introductivă la editia a doua germană a 
lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei" ; lucrarea apare la 
Stuttgart în 1 892. 

Engels, într-o scrisoare adresată lui Schlilter, după ce dez
văluie cauzele care împiedică dezvoltarea mişcării socialiste 
în S.U.A„ arată că burghezia americană dezbină clasa mun
citoare, corupindu-i pe muncitorii americani autohtoni şi 
aţiţ îndu-i împotriva muncitorilor imigrati de diferite naţio
nalităţi, iar pe aceşiia între ei.  

Engels dă un interviu lui Emile Massard, corespondentul zia
rului burghez francez „L.f:clair", în legătură cu poziPa so
cialiştilor fată de problemele cele mai importante ale politicii 
interne şi externe a diferitelor state europene ; referindu-se 
la atentatele anarhiste de la PMis, Engels le consideră pro
vocări ale poliţiei pariziene. Textul interviului, revăzut şi 
îndreptat de Engels, se publică la 6 aprilie. 

Engels este vizitat de narodnicul revolutionar rus N. S. Ru
•anov, cu care se întretine despre situapa economica şi 
unele probleme ale mişcării socialiste din Rusia ; Engels 
constată că spulberarea iluziilor narodnicilor, care neagă 
dezvoltarea istoriceşte determinată a capitali<mului în Rusia, 
e<te inevitabilă. 

Engels termină introduce1 ea la editia engleza a lucrării sale 
„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" , în care 
expune din punctul de vedere al materialismului istoric 

etapele cele mai importante ale dezvoltării societaţii bur
gheze, analizează în legătură cu aceasta unele probleme ale 
istoriei şi ale filozofiei materialiste şi face o caracterizare a 
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agnosticismului şi a particularităţilor ideologiei burgheze în 
perioada cind începe decăderea capitalismului. Lucrarea apare 
la Londra în 1892. 

Engels primeşte de la Mendelson manifeste în limba poloneză, 
tipărite pentru 1 Mai la Lvov şi  Ia Cracovia. 

Engels ia parte Ia  demonstraţia şi  la  mitingul de 1 Mai de 
la  Londra ; în scrisorile din zilele următoare către Laura 
Lafargue şi Bebe!, el apreciază că sărbătorirea zilei de 1 Mai 
reprezintă un suc-ces extraordinar al mişcării muncitoreşti. 

Engels urmăreşte desfăşurarea alegerilor comunale din Franţa 
care au avut loc intre 1 şi 8 mai şi constată succesele so
cialiştilor în campania electorală. 

Engels p1 imeşte de la Labriola informaţii cu privire Ia de
monstraţiile de 1 Mai din diferite oraşe ale Italiei. 

Bebe! se află în vizită Ia Engels. Ei se întilnesc în repetate 
rinduri cu Singer, care se află de asemenea la Londra ; ei 
dezbat probleme ale mişcării socialbte clin Germania. 

Schorlemmer este grav bolnav. Engels corespondează cu fra
tele acestuia şi cu medicii care ii îngrijesc şi îl vizitează 
la Manchester. 

Engels scrie un mesaj de salut Congresului al III-iea al 
Partidului muncitoresc social-democrat din Austria ; scrisoa
rea este publicată la 10 iunie în „Arbeiter-Zeitung•. 

Engels traduce în limba germană introducerea sa la ediţia 
engleză a „Dezvoltării socialismului de la utopie la ştiinţă" .  
Traducerea este publicată în „Neue Zeit" în septembrie, sub 
titlul „Cu privire la materialismul istoric" .  

Engels primeşte în repetate rinduri vizita unei delegaţii a 
minerilor germani, venită la Londra pentru a participa Ia  
Congresul internaţional al  minerilor ; Engels stă de vorbă 
cu membrii delegaţiei despre situaţia minerilor germani şi 
lupta dusă de ei. 

Engels urmăreşte cu atenţie campania electorală şi desfăşu
rarea alegerilor pentru Camera comunelor engleză care aveau 
loc intre 1 şi  24 iulie ; în scrisorile către Bebe!, Laura La
fargue şi alţi militanţi ai mişcării socialiste, el relevă marele 
succes al candida!ilor independenţi ai muncitorilor Keir 
Hardie, John Bum şi  alţii ş 1  arată că acest lucru va da un 
nou avint mişcării pentru crearea unui partid muncitoresc 
politic de sine stătător. 

Engels pleacă Ia Manchester pentru a participa la  funeraliile 
lui Schorlemmer ; Engels scrie un necrolog în memoria 
acestui om de ştiinţă şi revoluţionar de seamă. Articolul 
apare, sub titlul „Carl Schorlemmer" , în „Vorwărts• din 3 
iulie. 
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Engels termin<i prefaţa la ediţia a 2-a germană a cărţii sale 
„Situaţia clasei muncitoare din Anglia", care apare la  mij
locul lunii august. 

Intrucit Vollmar susţinuse din nou ideea „socialismului de 
stat" şi colaborarea partidului social-democrat cu potentaţii 
Imperiului german, Engels ii scrie lui Bebe!, subliniind nece
sitatea ruperii cu oportuniştii şi fixind tactica de luptă îm
potriva lor. 

Engels se află la odihnă la Ryde. 

Engels continuă studierea istoriei creştinismului primitiv, în
cepută încă în deceniul al 5-Iea, şi citeşte lucrările filozofu
lui şi istoricului francez Ernest Renan. 

Engels primeşte de la social-democratul danez Gerson Trier 
informaţii cu privire la situaţia mişcării muncitoreşti din 
Danemarca. 

Engels primeşte de la Labriola informaţii cu privire la pre
gătirea şi desfăşurarea Congresului de constituire a Parti
dului muncitoresc italian care a avut Ioc la Genova Ia 14-15 
august. 

In scrisorile către Kautsky, Engels îşi r.IXprimă nemulţumirea 
pricinuită de faptul că redacţia lui „Neue Zeit", publicind 
un articol scris de Edward şi Eleanor A veling cu privire Ia 
rezultatele alegerilor din Anglia, a omis acele alineate în 
care autorii criticau conducerea Federaţiei social-democrate 
şi Societatea fabienilor ; Engels caracterizează Societatea fa
bienilor drept clică de „socialişti" bur!)hezi, pe care i-a unit 
teama de revoluţia proletară ce ameninţă şi care tind să 
subordoneze clasa muncitoare burgheziei liberale şi să îm
piedice crearea unui partid muncitoresc de sine stătător în 
Anglia. 

In scrisorile adresate lui Bebe!, Sorge şi Adler, Engels Ie 
comunică succesele mari obţinute de socialiştii englezi in 
lupta pentru ziua de muncă de 8 ore. El menţionează cotitura 
survenită în atitudinea muncitorilor textilişti din Lancashire, 
care, în marea lor majoritate, s-au pronunţat în favoarea par
ticipării la lupta pentru legalizarea zilei de muncă de 8 ore. 

Engels corespondează cu medicul german Ludwig Kugelmann, 
fost membru al Internaţionalei I, şi  primeşte de Ia acesta 
unele lucrări ale lui Marx de mult timp nereeditate. 

Engels urmăreşte desfăşurarea Congresului trade-unionurilor 
engleze care a avut loc la Glasgow intre 5 şi 9 septembrie. 
EI vede în rezoluţia adoptată de acest congres de a refuza 
invitaţia la Congresul internaţional muncitoresc socialist con
vocrt în 1893 la Zilrich şi de a convoca in locul lui un 
congres internaţional care să se ocupe de problema zilei de 
muncă de 8 ore, o încercare de a împiedica noile trade
unionuri să stabilească un contact mai strins cu partidele so-
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cialiste din Europa ; de aceea, Engels recomandd. socialiştilor 
din Germania, din Franţa şi din alte ţări să refuze în mod 
public acest plan şi sd. propună diferitelor trade-unionuri să şi 
trimit:i delegaţii la Ziirich ; Engels citeşte articolul lui Bebe! 
pe această temă, scris din indemnul său, pentru „Neue Zeit" 
şi face unele indreptari. In aceeaşi problemă, Engels se adre
sează Consiliului nalional al Partidului muncitoresc socialist 
din Spanid şi cheama socialiştii spanioli să se opună încer
cărilor !rade-unioniştilor. 

Conrdd Schmidt ii informează pe Engels de•p1e noile alţiuni 
scizioniste ale conducătorilor „tinerilor", excluşi din Partidul 
social-democrat din Germania ; în scrisoarea de r;\>puns adre
sată lui Schmidt, Engels condamnd. acţiunile lor şi arată că, 
intrucît au rupt legdlura cu masele muncitoare, ei nu mai 
au nici un sprijin în Germania. 

Envcb urmăreşte de>faşurarea Congresului >indicatelor fran
ceze şi a Congre.!>ului Partidului muncitoresc francez care au 
loc la Marsilia intre 19-23 şi 24-28 septembrie ; ambele 
congrese hotărăsc - potrivit propunerii lui Engels - să nu 
participe la congresul internaţional convocat de trade-unio
nurile engleze, ci să le invite din nou la Congresul interna
ţional muncitoresc socialist de la Ziirich ; Engels aprobă dis
cursul rostit la Congresul Partidului muncitoresc de Lieb
knecht, care a subliniat internaţionalismul social-democraţiei 
germane. 

Engels este vizitat În repetate rînduri de Kovalevski. 

Engels este vizitat de narodnicul revoluţionar rus S. M. Krav
cinski (Stepniak). 

După o întrerupere de mai bine de o jumătate de an, Engels 
reia munca de pregătire pentru tipar a volumului al III-iea 
al „Capitalului" ,  căreia îi  consacră cea mai mare parte a 
timpului său. 

Engels citeşte broşura unuia dintre conducătorii grupului „ti
nerilor" ,  Hans Miil ler, intitulată „Lupta de clasă în cadrul 
social-democraţiei germane" ; într-o scrisoare către Bebe!, En
gels îi recomandă să dezvăluie atacurile demagogice rău
voitoare la adresa partidului pe care le cuprinde broşura şi 
totodată să critice greşelile oportuniste tolerate de unii re
prezentanţi ai social-democraţiei germane. 

La rugămintea lui Lafargue, Engels ii ajută sd. pregătească 
discursul pe care urma să-l ţină în Camera deputaţilor, di•
curs în care Lafargue îşi propunea să demaşte pe şoviniştii 
francezi şi să lămurească poziţia internaţionalist;J a social
democraţiei germane ; Engels îi trimite în acest scop mate
rialele primite de la Bebe! în legCitură cu lupta social-demo
craţilor germani împotriva şovinismului claselor guvernante 
din Germania în timpul rdzboiului franco-prusian. 

Engels citeşte broşura avocatului francez blanquist-boulangist 
Eugene Protal, intitulată „Şoviniştii şi reacţionarii" , îndreptată 
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în special împotriva articolului lui Engels „Socialismul în 
Germania• .  lntr-o scnsoare adresata socialistului francez 
Charles Bonnier, Engels caracterizează această broşura ca 
fiind mincinoasă şi calomniatoare, scrisă la cererea organelor 
poliţieneşti şi a cercurilor şoviniste, care sint interesate în
tr-o alianţă în scopuri agresive intre Franţa burgheză şi  Rusia 
ţaristă. 

lntr-o scrisoare adresată lui Bebe!, Engels arată ca discuţia 
din presa social-democrată germană în legătură cu discursu
rile oportuniste ale lui Vollmar a devenit lipsită de conţinut 
şi abstractă ; Engels recomandă ca la  viitorul congres al 
partidului, Vollmar să fie tras la răspundere pentru ploco
nirea sa în faţa lui Wilhelm al II-iea şi a guvernului german. 

Engels scrie articolul „Alegerile prezidenliale din America • .  
Articolul apare în „Vorwărts• din 16  noiembrie. 

Engels scrie o schi\ă biografică a lui Marx pentru „Dicţio
narul ştiinţelor social-politice" .  Schiţa este publicată în vo
lumul IV al acestei lucrări, care vede lumina tiparului la 
Jena în 1 892. 

Engels urmăreşte desfaşurarea lucrărilor Congresului Partidu
lui social-democrat din Germania care are loc la Berlin intre 
14  şi 21 noiembrie ; inl!-o scnsodre adresata lui Bebe!, el 
relevă faptul că congresul s-a desfăşurat la un nivel mai 
scăzut decît cel precedent ; Engels arata că hotărirea con
gresului de a organiza demonstraţia de 1 Mai nu în ziua 
de 1 Mai, ci în prima duminică de după 1 Mai contravine 
angajamentului luat de Congresul internaţional muncitoresc 
socialist din 1 891 de la  Bruxelles şi va fi considerată de 
celelalte partide drept o abatere de la  hotăririle luate în 
comun. Totodată, Engels aprobă rezoluţiile adoptate de con
gres în legătură cu „socialismul de stat• şi  antisemitismui. 

Engels trimite redacţiei ziarului social-politic german „Ber
liner Volks-Tribtine", care simpatiza cu grupul „tinerilor' , o 
declaraţie în care demască denaturarea în spirit anarhist a 
istoriei Internaţionalei I de către socialistul elveţian Heritier, 
autorul unei serii de articole apărute fără semnătură în acest 
ziar ; scrisoarea este publicată în „Berliner Volks-Tribtine" 
din 19 noiembrie. 

ln corespondenţa purtată cu socialiştii germani şi  franceLi, 
Engels abordează problema sărbătoririi zilei de 1 Mai î n  
1 893 ; el explică c ă  numai în cazuri excepţionale este admi
sibilă o abatere de la hotărirea Congresului internaţional 
muncitoresc socialist de la Bruxelles de a sărbatori ziua de 
1 Mai concomitent în toate ţările. 

Engels scrie articolul „Un nou caz de ca�atorie pe grupe" , 
folosind referatul savantului etnograf rus L. I. Sternberg, care 
cercetase orinduirea socială şi obiceiurile ghiliacilor din Pe
ninsula Sahalin ; articolul apare în „Neue Zeit" în decembrie. 
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Paralel cu alte lucrări, Engels se ocupă de pregatirea pentru 
tipar a ediţiei a 2-a germane a volumului al II-iea al „Ca
pitalului" .  

Engels urmăreşte situaţia politică din Franta, care se inrăuta
ţise după ce au fost dezvăluite şi date publicităţii escroche
riile comise la  construirea Canalului Panama şi în care erau 
implicaţi reprezentanţi ai cercurilor conducatoare franceze ; 
in scrisorile adresate lui Lafargue, Engels recomandă socia
liştilor francezi să folosească situatia creată pentru a inten
sifica agitaţia socialista. 

1n legătură cu planurile unor conducători ai social-democra
ţiei germane de a transforma „Neue Zeit" într-o revistă 
populară de politică, artă şi li teratură, Engels indică în scri
sorile către Bebe! şi Kautsky că, într-un asemenea caz, alături 
de această revistă, va trebui să apară şi un organ teoretic 
în care să se dezbata problemele teoriei marxiste. 

Engels ii scrie lui Kautsky, rugindu-I să-i înapoieze manu
scrisul lucrării lui Marx „Teorii asupra plusvalorii (volumul 
al IV-iea al «Capitalului») " ,  cu a cărui descifrare Engels ii 
însărcinase pe Kautsky. Engels primeşte manuscrisul prin 
Bebe! la începutul lunii ianuarie 1893. 

1 8 9 3  

Engels continuă să lucreze la pregătirea pentru tipar a ma
nuscrisului volumului al III-iea al  „Capitalului ". 

Ca răspuns la  invitaţia Partidului social-democrat din Un
garia de a participa la cel de-al doilea Congres al lui, En
gels roagă, într-o scrisoare, conducerea partidului să transmită 
congresului un mesaj de salut. 

Engels este vizitat de Bebe!. 

Primind de Ia socialista Maria Mendelsohn ştirea arestării de 
către poliţia pariziană a cinci emigranţi revoluţionari polo
nezi, Engels scrie în legătură cu aceasta articolul „Cu privire 
la recenta farsă a poliţiei din Paris" ,  care apare în „Vor
wărts" din 13 ianuarie. 

Engels urmăreşte desfăşurarea Conferinţei organizaţiilor şi 
grupurilor socialiste din Anglia, care a avut loc la 13 şi 1 4  
ianuarie la  Bradford ş i  care a adoptat hotărirea d e  a se 
crea Partidul laburist independent ; într-o scrisoare adresată 
lui Sorge, el apreciază că aceasta constituie un eveniment 
important în istoria mişcării muncitoreşti engleze şi  aprobă 
intrarea lui Aveling în Comitetul executiv al noului partid. 

Engels ia parte la festivitatea organizată cu prilejul aniver
sarii Asociaţiei culturale comuniste a muncitorilor germani 
de la Londra. 
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Engels scrie articolul „Despre Panamaua italiană", în care, 
pe baza documentelor şi materialelor primite de la  Labriola, 
dezvăluie maşinaţiile financiare ale marilor bănci italiene, 
strins legate de o serie de pol i ticieni de vază. Articolul este 
publicat în „Vorwărts" din J, 2 şi 3 februarie. 

Engels urmd.reşte cu atenţie dezvoltarea Partidului laburist 
independent din Anglia şi ii informează în această privinţă 
pe Bebe!, Lafargue, Sorge şi pe alţi militanţi de frunte ai 
mişcării socialiste ; in scrisorile adresate acestora, el dă in 
vileag o serie de greşeli politice comise de liderul acestui 
partid, Keir Hardie, pentru a face jocul conservatorilor ; dar 
existenţa în rindurile noului partid a unor elemente prole
tare sănătoase trebuie să facă cu putinţă o politică cu ade
vărat independentă, ceea ce ar întări încrederea muncitorilor 
în forţele lor, iar pe de altă parte ar determina guvernul 
liberal să facd. concesii. 

ln leg;itură cu dezbaterea în Reichstagul german a noului 
proiect de lege cu privire la armată, Engels scrie, la rugă
mintea lui Bebe!, seria de articole, intitulate „Poate oare Eu
ropa să dezarmeze ?" Engels arată că cursa înarmărilor este 
o povară grea pentru popoare şi duce la un război distru
gd.tor general ; el propune dezarmarea pe baza unui acord 
internaţional şi transformarea treptată a armatelor perma
nente în miliţie. Articolele sint publicate în „Vorwărts " intre 
1 şi 10 martie şi sub formă de broşură la sfirşitul lunii 
martie. 

[ngels scrie prefata la  edipa italiană a „Manifestului Parti
dului Comunist", care apare la Milano în 1893. 

La rugămintea grupului de emigranţi socialişti ruşi şi  evrei 
din Londra, „Progress " ,  Engels ii trimite o serie de cărţi 
cu privire la teoria şi istoria socialismului. 

Considerind că este foarte important ca la 
istorii a mişcd.rii muncitoreşti să fie atraşi 
lupta clasei muncitoare, Engels i i  propune 
scrie o istorie a cartismului. 

elaborarea unei 
participanţii Ia 
lui Harney să 

Engels citeşte discursul rostit de Bebe! în Reichstag la 3 fe
bruarie, în care acesta a expus un program pentru transfor
marea socialistă a societăţii, precum şi discursurile pe această 
temă ale altor deputaţi social-democraţi ; el considerd. faptul 
că Reichstagul a fost nevoit să consacre dezbaterii acestei 
probleme cinci zile drept un succes remarcabil al mişcării 
muncitoreşti germane ; Engels dă o înaltă apreciere discursu
lui rostit de Bebe! şi subscrie la măsurile luate pentru larga 
lui răspîndire. 

Ca răspuns Ia rugd.mintea emigrantului socialist rus V. Şmui
lov de a-I ajuta Ia întocmirea unei schiţe biografice a lui 
Marx, care să fie publicată în Rusia, Engels î i  dă o serie 
de recomandări şi indicaţii şi totodată îi trimite lucrdrile 
„Pretinsele sciziuni din Internaţională• şi „Alianţa democra-
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24 februarie 

Sfirşitul lunii 
februarie 
-martie 

Aprox. 1-17 
martie 

13 martie 

14 martie 

15 martie 

Mijlocul lunii 

martie 

Aprox. 20 martie 

Date din viata şi  activitatea lui Friedrich Enqels 

\iei socialiste şi Asociaţia Intema\ională a Muncitorilor" 
scrise împreună cu Marx în perioada Interna\ionale1 I. 

Intr-o scrisoare adresată lui Danielson, Engels relevă incon
sistenta încercărilor acestuia de a demonstra că Rusia s-ar 
putea dezvolta pe o cale necapitalistă ; el arată că obştea 
ţărănească rusă a.r putea deveni într-o anumită măsură nu
cleul unei noi dezvoltări sociale numai în cazul cind ar fi 
răsturnat în prealabil capitalismul in \;irile mai dezvol
tate din apusul Europei ; în condiţiile existente, calea capi
talistă însă este inevitabilă pentru Rusia. 

In legătură cu începerea pregătirilor pentru alegerile parla
mentare din Franţa, Engels urmăreşte cu atenţie activitatea 
Partidului muncitoresc francez şi a altor organizaţii socia· 
liste ; în scrisorile adresate lui Lafargue, el recomandă mar
xiştilor francezi ca la  încheierea cartelurilor electorale cu 
celelalte grupări s::icialiste să-şi păstreze neapărat libertatea 
de acţiune şi să ducă o politică independentă. 

Engels se află la odihnă la Eastbourne (pe coasta de sud a 
Angliei). 

Engels scrie un articol pentru muncitorii germani în legătur;i 
cu apropiata sărbătoare de 1 Mai ; în acest articol, el face 
o caracterizare succintă a situaţiei mişc;irii muncitoreşti din 
Anglia. Articolul apare în ediţia specială de 1 Mai a ziaru
lui „Vorwărts• - „Mai-Feier" . 

Engels răspunde socialistului german F. Wiesen, emigrat în 
S.U.A., la întrebarea dacă într-un stat capitalist socialiştii 
pot prezenta liste proprii de candida\i în alegeri, arătind că 
în principiu acest lucru P.ste admisibil şi că în lupta pentru 
cucerirea puterii politice clasa muncitoare trebuie să folo
sească mijloace şi forme de luptă diferite. 

Engels primeşte de la adunarea organizdtă la Geneva ele 
socialiştii din diferite ţări pentru a comemora zece ani de 
la moartea lui Marx o telegramă semnată de Plehanov şi 
de alţii. 

Engels primeşte de l.i conducerea Partidului muncitoresc so
cial-democrat din Austria o telegramă cu prilejul comemo
rării a zece ani de la moartea lui Marx. 

Engcls citeşte amintirile lui Lessner despre Marx, publicate 
Ia I martie în „Neue Zeit " ,  ş i  le apreciază pozitiv. 

Pentru luna septembrie se convocase la Chicago, în legătură 
cu expoziţia universală care urma să aibă loc acolo, un 
congres interna!ional muncitoresc. Engels ii  scrie lui Henry 
Df'marest Lloyd, secretarul comitetului pentru organizarea 
convoc;irii congresului, comunicindu-i că, din anumite mo
tive, el nu poate da curs invitatiei. Totodată, Engels ii tri
mite editia engleză a „Manifestului Partidului Comunist" şi 
a „Dezvoltării socialismului de la utopie la  ştiinţ;i". 



21 martie 

Aprox. 28 martie 
-4 aprilie 

31 martie 

Aprilie
începutul 
/unii iulie 

Aprilie 

lnceputul Junii 
aprilie 

8 aprilie 

24 aprilie 

Aprox. 5 maJ 

Date din viaţa şi activitatea lui Friedrich Ell!JC'I• 67 1 

Social-democratul ceh August Radin•ky îi comunică lui En
gels că „Manifestul Partidului Comuni•t" a fost tradu• r n  
limba cehă. Intr-o scrisoare către Radinsky, I:ngels î5i ex
primă satisfacţia în legătură cu aceasta. 

Engels primeşte vizita lui Bebe!. Pe lingă alte probleme, e1 
discută propunerea lui Singer de a •e publica operele lui 
Marx şi Engels. Planul nu se realizează însă. Engels este 
vizitat de Laura şi Paul Lafargue, cu cure discută probleme 
ale mişcării muncitoreşti franceze. 

In ca•a lui Engels se intilnesc Bebe!, La fargue şi Burns, de
putaţi socialişti în pdrlamentele dm Germania, Franţa şi 
Anglia. In această întilnire, Engels vede o marturie a mari
lor succese ale mişcării muncitoreşti internaţionale. 

Recomandat de Plehdnov, socidl-democra tul rus A. M. Voden 
î l  vizitează în repetate rînduri pe Engel•. Ei discută despre 
situaţia economicd. din Rusia, despre lupta marxiştilor împo
triva narodnicilor, precum şi despre o serie de probleme fi
lozofice şi economice. Cu acest prilej, Engels atrage îndeosebi 
atenţia asupra necesităţii ca marxiştii ruşi să se ocupe de 
problema agrară. El este convins ca în cel mai scurt timp 
în Rusia vor apărea conducă tari noi şi enPrgici ai mi5cării 
muncitoreşti. 

Cu prilejul zilei de 1 Mai, I:ngels trimite muncitorilor fran
cezi, austrieci şi spanioli mesaje de salut în care releva im
portanţa pe care o are această sărbătoare pentru unirea pro
letariatului internaţional. Mesajele au apărut la 23 aprilie în 
„Le Socialiste" sub titlul „Şi totuşi" ,  în ediţia •peciala „Zum 
1. Mai 1893" scoasă de „Arbeiterzeitung" din Viena şi in „El 
Socialista• din 1 mai. 

Pablo Iglesias, unul dintre conducătorii Partidului muncitoresc 
socialist din Spania, î l  informează pe Engels asupra rn1şctlni 
muncitoreşti din Spania şi asupra luptei duse de socialişti îm
potriva anarhiştilor şi republicanilor burghezi. Informaţii a•e
mănătoare primeşte Engels de la el şi mai tîrziu. 

Engels satisface rugămintea redactorului ziarului socialist de
mocrat ceh „Socialni Demokrat" ,  Josef Krapka, şi scrie me
sajul de salut „Către tovaraşii cehi, cu prilejul zilei de 1 

Mai 1893, amintiri din 1848" .  Engels 1 eleva aici cd muncitorii 
de diferite na\ionalitd.ţi, în special proletarii germani 5i  cehi, 
au interese comune. Mesajul este publicat la Praga în „Prvni 
Maj 1893" ,  ediţie scoa•ă de „Soc1alni Demokrat" cu prilej ul  
acestei sărbătoriri. 

Engels pleacă la Manchester pentru a lua parte la funera
liile priete:nului sau, d-rul Eduard Gumpert. 

Intr-o scrisoa1e ,  lglesia• ii informează p<:> Engels despre dPs
fuşurarea demomtraţiilor de 1 Mai in Spania şi-l roag.i să 
reprezinte Comitetul naţional al Partidului muncitoresc so
cialist din Spania la demon,traţia din 7 mai de la Londra. 
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Aprox. 6 mai 

'J mai 

8 mai 

17 mai 

Aprox. 25 mai 

27 mai 

9 iunie 

Aprox. 12 iunie 

13 iunie 

Mijlocul lunii 
iunie 

Aprox. 20-27 
iunie 

Date din viata şi activitatea lui Friednch Engels 

Engels primeşte de la Plehanov şi Zasulici apelul adresat 
de ei muncitorilor englezi cu prilejul mitingului de 1 Mai. 
Plehanov 11 relatează totodată desfăşurarea demonstraţiei de 
1 Mai de la Geneva. 

Engels participă la demonstraţia de 1 Mai de la  Lond�a. 

In cadrul unui interviu acmdat corespondentului ziarului con
servator francez „Le Figaro• ,  Engels expune pe scurt situaţia 
internaţională şi cea din Germania. Interviul apare la 13 mai 
în „Le Fi garo". 

Engels îi comunică lui Sorge că lucrează la ultimele capitole 
ale volumului al III-iea al „Capitalului• şi că intenţionează 
să scrie istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

Engels primeşte de la narodnicul revoluţionar rus P. L. 
Lavrov cartea «Ocnonbl TeopeTnqec1wro COL(Ha.'1II3Ma li ux 
npHJIOIBCHnc K Pocc1rn > 

In această lucrare este reprodusă scrisoarea narodnicului 
revoluţionar rus G. M. Lopatin cu pnv1re Ia convorbirea 
avută cu Engels în septembrie 1 883. 

Primind de Ia economistul rus I. A. Gurvici, emigrat în 
S.U.A., cartea sa «8 1rn11 0M11'1ecHoe noJlomeune pycc1wii 
�epeBHII» . Engels o citeşte şi, într-o scrisoare către autor, 
o apreciază favorabil. 

Engels mulţumeşte redacţiei publicaţiei bulgare „Soţial-Demo
krat• ,  care i-a trimis un exemplar al acestei publicaţii şi-şi 
exprimă satisfacţia pe care i-o produce răspîndirea marxis
mului şi  amploarea pe care a luat-o mişcarea muncitorească 
în ţările din sud-estul Europei. Scrisoarea apare în nr. 3 al 
revistei. 

Engels primeşte de Ia  Turati traducerea în limba italiană a 
volumului I al „Capitalului" .  

Engels ii trimite lui  Lavrov o telegramă de felicitare cu pri
lejul împlinirii a 70 de ani. 

Engels urmăreşte desfdşurarea alegerilor pentru Reichstag. In 
scrisorile către Lafargue, el relevă faptul că Partidul social
democrat din Germania a înregistrat succese şi că influenţa 
lui creşte neîncetat, mai ales în districtele rurale. 

Engels citeşte apelul „Socialisme el patriotisme" ,  adresat de 
Consiliul naţional al Partidului muncitoresc francez oamenilor 
muncii din Franţa. Apelul a fost scris ca urmare a creşterii 
tendinţelor şovine din lara şi  a apărut la 17 iunie în „Le 

Socialiste " .  lntr-o scrisoare către Lafargue, Engels aprobă în 
pnncipiu apelul, dar remarcă totodată că în el socialiştii 
francezi au pretenţia nejustificată de a deţine rolul condu
cător în mişcarea revoluţionară internaţională. Prin aceasta 
se încalcă principiile relaţiilor internaţionale dintre partidele 



Sfirşi tul Junii 
iunie 

Aprox. 5 iulie 

14 iulie 

15 iulie 

19 iulie 

21 28 iulie 

29 iulie 

1 august-
29 septembrie 

Mijlocul Junii 
a:igust 

1 2  august 

Date din viata şi activitatea lui Friedrich Enqels 673 

proletare din diferite ţări. Engels relevă şi faptul că, opunind 
fără nici o rezervă Republica franceză formelor de guvernă
mint monarhice din celelalte ţări, apelul camuflează carac
terul de clasă al republicii burgheze. 

Engels acordă corespondentului ziarului liberal englez „The 
Daily Chronicle" un interviu în legătură cu alegerile pentru 
Reichstagul german. Interviul este publicat la 1 iulie. 

Engels primeşte de la social-democratul danez Niels Petersen 
informaţii despre situaţia economică a Danemarcii. 

Engels îi scrie lui Mehring şi î 1  mulţumeşte că i-a trimis 
„Legenda lui Lessing•. El îşi exprimă înalta apreciere pe 
care o dă acestei lucrări şi fundamentează, pe baza unor 
exemple din istoria Germaniei şi a Franţei, o serie de teze 
ale materialismului istoric. El îi comunică lui Mehring că îşi 
propune să revadă introducerea istorică a lucrării „Războiul 
ţărănesc gf'rman" pentru o nouă ediţie, intenţie care nu i-a 
fost dat însă s-o realizeze. 

Engels scrie o scurtă prefaţă pentru ediţia a 2-a germană a 
volumului al II-iea al „Capitalului" .  

Intr-o scrisoare adresată lui  Engels, economistul burghez 
german Rudolf Hermann Meyer supusese unei critici unele 
teze din lucrarea lui Bebe! „Femeia şi socialismul" şi decla
rase că transformarea socialistă a agriculturii ar fi imposi
bilă. ln răspunsul său, Engels respinge afirmaţia lui Meyer 
ca neîntemeiată şi subliniază că cea mai importantă premisă 
pentru desfiinţarea contradicţiei dintre oraş şi sat este so
cializarea tuturor mijloacelor de producţie, atit a celor in
dustriale cit şi a celor agricole. 

Engels se află la odihnă la Easlbourne. 

Engels îşi scrie testamentul. O parte din avere şi biblioteca 
o lasă Partidului social-democrat din Germania, cea mai mare 
parte a averii o lasă fiicelor şi nepoţilor lui Marx. 

Engels întreprinde o călătorie în Germania, Elveţia şi Austro
Ungaria. El vizitează oraşul Kiiln şi apoi, împreună cu Bebe!, 
pleacă, prin Mainz şi Strasbourg, la Ziirich. Se opreşte citeva 
zile la Graubiinden, la fratele său Hermann, apoi se reîn
toarce la Ziirich şi rămine două săptămîni în Elveţia. Pleacă 
apoi, prin Miinchen şi Salzburg, la Viena şi de acolo, prin 
Praga şi Karlsbad (Karlovy Vary). la Berlin. Se întoarce, prin 
Rotterdam, la Londra. 

La Ziirich, Engels îi vizitează adesea pe membrii grupului 
„Eliberarea muncii", V. I. Zasulici şi P. B. Akselrod. 

Engels participă la ultima şedinţă a Con�resului inte�naţio�al 
muncitoresc socialist de la Ztirich. El ţme o scurta cuvm
tare în limbile engleză, franceza şi germană şi, din însăr
cinarea prezidiului, închide congresul. In cuvintarea sa, En
gels scoate în evidenţă marile merite ale lui Marx faţă de 

45 - Marx-Engels. Opere. voi. 22 
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31 august-
13 octombrie 

11 septembrie 

14 septembrie 

22 septembrie 

Aprox. 
11 octombrie 

1 1-21 octombrie 

Mijlocul Junii 
octombrie 

14-21 octombrie 

Date din viata şi activitatea lui Friedrich Engels 

clasa muncitoare şi subliniază succesele înregistrate de miş
carea muncitorească internaţională. 

ln legătură cu alegerile din 20 august pentru Camera depu
talilor din Franla, Enge!s se întreabă îngrijorat, în scrisorile 
sale către Lafargue, dacă deputaţii partidului muncitoresc 
condus de Guesde vor reuşi să-i unească în jurul lor p e  
reprezentanlii celorlalte grupuri socialiste. E l  recomandă să 
se aplice in acest scop o tactică care să contribuie la 
această unire. 

Engels participă la  Viena la o serată în cinstea sa, organi
zată de social-democraţii austrieci. 

La o adunare publică social-democrată care a avut Ioc Ia 
Viena în legătură cu rezultatele Congresului internaţional 
muncitoresc socialist de la Ziirich, Engels ţine o cuvintare 
în care relevă influenţa crescîndă a socialiştilor în Austria, 
Ungaria, Germania şi în alte ţări. Cuvintarea este publicată 
Ia 22 septembrie în „Arbeiter-Zeitung " .  

Engels participă Ia Berlin Ia  o adunare social-democrata or
ganizată în cinstea sosirii sale in Germania. EI rosteşte o 
cuvintare în care subliniază marile merite ale lui Marx în 
dezvoltarea mişcării socialiste şi relevă succesele obţinute 
de social-democraţia germană. Cuvintarea este publicatd în 
suplimentul din 26 septembrie al ziarului „Vorwarts•. 

Lafargue ii trimite lui Engels informaţii în legătură cu cel 
de-al XI-iea Congres naţional al Partidului muncitoresc fran
cez, care a avut loc între 7 şi 9 octombrie la Paris. 

Sub presiunea maselor, guvernul conservator Eduard Taaffe a 
prezentat un proiect de reformă electorală in Austria, care 
prevedea extinderea dreptului de vot. In scrisorile sale către 
Adler, Bebe! şi Laura Lafargue, Engels analizează situaţia 
politică din Austria. El recomandă social-democralilor austrieci 
să folosească criza politică provocată de rezistenţa majorităţii 
partidelor burgheze împotriva proiectului de reformă electo
rală, pentru a intensifica agitalia socialistă. 

Engels urmăreşte cu atenţie lupta pornită la sfirşitul lunii 
iulie de minerii din centrul Angliei împotriva lock-outului 
declarat de proprietarii de mine. In scrisorile către Bebe! el 
relatează unele amănunte ale acestei lupte şi  ii comunică 
acestuia, printre altele, că o parte din proprietarii de mme 
au fost siliţi să ridice lock-outul. 

Traducătorul francez Fortin îşi propune să traducă în hmba 
franceză lucrarea lui Marx „Critica filozofiei hegeliene a 
dreptului" şi cele trei capitole din „Anti-Diihring• reunite 
sub titlul „Teoria violenţei" în vederea publicării lor în re
vista socialistă „L'l'.!re nouvelle". In corespondenţa sa cu 
Fortin şi Laura Lafargue, Engels atrage atenţia asupra fap
tului că traducerea lucrărilor lui Marx este deosebit de di
ficilă şi că numai Laura Lafargue reuşeşte să-l traducă coree\ 
pe Marx. 
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17 octombrie 

22-31 octombrie 

Aprox. 
24 octombrie 
-aprox. 
23 decembrie 

6-12 noiembrie 

Aprox. 
28 noiembrie 

Decembrie 

Prima jumătate 
a lunii decembrie 

1 decembrie 

2 decembrie 

19 decembrie 

45• 

Engels studiază cartea lui Danielson «O•iep1m nawero no
peqi op11iennoro 06ll.leCTBem1oro xo:mficna» ,  precum şi ar
ticolul critic scris despre această lucra1e de marxistul 
legal rus P. B.  Struve. Danielson neagă caracterul progresist 
al dezvoltării capitaliste în Rusia. Intr-o scrisoare pe care 
i-o adresează, Engels declară că faptele nu îndrepta\esc aceste 
concep\ii narodniciste. Totodată , Engels îl critică pe Struve 
că idealizează modul de produc\ie capitalist şi demonstrează 
că dezvoltarea capitalismului este inevitabil legată de mi
zeria maselor largi, în special într-o \ară atit de înapoiată 
din punct de vedere economic ca Rusia. 

Recomandat de Lavrov, narodnicul Rappoport îl vizitează de 
cîteva ori pe Engels. Ei discută probleme ale materialismu
lui istoric, despre mişcarea revolu\ionară din Rusia şi alte 
probleme. 

Engels primeşte regulat informatii de Ia Labriola despre situa
\ia politică din Italia şi despre mişcarea socialista şi muncito
rească , în special despre mişcarea maselor muncitoare din 
Sicilia (mişcarea „Fasci" ) ,  sprijinită de socialiştii italieni. 

Engels citeşte lucrarea lui Meyer „Der Capitalismus fin de 
siecle". 

Reprezentan\i ai mişcării socialiste din diferite \ări, frac
\iunea social-democrată din Reichstagul german, precum şi 
alte organiza\ii şi  persoane îl felicită pe Engels cu prilejul 
împlinirii a 73 de ani. 

Engels revede traducerea franceză a primei j umătăli din lu
crarea sa „Ludwig Feurbach şi sfîrşitul filozofiei clasice ger
mane" şi-i comunică Laurei Lafargue, care o traducea, ob
serva\iile sale. 

Aflînd de starea proastă a sănătălii lui Ferdinand Wolff, En
gels î l  vizitează la Oxford. 

Engels mul\umeşte în scris Asocia\iei culturale a muncitori
lor germani de la Londra pentru felicitările trimise cu pri
lejul zile! sale de naştere. 

lntr-o scrisoare adresată lui Sorge, Engels analizează cauzele 
care stau în calea creării unui Partid socialist de masă în 
S.U.A. Printre aceste cauze, el enumeră şi sistemul bipartid, 
cu ajutorul căruia partidele dominante înşală masele. O altă 
cauză este compozi\ia eterogenă a clasei muncitoare ameri
cane, formată din americani autohtoni şi din emigranli apar
linînd diferitor na\ionalită\i, şi, in sfîrşit, discriminarea ra
sială fată de popula\ia de culoare, precum şi nivelul de viată 
relativ ridicat al unor pături ale proletariatului. In aceeaşi 
scrisoare Engels comunică că o bună parte din volumul al 
III-iea al „Ca'pitalului" este gata pregătită pentru tipar. 

Ca răspuns la  invita\ia de a participa la  Congresul intema
\ional al studen\ilor socialişti convocat la  Geneva, Engels 
trimite congresului un mesaj de salut. El relevă rolul deo
sebit de important care, după victoria revolu\iei socialiste, 
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lanuarie-
1 1  mai 

Ianuarie-
martie 

lanuarie
Jebruarie 

Prima jumătate 
a Junii ianuarie 

3 ianuarie 

6-10 ianuarie 

Aprox. 
9 ianuarie 

25 ianuarie 

Date din viata şi activitatea lui Friedrich Engels 

va reveni intelectualităţii în diferitele ramuri ale econom1e1 
naţionale şi în aparatul de stat. Scrisoarea apare în ziarul 
„L'1'tudiant socialiste• nr. 8 (25 martie--10 aprilie 1 894). 

1 8 9 4  

Engels continuă munca de pregătire pentru tipar a volumu
lui al III-iea al „Capitalului" .  

Engels mmăreşte c u  deosebită atenţie lupta pentru votul 
universal în Austria. In scrisorile către Adler, Sorge şi alli 
socialişti, el subliniază faptul că extinderea dreptului de vot 
are o mare importanţă pentru dezvoltarea mişcării muncito
reşti din Austria. 

Engels poartă corespondenţă cu Harney şi-i acordă sprijin 
material. 

Engels scrie prefaţa la broşura „Articole din aVolksstaah pe 
teme internaţionale (1871-1875) " ,  noua ediţie a unor articole 
apărute intre 1 871 şi 1 875 în „Volksstaat•. In postfaţa, scrisă 
special pentru această ediţie, la  articolul „Cu privire la pro
blema socială în Rusia" , Engels îşi expune punctul său de 
vedere în ceea ce priveşte dezvoltarea capitalismului şi soarta 
obştii ţărăneşti din Rusia. Broşura apare la sfirşitul lunii 
ianuarie. 

Terminind în cea mai mare parte pregătirea pentru tipar 
a volumului al III-iea al „Capitalului", Engels trimite primele 
patru secţiuni - 20 de capitole (o treime din manuscris) -
Editurii Otto Meissner din Hamburg. 

Engels stu<liază proiectul de dezarmare propus de Vaillant 
spre a fi prezentat în Camera deputaţilor şi publicat în „Le 
Parti socialiste• ,  săptăminalul socialiştilor-blanquişti francezi. 
El îi scrie lui Lafargue şi face o serie de observaţii practice. 
Totodată recomandă să se pună Ia baza proiectului, a cărui 
idee fundamentală o aprobă, propunerile făcute de el în lu
crarea „Poate oare Europa să dezarmeze 1" .  Engels ii sfă
tuieşte pe socialiştii francezi să se consulte în prealabil cu 
socialiştii germani şi italieni în privinţa congresului interna
ţional pentru dezarmare. 

Engels citeşte lucrarea „Anatomia melancoliei•, scrisă la în
ceputul secolului al XVII-iea de scriitorul englez Robert 
Burlan, pe care i-a trimis-o prietenul său, cunoscutul geolog 
englez G. W. Lamplugh. 

Engels scrie pentru „Vorwarts• şi „Neue Zeit" note în care 
face o scurtă prezentare a conţinutului volumului al III-iea 
al „Capitalului" .  Aceste note sint publicate la 12 ianuarie în 
„Vorwarts" şi, tot în ianuarie, în „Neue Zeit". 

La rugămintea studentului W. Borgius din Breslau, Engels 
analizează, într-o scrisoare pe care i-o adresează, unele teze 
ale materialismului istoric. El se ocupă îndeosebi de influenta 
pe care suprastructura politică şi ideologică o exercită, la 
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rindul ei. asupra bazei economice, fdctorul hotăritor în dez
voltarea istorică, de interacţiunea dialectică dintre necesitate 
şi intimplare în istorie şi de alte probleme. Scrisoarea a fost 
publicată în octombrie 1895, în „Der sozialistische Akademi
ker", organul de presă al studenţilor socialişti, de catre Heinz 
Starkenburg, colaborator la această publicaţie. 

Turati şi Anna Kulişova, soţia şi tovarăşa de luptă a aces
tuia, ii rugaseră pe Engels să le dea unele indicaţii în ceea 
ce priveşte tactica pe care, avind în vedere creşterea miş
cării de masă a celor ce muncesc, trebuie s-o aplice socia
liştii italieni. Engels le răspunde printr-un articol în care arată 
că în Italia se coace o revoluţie burgheză. El schiţează tac
tica pe care trebuie să o aplice socialiştii pentru a asigura 
participarea activă a proletariatului la această revoluţie şi a 
păstra independenţa lui ca clasă. Articolul apare la 1 fe
bruarie în „Critica Sociale", ca scrisoare a lui Engels către 
Turati, sub titlul redacţional „Viitoarea revoluţie italiană şi 
partidul socialist". 

Paul Lafargue se află în vizită la Engels şi se întilneşte aici 
cu John Burns. 

Engels se află la odihnă la Eastbourne. 

ln legătură cu apropiatele alegeri parlamentare din Anglia, 
Engels analizează, în scrisorile către Sorge, Adler, Plehanov 
şi către alţi socialişti, lupta dintre conservatori şi liberali. 
După părerea lui. liberalii. în efortul lor de a se menţine 
la putere, vor fi nevoiţi să facă concesii clasei muncitoare. 
Engels atribuie inexistenţa unui partid proletar de masă in
dependent în Anglia sciziunii din mişcarea muncitorească şi 
caracterului sectar al organizaţiilor socialiste. El consideră că 
principala sarcină a proletariatului englez este elaborarea 
unei politici independente. 

Engels citeşte cele două volume trimise de Danielson, care 
cuprind date statistice cu privire la dezvoltarea industrială 
şi agricolă a Rusiei. 

Jean Jaures, unul dintre liderii aripii reformiste a socialişti
lor francezi. propusese, într-un discurs rostit în Camera de
putaţilor, introducerea unui monopo; de stat pentru importul 
de cereale. lntr-o scrisoare adresată lui Lafargue, Engels cri-• 
tică această propunere şi arată că, într-o republică burgheză, 
orice monopol de stat aduce foloase numai clasei capitalişti
lor ; atita timp cit puterea politică se află în mina burghe
ziei nu poate fi înfăptuită nici o măsură socialistă. 

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Comunei din Paris, 
Engels trimite Consiliului naţional al Partidului muncitoresc 
francez un mesaj de salut, care apare la 25 martie în „Le 
Socialiste". 
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Engels ii  trimite lui Danielson în tranşe succesive corectu
rile volumului al III-iea al „Capitalului" pentru a le traduce 
în limba rusă. 

Engels îi scrie socialistului român P. Muşoiu, mulţumindu-i 
pentru faptul că i-a trimis ediţiile româneşti ale lucrănlor 
„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" şi „Ma
nifestul Partidului Comunist". 

Engels îi comunică lui Sorge că a terminat în cea mai mare 
parte (aproximativ două treimi) munca de pregătire pentru 
tipar a manuscrisului volumului al III-iea al „Capitalului• .  

C a  răspuns l a  invitaţia de a participa I a  cel de-al IV-iea 
Congres al Partidului muncitoresc social-democrat din Austria, 
Engels trimite un mesaj de salut. El subliniază că una dintre 
cele mai stringente sarcini ale partidului este lupta pentru 
votul univer�al. Mesajul apare în aprilie, în broşura „Dezba
terile celui de-al IV-iea Congres al Partidului social-democrat 
din Austria, Viena 1 894. 

Intr-o scrisoare de răspuns adresată lui Iglesias, Engels îşi 
exprimă mulţumirea pe care i-o produce creşterea mişcării 
socialiste în Spania. 

Engels primeşte un mesaj de salut de la cel de-al IV-iea 
Congres al Partidului muncitoresc social-democrat din Austria. 

Engels mulţumeşte în scris membrilor organizaţiei social
democrate din Barmen pentru albumul cu vederi din oraşut 
său natal, pe care i l-au trimis. 

Reprezentantul Partidului muncitoresc francez Alfred Delcluze 
ii vizitează pe Engels. 

Engels ii  trimite editorului Meissner din Hamburg ulhma 
parte a manuscrisului volumului al III-iea al „Capitalului• . 

Enge\s scrie pentru cel de-al III-iea Congres al Partidului so
cial-democrat din Ungaria un mesaj de salut, care este pu
blicat la 18 mai în ziarul socialist „Arbeiterpresse• şi în  
limba maghiară în  ziarul „Nepszava•. 

Engels scrie o prefaţă la ediţia a 3-a germană a lucrării sale 
„Anti-Diihring•, care apare în iulie. 

Intr-o scrisoare către Danielson, Engels ii  mulţumeşte acestuia 
că i-a trimis prima ediţie rusă a lucrării sale „Originea fa
miliei, a proprietăţii private şi a statului• ; el apreciază că 
traducerea este în general bună. 

Sorge ii trimite lui Engels Informaţii cu privire la mişcarea 
grevistă a minerilor din S. U.A. 

Socialistul maghiar M. Deak i i  comumca lui Engels că se 
pregăteşte o traducere în limba maghiară a „Manifestului 
Partidului Comunist•. 
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Liebknecht îl vizitează în repetate rînduri pe Engels. 

Engels lucrează la articolul „Cu pnv1re la istoria creştinis
mului primitiv", în care rezumă cercetările sale pină Ia acea 
dată în domeniul respectiv. Lucrarea apare la sfîrşitul lunii 
septembrie - începutul lunii octombrie în „Neue Zeit". 

Acordînd o mare însemnătate popularizării volumului al 
III-iea al „Capitalului" , Engels trimite capitolele 23 şi 24 re
vistei „Neue Zeit", care le publică în iulie. 

Minerii scoţieni declarînd greva, comitetul de organizare a 
grevei se adresase lui Engels cu rugămintea de a li se 
acorda sprij in. Ca urmare, Engels intră în corespondenţă cu 
conducerea Partidului social-democrat din Germania şi cu 
Asociaţia comunistă culturală a muncitorilor germani de Ia 
Londra. El î i  solicită să acorde un spnJm material grevişti
lor, cărora le vine el însuşi în ajutor. 

Engels î i  trimite lui Labriola ediţia a 3-a a lucrării sale „Anti
Diihring•. 

La cererea lui Iglesias, Engels comunică conducerii Pdrtidu
lui social-democrat din Germania, conducerii Partidului mun
citoresc social-democrat din Austria, precum şi unor organi
zaţii muncitoreşti şi socialiste din Anglia că Ia sflrşitul lunii 
august va avea loc cel de-al IV-iea Congres al Partidului 
muncitoresc socialist din Spania. El recomandă să se trimită 
congresului mesaje de salut. 

Engels se informează asupra desfăşurării şi hotăririlor Con
gresului Federaţiei social-democrate care a avut loc de la 
5 la 6 august şi supune unei critici ascuţite politica sectară 
a liderilor acestei organizaţii. Se hotărîse ca în ajunul Con
gresului internaţional muncitoresc socialist de la Londra, care 
urma să aibă loc în 1896 şL la care urmau să participe trade
unionurile, să se convoace un congres separat „pur socialist•. 
Se refuzase colaborarea cu Partidul laburist independent sub 
motiv că ar fi o organizaţie „nesocialistd" . Engels critică 
aceste hotarîri. El scrie socialiştilor spanioli, italiPni, francezi 
şi germani, recomandînd11-Je să dezaprobe în presă aceste 
hotăriri. 

Engels se află la odihnă la Eastbourne. 

Labriola ii ţine Ia curent pe Engels cu situaţia din Italia şi 
ii informează că economistul burghez italian Achilie Loria şi 
adepţii lui încearcă să critice în presă doctrina economică 
a lui Marx. Engels primeşte asemenea informaţii şi în lunile 
următoare. 

Engels urmăreşte desfăşurarea războiului
_ 

chino-japonez. ln 

scrisorile către Laura Lafargue, Sorge ş1 alţi socialişti, el 
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arată că războiul, indiferent care ar fi deznodămintul lui, va 
accelera dezvoltarea capitalismului în China. 

Ca răspuns la invitatia de a participa la cel de-al IJI-lea 
Congres al Partidului socialist al oamenilor muncii dm Italia, 
Engels trimite lui Carlo Dell'Avalle, unul dintre m1htantn 
acestui partid, un mesaj de salut adresat congresului ; me
sajul este publicat la 22-23 septembrie în ziarul socrnlist 
„Lotta di classe".  

Martignetti ii inştiintează pe Engels că a tradus în limba 
italiană „Originea familiei,  a proprielă!ii private şi a statu
lui" şi alte lucrări ale lui Engels şi că intimpină dificultă!i 
la publicarea lor. 

Redactorul ziarului socialist din Sicilia „La Riscossa" ii ru
gase pe Engels să acorde un spri j in moral mişcării sociale 
din Sicilia, trezită din nou la viată. Engels răspunde tr1m1-
ţind un mesaj de salut socialiştilor sicilieni. Mesajul apure 
la 30 iunie 1895 în „La Riscossa• .  

Engels este vizitat în repetate rinduri de Plehanov, care, 
după expulzarea sa din Elvetia, locuieşte temporar la Londra. 

Pe baza ştirilor din presă şi a scrisorilor primite de la 
Iglesias, Engels urmăreşte desfăşurJrea grevei textil1şt1lor 
spanioli din Malaga ; el este incinta! de lupta lor din:d. şi 
curajoasă. 

Engels termină prefata la  volumul al HI-lea al „Cdp1talului".  

Engels urmăreşte desfăşurarea alege1 ilor pentru Camera de
putaţilor din Belgia, care au avut loc la 1 4  şi 21 octombrie, 
şi în urma cărora socialiştii au obtinut 32 de mandate. Intr-o 
scrisoare adresată lui Emile Vandervelde, unul dintre condu
cătorii Partidului muncitoresc din Belgia, I:ngels subliniaza 
marea însemnătate pe 
proletariatul belgian, 
din celelalte lări. 

care o are acest eveniment atit pentru 
cit  şi pentru mişcarea muncitorească 

La rugămintea lui Turati, Engels scrie redactiei revistei „Cri
tica Sociale". El condamnă încercările presei burgheze ita
liene de a opune luptei revolutionare a socialiştilor italieni 
activitatea parlamentară a •ocial-democratilor germani, cu 
scopul de a scinda mişcarea muncitorească internaţională. 
Scrisoarea apare în revistă la 1 noiembrie. 

La Congresul de la Frankfurt al Partidului social-democrat 
din Germania (21-27 octombrie}, Vollmar rostise o cuvintare 
oportumstă în problema programului agrar. In scrisorile adre
sate lui Sorge, Kautsky, Bebe!, Liebknecht şi al!ii, Engels ii 
n itică cu vehementă pe Vollmar şi arată că, luind apărarea 
ir.tereselor legate de proprietate ale tăranilor, inclusiv ale 
chiaburilor, se abate de la princ:piile socialiste. 
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Engels citeşte traducerea in limba francezei a „Manifestului 
Partidului Comunist",  apărută in „L'Ere Nouvelle",  ş1 face 
unele observajii marginale. 

lntr-o scrisoare adresată lui Sorge, Engels face o apreciere 
asupra situaţiei mişcării muncitoreşti din Anglia ; el relevă 
necesitatea creării unui partid muncitoresc de masă care să 
fie opus atît liberalilor cit şi conservatorilor. Lideru Fede
raţiei social-democrate continuă să se cramponeze de punctul 
lor de vedere sectar şi transformă teoria marxista intr-o 
dogmă moartă. ln schimb, conducerea Partidului laburist in
dependent admite unele oscilari şi abateri de la o tactică 
proletară independentă şi cade la înţelegere cu partidele 
burgheze. 

lntr-o scrisoare adresată redacţiei ziarului „Vorwărls " ,  Engels 
condamnă cu vehemenţă încercările lui Vollmar de a dena
tura punctul de vedere pe care el, Engels, ii are in pro
blema agrară. Scrisoarea apare la 16 noiembrie în „Vor
wărts " .  

Engels scrie studiul „Problema ţăr;\nească în  Franţa ş 1  î n  
Germania".  C u  aceastCi lucrare, el vrea s ă  dea o ripostă lui 
Vollmar şi să dezvăluie greşelile oportuniste din partea in
troductivă şi din completările la programul agrar francez 
adoptat în septembrie la Congresul naţional al Partidului 
muncitoresc francez de la Nantes din septembrie. Engels su
pune unei critici ascuţite aceste greşeli şi elaborează prin
cipiile unui program agrar marxist. Lucrarea apare pe 1111 
sfirşitul lunii noiembrie în revista „Neue Zeit". 

Engels urmăreşte cu atenţie dezbaterile pe marginea prCl'" 
blemei agrare care au loc în Partidul social-democrat dii 
Germania. Ei î i  dă lui Bebe! diferite îndrumări care sd-1 ser 
vească in lupta împotriva lui Vollmar şi ii  critică pe Lil:> 
knecht pentru atitudinea sa împăciuitoristă. Engle• demons 
trează, totodată, că lupta hotCirîtă împotriva elementelo 
oportuniste şi dizolvante este premisa adevăratei unitati < 
partidului. Engels apreciază rezultatele dezbaterii ca o vie· 
torie a principiilor revoluţionare asupra oportunismului. 

Pe baza unei informaţii publicate în „Vorwărts" în care se 
arăta că volumul al IV-iea al „Capitalului" nu va aparea, 
Engels scrie o scurtă notă prin care C:ezminte aceasta afirma
ţie. Nota apare, f;\ră semnătură, în  „Neue Zeit" în  noiembrie. 

Engels îi scrie socialistului armean I. Atabekjant o scrisoare, 
în care î i  mulţumeşte pentru traducerea în limba armeană a 
„Dezvoltării socialismului de la utopic la ştiinţă" şi a „Ma
nifestului Partidului Comunist" ,  pr2cum şi pentru informaţiile 
cu privire la situatia din Armenia, pe care i le-a trimis. 
El î i  explică că eliberarea poporului armean va fi posibilă 
numai ca rezultat al dezvoltării mişcam revolutionarc in. 
Rusia şi al doborîrii ţarismului rus. 
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Engels îi trimite lui Plehanov volumul al III·lea al „Capita· 
I ului • ,  apărut tocmai atunci, cu o dedicaţie amicală. 

Engels trimite lui Sorge şi lui Schliiter volumul al III-iea al 
„Capitalului" .  

Intrucit d e  la 1 ianuarie 1895 „Arbeiter·Zeitung" din Viena 
urma să apară zilnic, Engels trimite muncitorilor austrieci 
un mesaj de salut. Mesajul este publicat la 1 ianuarie 1895. 

1 8 9 5  

Labriola îi comunică lui Engels că Loria şi adepţii lui au 
încercat din nou să combată în presă doctrina economică a 
lui Marx şi să infirme tezele enunţate de Engels în prefaţa 
la volumul al III-iea al „Capitalului" .  Engels primeşte,' tot
odată, de la Labriola, traducerea în limba italiană a acestei 
prefete, care a apărut în revista socialistă italiană „La 
Rassegna•. 

Engels începe pregătirea, în  vederea editării, a Operelor corn· 
plete ale lui Marx şi ale sale. EI se străduieşte să găsească 
primele lucrări ale lui Marx, precum şi propriile sale articole 
apărute in deceniul al 6-lea în „New York Daily Tribune• 1 
el poartă in acest scop corespondentă cu Kugelmann. 

Aflind de starea materială precară în care se află Wr6blev
ski, Engels cheamă, în scrisorile către Vaillant şi Lafargue, 
socialiştii francezi să-i acorde lui Wr6blevski în mod regulat 
sprijin material. 

Engels trimite exemplare din volumul al III·lea al „Capila· 
Iului" lui Lavrov şi Adler. 

Engels urmăreşte cu deosebit interes lupta împotriva elemen· 
telor oportuniste din Partidul social-democrat din Germania. 
După cum arăta Engels într-o scrisoare adresată social-de· 
mocratului german Paul Stumpf, creşterea tendinţelor oportu
niste din partid se explică, printre altele, prin pătrunderea 
în partid nu numai a muncitorilor, ci şi a elementelor mic· 
burgheze. Engels subliniază necesitatea luptei împotriva aces· 
tor tendinţe şi îşi exprimă convingerea că forţele revolutio· 
nare vor repurta victoria. 

In scrisorile sale adresate lui Adler, Engels ridică problema 
conducerii redacţiei lui „Arlieiter-Zeitung• în legătură cu 
transformarea lui în cotidian. El ia măsuri pentru sprijinirea 
materială a redacţiei, trimitindu-i, printre altele, corespondente. 

Engels acordă o mare importantă: demascării cultului perso
nalităţii lui Lassalle, practicat de oportunişti în cadrul social
democratiei germane, precum şi reconstituirii unei imagini 
juste a relaţiilor dintre Marx şi Lassalle. De aceea, el pre
găteşte pentru tipar corespondenta dintre Marx şi Lassalle. 
Engels nu a apucat însă să realizeze acest plan. 
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Engels citeşte cartea lui Plehanov „Contribuţii la dezvoltarea 
concepţiei moniste asupra istoriei" pe care i-a trimis-o autorul. 

La rugămintea lui Plehanov, Engels o ajută pe V. I.  Zasulicl 
să urmeze o cură. 

Editura „Vorwarts" propunindu-şi să publice, sub formă de 
broşurd, seria de articole ale lui Marx cu privire la revo
lu�ia de la 1848 din Franţa şi la evenimentele care au urmat, 
articole publicate în „Neue Rheinische Zeitung. Polith;ch
iikonomische Revue" din 1850, Engels corespondează cu 
Fischer. EI propune ca broşura să fie intitulată „Luptele de 
clasă în Franţa. 1848-1850" şi stabileşte cuprinsul, titlurile 
capitolelor şi tirajul broşurii. 

La întrebarea pe care i-o adresează unii socialişti englezi şt 
polonezi în legătură cu denumirea Congresului ordinar inter
naţional muncitoresc socialist, convocat pentru anul 1 896 la 
Londra, Engels răspunde într-o scrisoare adresată emigrantu
lui socialist polonez Witold Jodko-Narkievicz că este de 
acord ca acest congres să se numească în mod excepţional, 
„Congresul internaţional al muncitorilor socialişti şi al trade
unionurilor". El explică această excepţie prin marea influenţa 
pe care o au trade-unionurile în rîndul majorităţii muncito
rilor organizaţi din Anglia. 

Engels scrie introducerea la ediţia separată a lucrării lui 
Marx „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1 850" .  In această 
introducere, Engels expune trăsăturile fundamentale ale tac
ticii mişcării muncitoreşti în condiţiile de luptă schimbate 
ale proletariatului după revoluţia din 1 848-1 849, ţinînd 
seama, printre altele, de schimbările intervenite în modul de 
ducere a războiului. Deoarece conducătorii social-democraţiei 
germane se temeau că introducerea ar putea servi drept 
pretext pentru reintroducerea legii împotriva socialiştilor, 
Engels s-a conformat rugăminţii lor şi a şters ln şpalturi 
unele pasaje fără a atenua însă cituşi de puţin caracterul 
revoluţionar al lucrării. Introducerea este publicată la sfîrşltul 
lunii martie - începutul lunii aprilie în revista „Neue Zeit" ,  
iar pe Ia mijlocul lunii aprilie, împreună c u  lucrarea lui 
Marx, apare sub formă de broşură. 

Engels citeşte manuscrisul traducerii în limba franceză, făcute 
de Laura Lafargue, a lucrării sale „Cu privire Ia istoria 
creştinismului primitiv" şi face citeva îndreptări. 

Engels primeşte din partea unui nepot, care trăieşte în Ame
rica, al defunctei sale soţii, unele date cu privire Ia mişcarea 
socialistă şi Ia mişcarea grevistă din S.U.A„ în special cu 
privire la greva muncitorilor de la tramvaie din Brooklyn. 

Bebe! îl informează pe Engels despre intenţia guvernului 
german de a supune aprobării Reichstagului proiectul unei 
noi legi împotriva socialiştilor. 

Engels primeşte de la Valllant textele proiectelor de lege 
(cu privire la proprietatea comună asupra pămîntului, cu 
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11 martie şi 
'5 aprilie 

Aprox. 
12 martie 

16 martie 

Aprox. 
18 martie 

'Slirşitu/ /unii 
martie-începutu/ 
lunii aprilie 

Aprilie-mai 

Aprilie 

1 aprilie 

lnceputul lunii 
aprilie 

pnvire la ziua de muncă de 8 ore, la salariul mm1m al 
muncitorilor din intreprinderile de stat, la crearea unui mi
nister al muncii etc.) pe care socialiştii francezi voiau să 
le supună Camerei deputaţilor. Engels studiază aceste pro
iecte de lege şi, într-o scrisoare adresată lui Vaillant, face 
unele observaţii pe marginea lor. 

Luind cunoştinţă de recenziile la volumul al III-iea al „Ca
pitalului" ,  publicate de Conrad Schmidt şi de economistul 
burghez german Werner Sombart, în care legea valorii, rata 
profitului mijlociu şi preţul de producţie erau prezentate în 
mod denaturat, Engels c1itică, în scrisorile adresate autorilor 
recenziei, aceste concepţii eronate şi dă o interpretare 
marxistă acestor categorii. 

Engels este informat de Laura Lafargue asupra pregătirilor 
ce se fac în Franţa pentru sarbătorirea zilei de 1 Mai. 

Engels îi scrie lui Adler, dindu-i îndrumări şi indicaţii cu 
privire la felul cum trebuie studiate volumele al II-iea şi al 
III-iea ale „Capitalului".  

Engels citeşte, la rugămintea social-democratului german 
Carl Hirsch, articolele acestuia cu privire la lupta pentru 
reducerea timpului de muncă legată de intensificarea muncii, 
apărute în „Sozialpolitisches Centralblatt" ,  şi îi comunică 
lui Hirsch observaţiile sale. 

Engels citeşte cartea lui Lafargue „Ursprung und Entwicklung 
des Eigentums".  Intr-o scrisoare adresată lui Lafargue, Engels 
face o apreciere în genere pozitivă a cărţii, totuşi critică 
unele păreri emise de autor. 

Engels scrie două completări la volumul al III-iea al „Capi
talului" ,  intitulate „Legea valorii şi rata profitului" şi „Bursa•. 
In pnma dintre aceste completări, el dă o ripostă la un şir 
de recenzii la volumul al III-iea al „Capitalului" ,  iar în a 
doua, rămasă sub formă de ciornă, el analizează rolul 
schimbat al bursei şi extinderea rapidă a societăţilor pe ac
ţiuni, pe care le consideră drept noi fenomene caracteristice 
în dezvoltarea societăţii capitaliste. Nici una din aceste lu
crări nu a fost publicată în timpul vieţii lui Engels. 

Engels se ocupă în continuare de pregătirea unei ediţii com
plete a Operelor lui Ma1x şi ale sale. El poartă în această 
privinţă corespondenţă cu Bebe!, Fischer şi Mehring. 

Intr-o scrisoare adresată lui Kautsky, Engels protestează 
energic împotriva publicării, fără ştirea sa, în „Vorwărts" 
din 30 martie, a unor pasaje din introducerea la lucrarea lui 
Marx „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850". Alegerea ar
bitrară a pasajelor creează impresia că el, Engels, este în 
orice împrejurări „un adept paşnic al legalităţii" .  

Engels intenţionează să pregătească pentru tipar volumul al  
IV-iea al „Capitalului" .  EI citeşte monografia economistului 
burghez elveţian Stephan Bauer cu privire la apariţia doctri· 



Aprox. 
15 aprilie 

15 aprilie-
29 mai 

Aprox. 
19 aprilie 

Mai 

Aprox. 
18 mai 

21 mai 

/unie-24 iulie 

Aprox. 
14 iunie 

24 iulie 

28 iulie 
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nei liziocra\ilor, pe care acesta a întocmit-o pe baza unor lu
crări nepublicate ale lui Quesnay, şi i-a trimis-o lui Engels. 

Engels trimite lucrarea lui Marx „Luptele de clasă în Franţa .. 
1 848-1850" ,  care apăruse tocmai a�unci sub formă de broşură, 
lui Lessner, Zasulici, Labriola, Vaillant şi altor militanţi de
frunte ai mişcării socialiste internaţionale. El redactase această 
lucrare şi scrisese o introducere la ea. 

Engels poartă corespondentă cu Fischer şi Mehring cu pnv1re
la editarea unei culegeri din primele articole scrise de Marx 
care apăruseră în 1 842 în „Rheinische Zeitung". El nu a mai 
apucat totuşi să traducă în viaţă această intenţie. 

Engels este înştiinţat de Martignetti că introducerea sa Ia lu
crarea lui Marx „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850" a 
fost tradusă în limba italiană. Traducerea apare într-o formă 
prescurtată în revista „Critica Sociale" la 1 mai. 

Engels citeşte cartea lui Kautsky „Vorliiufer des neueren So
zialismus• şi într-o scrisoare adresată autorului arată lipsurile 
pe care le are cartea. Kautsky ignorase rolul păturilor de jos, 
lipsite de drepturi, ale populaţiei medievale de la oraşe, care 
forma un fel de preproletariat, şi nu adîncise suficient proble
mele care se refereau la situaţia economică a Germaniei şi 
a celorlalte state europene în secolele al XV-iea şi al XVI-iea. 
La Engels se manifestă pentru prima oară simptomele bolii 
grele, care i-a provocat moartea - cancer la esofag. 

Engels primeşte de Ia socialistul ceh Heller traducerea în  
limba cehă a lucrării lui Marx „Muncă salariată ş i  capital", 
traducere apărută Ia Viena. 

Engels află că Kautsky şi Bernstein pregătesc editarea în mai: 
multe volume a unei istorii a socialismului, lucru despre care
nu l-au înştiinţat. Intr-o scrisoare către Kautsky - de altfel, 
ultima sa scrisoare - el îşi exprimă indignarea în legătură cu 
aceasta. El vede în atitudinea lui Kautsky şi a lui Bernstein <> 
încercare de a-l ocoli la întocmirea unei istorii a mişcă
rii muncitoreşti şi de a sustrage gîndirea socialistă influen
tei sale. 

Engels se află la cură la Eastbourne, unde este vizitat de
Eleanor Marx-Aveling, Laura Lafargue, Edward Aveling, Ad
ler şi alţii. 

Engels primeşte de la Adler unele informaţii asupra situaţie? 
politice din Austria. 

In stare gravă, Engels se reîntoarce de la Eastbourne Ia: 
Londra. 

Deşi grav bolnav, Engels are o convorbire cu Eleanor Marx
Aveling, care ii informează asupra situaţiei din Partidul la
burist independent din Anglia. 
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5 august (orele Friedrich Engels se stinge din viaţă. 
10,30 seara) 

6-10 august Partidele socialiste şi muncitoreşti, precum şi multi militanţi 
de frunte ai mişcării socialiste internaţionale lşi exprimă, prin 
telegrame şi scrisori, sentimentul de profundă durere pe care-l 
încearcă la moartea lui Engels. 

10 august Rămăşiţele pămînteşti ale lui Engels sînt incinerate la cre
matoriul din Woking, în apropiere de Londra. La mitingul de 
doliu, care a avut loc în incinta gării Waterloo, participă 
prieteni şi rude ale lui Engels, reprezentanţi ai partidelor so
cialiste şi muncitoreşti şi ai organizaţiilor socialiste din ma
joritatea ţărilor din Europa. Au rostit cuvîntări : Samuel 
Moore, cel mai bun prieten al lui Marx şi Engels, Paul La
fargue, Liebknecht, Bebe!, Aveling, Anseele şi alti reprezen
tanţi de frunte ai mişcării socialiste internaţionale. 

27 august 

Aprox. 
seplembric
noiembrie 

Potrivit dorinţei lui Engels exprimate în testament, urna cu 
cenuşa lui a fost aruncată în mare de cei mai apropiaţi prie
teni ai săi - Eleanor Marx-Aveling, Lessner şi altii - în 
dreptul localităţii Eastbourne. 

V. I. Lenin - marele continuator al operei !Ul Marx şi En
gels - scrie un necrolog în care elogiază activitatea revolu
ţionară teoretică şi practică a lui Engels. Necrologul apare 
în culegt'rea „Rabotnik" nr. 1-2, 1 896. 
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A 

Adler, Victor (1 852-1918) - unul din
tre fondatorii şi conducătorii social
democraţiei austriece ; între anii 
1889 şi 1895 a purtat corespondenţă 
cu Engels ; delegat la congresele in
ternaţionale muncitoreşti socialiste din 
1889, 1891 şi 1893 ; redactor al lui 
„Arbeiter-Zeitung• ; ulterior, unul 
dintre liderii aripii oportuniste din 
Partidul social-democrat austriac şi 
din Internaţionala a II-a. - 50. 

Adoll (1817-1905) - duce de Nassau 
(1839-1 866), mare duce de Luxem
burg (1 890-1 905). - 521. 

Adrian (Publius Aellus Hadrlanus) 
împărat roman (1 17-138). In timpul 
lui au avut loc răscoale ale popu
laţiei locale în Dacia. Pentru întări
rea stăpînirli romane, el a organizat 
Dacia, prin anul 1 1 9, în două pro
vincii - Dacia Inferior şi Dacia Su
perior. - 450. 

Albrecht, Karl („Profetul") (1188-1 844) 
- comerciant german ; pentru parti
cipare la mişcarea opoziţionistă a 
„demagogilor• a fost condamnat la 
6 ani închisoare. In 1841 s-a stabilit 
în Elveţia, unde a propagat sub o 
formă mistică-religioasă idei apro
piate de comunismul utopic al lui 
Weitling. - 446. 

Alexandru I (1777-1825) - ţar al Ru
siei (1 801-1 825). - 25, 27-33. 

Alexandru al Ii-lea ( 1818-1 881 ) - ţar 
al Rusiei (1 855-1881 ) .  - 37, 39, 40, 
417. 

Alexandru al 111-lea (1845-1894) - ţar 
al Rusiei (1881-1894). - 46, 47, 55, 
236, 248-249, 350, 351 , 396, 533. 

Alexandru cel Mare (356-323 î e n.) 
vestit comandant de oşti din antichi
tate ; din anul 336, rege al Macedo
niei. - 459. 

Almohazi - dinastie mauro-spaniolă 
( 1 1 47-1269), care a răsturnat dmastia 
Almoravizilor. - 444. 

Almoravizi - dinastie mauro-spamolă 
(aprox. 1 061-1 147) , care a cucerit 
Marocul şi întreaga Spanie, dar a 
fost răsturnată in 1 1 47 de Almohazi_ 
- 444. 

Alvisi - om politic italian, senator ; 
în 1889 a efectuat revizia la Banca 
Romana. - 354-355. 

Amadeo I (1845-1 890) - fiul lui Vic
tor Emanuel al II-iea regele Italiei, 
rege al Spaniei (1 870-1873). - 414. 

Anaxagora din C/azomene (Asia Mică) 
(aprox. 500-428 î .e.n.) filozof ma-
terialist grec. - 285. 

Anlioh al IV-lea, Epi/an - rege al Si
riei din dinastia Seleucizilor (175-
1 64 î.e.n.) .  - 452. 

Antonlnus Pius (86-1 61) împărat 
roman (138-1 61). - 450. 
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Arbib, Edoardo (1 840-1906) - om po
litic şi ziarist italian, deputat în par
lament, reprezentant al cercurilor 
burgheze cu orientare de dreapta. -
354. 

Arhimede faprox. 287-212 î.e.n.) -
vestit matematician şi fizician grec 
al antichităţii. - 369. 

Ariosto, Ludovico (1474-1533) - poet 
italian din epoca Renaşterii ; în ca
podopera sa „Orlando furioso•,  in
spirată din epopeele feudale şi din 
romanele cavalereşti, a ironizat cu 
multă vervă şi cu umor idealurile 
cavalereşti perimate. - 170. 

tl.rkwright, sir Richard (1732-1792) 
întreprinzător englez din perioada re
voluţiei industriale ; a proiectat şi a 
-construit diferite maşini de filat. -
297. 

Auer, Ignaz (1846-1907) - de profe
siune şelar ; unul dintre conducătorii 
social-democraţiei germane, refor
mist ; a fost timp de mulţi ani de
-putat în Reichstag. - 67, 90. 

August (Gaius Iulius Caesar Octavia
nus Augustus) (63 î.e.n.-14 e.n.) 
împdrat roman (27 î.e.n.-14 e.n.). -
462. 

Aveling, Edward (1851-1898) - socia
list englez, scriitor şi publicist ; a co
laborat la traducerea în limba engle
ză a primului volum al „Capitalului" ; 
din 1884, membru al Federaţiei social
democrate şi unul dintre fondatorii 
Ligii socialiste (1884) ; de la sfîrşitul 
deceniului al 9-Iea pînă la începutul 
ultimului deceniu al secolului al 
XIX-iea, unul dintre organizatorii 
mişcării de masă a muncitorilor ne
calificaţi şi şomerilor ; delegat la con
gresele internaţionale muncitoreşti 
socialiste din 1889, 1 891 şi 1893 ; so
ţul fiicei lui Marx, Eleanor. - 61, 63. 

B 

.Bachofen, Johann Jakob (1815-1887) -
istoric şi jurist elveţian, autorul lu
crării „Matriarhatul" .  - 214. 

Bacon, Francis, baron de Verulam 
(1561-1 626) - om de stat şi filozof 
materialist englez, naturalist şi istoric. 
- 285-287. 

Bahr, Hermann (1 863-1934) - roman
cier şi dramaturg austriac, critic li
terar şi de <1rtă. - 80, B I ,  83. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici (1814-
1876) - publicist şi revoluţionar rus, 
a participat la revoluţia din 1848-
1849 din Germania ; unul dintre ideo
logii narodnicismului şi anarhismului ; 
primit în Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor, a acţionat ca un duş
man înverşunat al marxismului ; în 
1872, la Congresul de la  Haga, a 
fost exclus din Asociaţia Internaţio
nală a Muncitorilor pentru activitate 
scizionistă. - 52, 57, 68, 91 , 337, 
342-344, 41 1 ,  414-416, 454. 

Barrot, Camille-Hyacinthe-Odilon (1791-
1873) - om politic burghez francez, 
în timpul monarhiei din iulie s-a si
tuat în fruntea opoziţiei dinastice li
berale , din decembrie 1848 pînă în 
octombrie 1849, prim-ministru ; s-a 
sprijinit pe blocul contrarevoluţionar 
al fracţiunilor monarhiste. - 521 . 

Bastelica, Andre (1 845-1884) - tipo
gruf, militant al mişcării muncitoreşti 
franceze şi spaniole ; membru al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 
adept al lui Bakunin ; în 1871 ,  mem
bru al Consiliului General al Asoci:i
ţiei Internaţionale a Muncitorilor, de
legat la Conferinţa de la Londra din 
1871. - 342. 

Bauer, Bruno (1 809-1882) filozof 
idealist german, publicist, a studiat 
istoria religiilor ; unul dintre cei mai 
de seamă tineri hegelieni ; după 1866, 
naţional-liberal ; autorul unui şir de 
lucrări despre istoria creştinismului 
primitiv. - 331 , 334, 338, 449, 450, 
462. 

Bătrinul Fritz - vezi Frederic al //-/ea. 

Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron, 
baron de (1732-1799) - dramaturg 
francez. - 1 17. 
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Bebel, August (1840-1913) - militant 
de seamă al mişcării muncitoreşti ger
mane şi internaţionale, de profesiune 
strungar în lemn ; membru al Inter
naţionalei I ; din 1867, deputat în 
Reichstag ; unul dintre întemeietorii 
şi conducătorii social-democraţiei ger
mane ; a luptat împotriva Iassalleanis
mului ; în ti.npul războiului franco
prus1an s-a s:tuat pe poziţiile inter
naţionalis'Il'Jlui proletar, a militat 
pentru sp-:jinirea Comunei din Pa-

deleyat la congresele internaţio
" '' � muncitoreşti socialiste din 1889, 
1 C!''1 ş1 1893 ; prieten şi colaborator 
al Im Murx şi Engels ; militant al 
Internaţionalei a II-a ; în ultimul de
ceniu al secolului trecut şi Ia înce
putul secolului al XX-iea a luat ati
tudine împotriva reformismului şi re
vizionismului, comiţînd însă, în ul
tima perioudă a activităţii sale, o se
rie de greşeli cu caracter centrist. -
67, 90, 1 18, 145, 1 68, 243, 244, 371 ,  
514, 536, 542. 

Becker, August ( 1814-1871)  - publi
cist german, membru al Ligii celor 
drepţi din Elveţia ; adept al lui 
Weitling ; a luat parte Ia revoluţia 
din 1848-1849 din Germania ; Ia în
ceputul deceniului al 6-Iea a emigrat 
in S.U.A„ unde a colaborat Ia presa 
democrata. - 443. 

Bees/y, Edward Spencer (1831-1915) -
istoric şi om politic englez, radical 
burghez, pozitivist ; profesor Ia Uni
versitatea din Londra ; în 1870-1871 
a militat în presa engleză în apăra
rea Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor şi a Comunei din Paris. -
98, 102, 1 1 7, 140, 144, 149, 150, 1 54-
155. 

Benary, Ferdinand (1 805-1880) - filo
log - orientalist german şi comenta
tor al Bibliei, profesor Ia Berlin. -
462, 463. 464. 

Bengel, Johann Albrecht (1 687-1 752) -
teolog protestant german, a editat şi 
a comentat texte religioase creştine. 
- 464. 

46 

Bernadolle, Jean-Baptiste-Jules (1764-
1844) - mareşal francez ; a luat parte 
Ia războaiele duse de Republica Fran
ceză şi Ia cele duse de Napoleon I ; 
în 1810  a fost înfiat de regele Carol 
al XIII-iea al Suediei şi a devenit 
moştenitor al tronului şi regent ; în  
1813 a luat parte Ia  războiul împo
triva lui Napoleon I ; rege al  Suediei 
şi Norvegiei sub numele de Carol al 
XIV-iea ( 1818-1844) . - 27. 

Bernstein, Eduard (1850-1932) - so
cial-democrat german, publicist, re
dactorul publicaţiei „Der Sozialdemo
krat" ( 1881-1890), delegat Ia congre
sele internationale muncitoreşti socia
liste din 1889 şi 1 893 ; după moartea 
lui Engels s-a manifestat făţiş ca re
vizionist al marxismului ; a fost unul 
dintre liderii aripii oportuniste a so
cial-democraţiei germane şi a Inter
naţionalei a II-a. - 50. 

Beust, Friedrich von (1817-1 899) - ofi
ţer prusian, din cauza convingerilor 
sale politice a trecut în rezervă ; în 
1848 a fost membru al comitetului 
Asociaţiei muncitorilor din Koln, re
dactor Ia „Neue Kolnische Zeitung" 
(septembrie 1848-februarie 1849) ; în  
1 849 a luat parte Ia insurecţia din 
Baden-Palatinat, apoi a emigrat în 
Elveţia, unde a fost profesor de pc 
dagogie. - 377. 

Bevan, W. - preşedinte al Consiliului 
trade-unionurilor din oraşul Swansea, 
în 1867 a condus lucrările congresului 
trade-unionurilor care a avut Ioc în  
acest oraş. -58. 

Biagini - func\ionar la Ministerul de 
Finanţe al Italiei, în 1889 a efectuat 
revizia de 1'1 Banca Romana. - 352, 
356. 

Bismarck, Ot to, print de (1815-1898) -
om de stat şi diplomat al Prusiei şi 
Germaniei, reprezentant al iuncheri
mii prusiene ; ambasador la Peters
burg (1 859-1862) şi Ia Paris (1 862) ; 
prim-ministru al Prusiei (1862-1871)  ; 
cancelar al Imperiului german (1871-
1890) ; a realizat unificarea Germaniei 
pe cale contrarevoluţionară ; duşman 
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inveterat al mişcării muncitoreşti, au
torul legii excepţionale împotriva so
cialiştilor ( 1878) . - 4-1 0, 40-41 ,  45, 
48, 78, 1 81-183, 185, 236, 243, 244, 
246, 247, 248, 267, 276, 317,  350, 
358, 391 ,  471 ,  476, 509, 512, 514, 522, 
536. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis ( 181 1-1 882) -
socialist mic-burghez, ziarist şi istoric 
francez 1 în 1841'!, membru al guver
nului provizoriu şi preşedinte al co
misiei de la Luxemburg 1 s-a situat pe 
o poziţie de conciliere intre clase şi 
de pactizare cu burghezia 1 în august 
1848 a emigrat în Anglia şi a fost 
unul dintre conducătorii emigraţiei 
mic-burgheze de la Londra. - 242, 
436. 

Blanqui, Louis-Auguste (1 805-1 881) -
revoluţionar francez, comunist utopist, 
organizatorul mai multor societăţi se
crete şi a numeroase conjuraţii 1 a 
luat parte activă Ia revoluţiile din 
1830 şi 1 848 1 conducătorul Societăţii 
secrete a anotimpurilor 1 militant de 
seamă al mişcării muncitoreşti revo
luţionare din Franţa 1 a petrecut 36 
de ani în închisoare şi în coloni1le 
ele deportaţi. - 74, 188, 190, 4 1 1 ,  412, 
4 1 6, 454, 512 .  

Blum, Robert ( 1 807-1848) - democrat 
mic-burghez german, de profesiune 
ziarist 1 lider al aripii de stînga din 
Adunarea naţională de la Frankfurt 1 
în octombrie 1 848 a luat parte Ia re
voluţia de la Viena 1 după căderea 
oraşului a fost împuşcat. - 65. 

Boguslawski, Albert von (1 834-1905) 
general prusian reacţionar, autor de 
lucrări militare 1 a luat parte la re
primarea răscoalei din Polonia (1 863-
1864) 1 în ultimul deceniu al secolului 
al XIX-iea a colaborat la presa na
ţionalistă. - 520, 522. 

Bohme, Jacob (1575-1 624) - filozof 
panteist german, de profesiune ciz
mar, precursor al dialecticii idealiste. 
- 285. 

BoisgulJJebert, Pierre Ie Pesant, sieur 
de (1646-1714) - economist francez, 

precursor al fiziocraţilor 1 unul dintre 
fondatorii economiei politice clasice 
burgheze din Franţa. - 253, 531. 

Bolingbroke, Henry St. John, Viscount 
(1 678-1751) - filozof deist şi om po
litic englez, unul dintre liderii parti
dului tory. - 295. 

Borne, Karl Ludwig (1786-1837) - pu
blicist şi critic german, reprezentant 
al opoziţiei mic-burgheze radicale 1 
autorul „Scrisorilor din Paris", prin 
care a făcut cunoscute germanilor 
evenimentele revoluţionare din Franţa. 
Spre sfîrşitul vieţii adept al socialis
mului creştin. - 50. 

Borrosch, Alois (1797-1869) - librar 
din Praga, om politic liberal 1 a par
ticipat la revoluţia din 1848 din Au�
tria. - 398. 

Boulanger, Georges-Ernest-Jean-Marie 
(1 837-1 891) - general francez, aven
turier politic 1 ministru de război (in 
1886 şi în 1887) 1 prin propagandă re
vanşardă antigermană şi prin dema
gogie politică a încercat să instaureze
în Franţa dictatura sa militară. - 43, 
74. 

Bourbon - dinastie regală,  a domnit în 
Franţa ( 1589-1792, 18 14-1815 şi 
1815-1830), în Spania (1701-1808 
18 14-1868 şi 1 874-1 931 ) .  în regatul 
Neapolului (1735-1860) . în Parma 
(1748-1 859) . - 28, 33. 

Bovio, Giovanni ( 1841-1903) - filozof 
idealist italian 1 om politic burghez, 
republican 1 în 1876 deputat în parla
ment 1 profesor la Universitatea din 
Neapole. - 271-274. 

Bracke, Wilhelm (1 842-1860) - social
democrat german 1 a editat literatură 
socialistă la Braunschweig 1 unul din
tre liderii Partidului muncitoresc so
cial-democrat al eisenachienilor 1 prie
ten apropiat al lui Marx şi Engels 1 
a luptat împotriva lassalleanismului ; 
a luat atitudine, deşi nu destul de 
consecvent, împotriva elementelor 
oportuniste din Partidul muncitoresc 
social-democrat. - 90. 
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Bremer, Julius - social-democrat ger
man, muncitor la o fabrică de ţigări, 
unul dintre conducătorii mişcării mun
citoreşti la Magdeburg. - 83. 

Brenlano, Lujo (Ludovic Joseph) (1844-
1931 ) - economist burghez german, 
exponent al economiei politice vul
gare, unul dintre principalii repre
zentanţi ai socialismului de catedră. 
- 93, 95-1 13, 1 15-128, 133, 143-
149, 151 ,  152, 1 54-160, 163-166, 1 67-
179, 303. 

Brighl, John (181 1-1889) - fabricant 
englez, adept al liberului-schimb, unul 
dintre fondatorii Ligii împotriva legi
lor cerealelor ; de la începutul dece
niului al 6-Iea lider al aripi i  de stinga 
a partidului liberal ; ministru în mai 
multe guverne liberale. - 229, 264, 
300, 315. 

1lroadhursl, Henry (1 840-1911 )  - om 
politic englez, unul dintre liderii re
formişti ai trade-unionurilor, de pro
fesiune muncitor constructor ; secre
tar al Comitetului parlamentar al Con
gresului trade-unionurilor (1875-
1890) ; membru al parlamentului (din 
partea partidului liberal) ; în 1886 
ministru-adjunct Ia Ministerul de In
terne. - 322. 

Buckland, Wi//iam (1784-1856) - geo
log şi cleric englez, în lucrările sale 
a încercat să împace datele geologiei 
cu legendele biblice. - 287. 

Burns, John (1858-1943) - militant al 
mişcării muncitoreşti engleze ; în de
ceniul al 9-lea unul dintre conducă
torii mişcării noilor trade-unionuri, 
unul dintre organizatorii grevei do
cherilor londonezi (1889) ; în ultimul 
deceniu al secolului al XIX-iea a ade
rat Ia !rade-unionismul l iberal şi a 
luat atitudine împotriva mişcării so
cialiste ; din 1892 membru al parla
mentului ; în guvernele liberale a fost 
ministru al autoadministraţiei locale 
(1905-1914) şi ministru al comerţului 
(1914). - 322, 543. 

46* 

c 

Cabel, Etienne (1788-1856) - jurist şi 
publicist francez, comunist utopist ; 
autorul romanului utopic „Călătorie 
în Icaria" (1842). După Cabet, pro
prietatea privată trebuie desfiinţată, 
deoarece reprezintă o abatere de la 
„legea naturală" ,  Iar comunismul co
respunde naturii însăşi, care i-a creat 
pe oameni egali. - 58. 

Caligu/a (12-41 )  
(37-41 ) .  - 462. 

împărat roman 

Calvin, Jean (1 509-1564) - reformator 
religios francez, întemeietor al calvi
nismului - o orientare a protestan
tismului, expresie a intereselor bur
gheziei din epoca acumulării pri
mitive a capitalului. - 292, 293. 

Camphausen, Ludolf (1803-1890) 
bancher 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. - 331 .  

Caprivi, Leo, conte de (1831-1899) -
om de stat şi militar prusian, general, 
cancelar al imperiului (1890-1894). -
181 ,  232, 248, 405. 

Camo!, Marie-Francois-Sadi (1837-1894) 
- om de stat francez, republican bur
ghez moderat, a ocupat în repetate 
rînduri funcţia de ministru ; preşe
dinte al Republicii (1887-1894) . -
412.  

Carol I (1600-1649) - rege al Angliei 
(1625-1 649) . executat în timpul revo
luţiei burgheze engleze din secolul al 
XVII-iea. - 293. 

Carol al X-lea (1757-1836) rege al 
Franţei (1824-1830) . - 32. 

Carol al Xll-lea (1 682-1718) - rege al 
Suediei (1697-1718),  - 17.  

Caval/olli, Felice (1 842-1898) - om po
litic şi publicist italian ; a participat 
la mişcarea de eliberare naţională ; 
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lider al radicalilor burghezi ; din 1 873 
deputat în parlament. - 434. 

Cartwright, Edmund (1743-1823) in-
ventatorul războiului de ţesut meca
nic. - 297. 

Cernîşevski, Nikolai Gavrilovici (1 828-
1 889) - mare democrat-revoluţionar 
rus, filozof materialist, scriitor şi cri
tic literar ; unul dintre cei mai de 
seamă precursori ai social-democra
ţiei ruse. - 417, 418,  421 , 425, 427. 

Cezar (Caius Iulius Caesar) (aprox. 100-
44 î.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". - 212, 464. 

Chateaubriand, Fram;:ois-Rene, viconte 
de (1768-1 848) - scriitor francez, om 
de stat şi diplomat reacţionar ; mi
nistru de externe (1 822-1 824) ; a re
prezentat Franţa la Congresul de la 
Verona (1822). - 32. 

Chauvin, Nicolas - grenadier francez 
reformat, admirator al lui Napoleon I ; 
tipul lăudărosului şi al patriotului 
exagerat ; de Ia numele său provine 
noţiunea de şovinism. - 391 . 

Christian, conte de G/iicksburg (1 818-
1906) - din 1 852 moştenitorul tronu
lui Danemarcii ; rege al Danemarcii 
sub numele de Christian al IX-iea 
(1 863-1906). - 36. 

Cipriani, Ami/care (1 844-1918) - so
cialist italian ; în deceniul al 7-lea 
partizan al lui Garibaldi ; a luat parte 
la Comuna din Paris, unul dintre vi
cepreşedinţii Congresului internaţio
nal muncitoresc socialist din 1 889 de 
la Paris. - 529. 

C/audius, Tiberius C/audius Drusus Nero 
Germanicus - (10 î.e.n.-54 e.n.) îm
părat roman (41-54). - 452, 462. 

C/emenceau, Georges-Benjamin (1841-
1929) - om politic şi publicist fran
cez, din deceniul al 9-lea liderul par
tidului radical ; preşedinte al Consi-

Jiului de Miniştri (1906-1909 şi 1 917-
1920) ; a promovat o politică impe
rialistă. - 249. 

Cobden, Richard (1804-1865) - fabri
cant din Manchester, liberal, adept al 
liberului-schimb, unul dintre fonda
torii Ligii împotriva legilor cereale
lor ; membru al parlamentului. - 229, 
300. 

Colajanni, Napo/eone (1 847-1921 )  
o m  politic ş i  publicist italian, repu
blican ; a participat la mişcarea de 
eliberare naţională din Italia ; în ul
timele două decenii ale secolului al 
XIX-iea s-a apropiat de socialişti ; din 
1890 deputat în parlament. - 353-
355. 

Co/lins, John Anthony (1 676-1729) 
filozof materialist englez. - 287. 

Commodian (us) (prima jumătate a se
colului al III-iea) - scriitor latin şi 
ecleziastic în perioada creştinismului 
primitiv. - 451 . 

Consiglio - director general al bd.ncii 
din Neapole, senator. - 352. 

Constans, Jean-Antoine-Ernest (1 833-
1913) - om de stat francez, republi
CRn hurghez moderat ; ministru de in
terne (1 880-1 881 şi 1 889-1892) ; a 
promovat o politică de reprimare a 
mişcării muncitoreşti. - 248, 249. 

Constantin ce/ Mare (Flavius Valerius 
Constantinus) (aprox. 274-337) - îm
părat roman (306-337) .  A unificat 
Imperiul roman şi i-a mutat capitala 
la Constantinopol. ln timpul domniei 
lui s-a construit valul de apărare cu
noscut sub numele de „Brazda lui No
vac• (circa 700 km) , care taie în două 
cimpia Olteniei şi Munteniei de la 
Hinova la Barboşi. - 450, 452, 523. 

Constantin Pavlovici (1779-1831) 
mare duce al Rusiei ; din 1814  coman
dant suprem al armatei poloneze, de 
fapt guvernator al Poloniei (1 814-
1 831) .  - 34. 

Courier de Mere, Paul-Louis (1772-
1 825) - filolog şi publicist francez, 
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democrat burghez ; a luat atitudine 
împotriva reacţiunii feudal-clericale 
din Franţa. - 1 17. 

Coward, William (1 657-1725) - medic 
şi filozof materialist englez. - 287. 

Cresus - ultimul rege al Lidiei (560-
546 î .e .n. ) .  - 9. 

Crispi, Francesco ( 18 18-190 1 )  - om de 
stat italian, republican burghez ; a 
pdrticipat la mişcarea de eliberare 
naţională ; la sfîrşitul deceniului al 
7-lea al secolului al XIX-iea, adept 
al monarhiei constituţionale, unul din
tre liderii aşa-numitei „stingi" bur
gheze ; prim-ministru (1887-Hl9 1 ,  
1893-1896) ; a promovat o politică de 
reprimare a mişcării muncitoreşti şi 
tărăneşti din Italia. - 352-353, 358, 
471 ,  476. 

Cromwell, Oliver (1 599-1658) - om 
de stat englez ; conducătorul burghe
ziei şi al nobilimii îmburghezite în 
perioada revoluţiei burgheze engleze 
din secolul al XVII-iea ; lord-protec
tor al Angliei, Scoţiei şi Irlandei 
(1 653-1 658). - 293. 

Czapka, baron - consilier ministerial 
austriac. - 396. 

D 

Danie Alighieri (1265-132 1 )  - scriitor 
italian ; unul dintre cei mai mari 
poeţi ai lumii. - 360. 

Darboy, Georges ( 1813-1871)  - teolog 
francez, din 1 863 arhiepiscopul Pari
sului ; în mai 1871 a fost împuşcat de 
Comună ca ostatic. - 1 88. 

Darwin, Charles Robert (1809-1882) 
mare naturalist englez, întemeietorul 
biologiei ştiinţifice şi al concepţiei 
despre evoluţia istorică a speciilor de 
plante şi animale pe calea selecţiei 
naturale, cunoscută sub numele de 
darvinism. - 214,  283. 

DeirAvalle, Carlo - militant al mişcă
rii socialiste italiene, în 1894 membru 
al conducerii Partidului socialist al 
oamenilor muncii din Italia. � 471. 

Democrit din Abdera (aprox. 460-aprox. 
370 î.e.n .) - filozof grec, reprezen
tant de seamă al materialismului şi al 
ateismului în antichitate, „cea dintiî 
minte enciclopedica la greci" (Marx 
şi Engels) ; unul dintre întemeietorii 
teoriei atomiste ; exponent ideologic 
al democraţiei sclavagiste. - 285. 

Dibici, Ivan lvanovici, conte ( 1785-
1 83 1 )  - general feldmareşal rus, co
mandant suprem în rd.zboiul ruso-turc 
( 1828-1 829) ; comandant suprem al 
armatei care a reprimat răscoala din 
Polonia din 1 830-1 831 .  - 33. 

Dickens Charles - mare scriitor realist 
englez. - 153. 

Dietz, Jollann Heinricl1 Wilhelm (1843-
1 922) - social-democrat german, edi
tor ; fondatorul editurii J.H.W. Dietz 
din Stuttgart, care a devenit editura 
partidului social-democrat ; din 1 881 
deputat în Reichstag. - 205. 

Diocletian, Gaius Aurelius Valerius 
(aprox. 245-313) împărat roman 
(284-305) . - 523. 

Disraeli (D'lsraeli) Benjamin (din 1876) 
conte de Beaconsfield (1804-1 881) -
om de stat şi scriitor englez, unul din
tre liderii torylor ; în a doua jumă
tate a secolului al XIX-iea, unul din· 
tre liderii partidului conservator, 
prim-ministru (1 868 şi 1874-1 880) . -
301 .  

Dodwell, Henry (m. 1784) - filozof ma
terialist englez. - 287. 

Drumont, Edouard-Adolphe (1844-1 917) 
- publicist reacţionar francez, autor 
al unor scrieri cu caracter antisemit. 
- 49. 

Ducele de Nassau - vezi Adolf. 

Ducele de Weslminsler - vezi Gros
venor, Hugh Lupus. 

Diihring, Eugen Karl (1833-1921 )  - fi
lozof eclectic şi economist vulgar ger
man, reprezentant al socialismului 
mic-burghez reacţionar ; a profesat o 
filozofie care îmbina în mod eclectic 
idealismul, materialismul metafizic şi 
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pozitivismul ; s·a ocupat şi de ştiin
ţele nat.urii şi de literatură ; intre 
anii 1 863 şi 1877 privat-docent la Uni· 
versitatea din Berlin. - 83, 279, 283. 

Duns Scot, John (aprox. 1265-1308) -
filozof medieval scolastic, reprezen· 
tant al nominalismului, care în evul 
mediu a fost expresia materialismu· 
lui ; autorul lucrării monumentale 
„Opus Oxoniense" .  285. 

E 

Ecaterina a ll·a (1729-1796) - împara-
teasă a Rusiei (1762-1796). 14,  
19-2 1 ,  23-25, 27,  29,  39. 

Ehrenfreund lsidor funcţionar de 
bancă austriac, membru al clubului 
funcţionarilor de la băncile şi insti· 
tuţiile de credit din Viena. 49. 

Engelmann, Paul (1 854-1910) repre-
zentant al mişcării muncitoreşti din 
Ungaria, de profesiune tinichigiu 1 
redactor al săptămînalului „Arbeiter
Wochen·Chronik" ,  unul dintre înte
meietorii Partidului social-democrat 
din Ungaria (1890) şi lider al  aripii 
de stînga a acestui partid, ai cărei 
membri au fost excluşi din partid de 
elitre oportunişti în 1 892 ; ulterior 
unul dintre întemeieto:ii şi conducă· 
tarii Partidului muncitoresc social· 
democrat din Ungaria (1 892-1894) ; 
din 1 894 corespondent al lui „Arbei· 
ter·Zeitung • .  - 349. 

Engels, Friedrich (1 820-1 895) . - 13, 22, 
29, 34, 49-52, 56-60, 67-73, 76, 
77, 79-89, 91 , 95-97, 99, 101 ,  1 04, 
106, 1 1 4, 1 1 5, 1 17, 120, 1 57, 168, 
172, 173, 174-176, 17�182, 193-
196, 203, 205, 21 6, 217, 218,  222, 225-
227, 229, 230, 232, 234, 237, 241 ,  243, 
255-259, 262-264, 271-273, 276, 278, 
279, 285, 286, 287, 304, 305, 307, 309, 
314, 323, 324-360, 365-440, 443-
478, 481-525, 529-546. 

Epicur (aprox. 341-'270 i.e.n.) - filo· 
zof materialist grec, ateu. - 331 . 

Ernst, Paul (1866-1933) - publicist, 
critic literar şi dramaturg german 1 
la sfirşitul deceniului al 9-lea a ade· 
rat la social-democraţie ; unul dintre 
conducătorii opoziţiei semianarhiste & 
„tinerilor" ; în 1 891 a fost exclus din 
Partidul social-democrat din Germa· 
nia ; ulterior a aderat la fascism. -
80-85. 

Eschil (525-456 î.e.n.) - poet tragic 
grec, considerat părintele tragedie� 
antice. - 207, 208. 

Eudes, Emile (1843-1 888) - revoluţio
nar francez, blanquist, general al Găr
zii naţionale şi membru al Comunei 
din Paris ; după căderea Comunei a 
emigrat în Elveţia, iar apoi în An· 
glia ; în urma amnistiei din 1 880 s-a 
întors în Franţa şi a fost UE.ul din
tre organizatorii Comitetului central 
revoluţionar al blanquiştilor. - 188r 
412. 

Ewald, Georg Heinrich August (1 803-
1 875) orientalist german, exeget şi 
critic al Bibliei. - 452. 

F 

Fallmerayer, Jakob Phi/ipp (1790-1861) 
- istoric german şi explorator. 
466. 

Fawcett, Henry (1 833-1884) - econo· 
mist englez, din 1 865 membru al 
parlamentului, liberal. 137. 

Ferdinand I (1793-1875) împărat al 
Austriei (1 835-1 848). - 359. 

Ferdinand al Vii-lea (1784-1833) 
rege al Spaniei (1808 şi 1 8 1 4-1833). -
400. 

Ferry, Jules-Franr;ois-Camille (1 832-
1 893) - avocat, publicist şi om poli· 
tic francez, unul dintre liderii repu
blicanilor burghezi moderaţi ; mem
bru al guvernului apărării naţio1M.ale, 
primar al Parisului (1 870-1 871 )  ; a 
luptat împotriva mişcării revoluţio
nare ; prim-ministru (1880-1 881 şi 
1 883-1 885) ; a promovat o politică de
expansiune colonială. - 1 80, 412. 
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Filip al II-iea al Macedoniei (aprox. 
382-336 î.e.n.) - rege al Macedo
niei (359-336 î.e.n.). - 459. 

.filon din Alexandria (Filon Iudeul) 
(aprox. 25 î.e.n.-40 e.n.) - filo
zof mistic, şeful şcolii iudeo-alexan
drine. Conceptiile sale au avut un 
rol important în formarea teologiei 
creştine. - 450, 453, 459. 

Flavia - dinastie de împărati romani 
(69-96). - 355. 

Flocon, Ferdinand (1 800-1866) - om 
politic şi publicist francez, democrat 
mic-burghez ; unul dintre redactorii 
ziarului „La Reforme" ; în 1848 mem
bru al guvernului provizoriu. - 436. 

Floquet, Charles-Thomas (1 828-1896) 
- om de stat francez, radical bur
ghez ; membru în Camera deputati
lor (1876-1893), a fost de mai multe 
ori ales preşedinte al acesteia ; prim
ministru ( 1888 şi 1889) ; în 1892, fiind 
implicat în afacerea Panama, a tre
buit să se retragă din viata politică. 
- 356. 

Fontane, Marius ( 1838-1914) - scrii
tor francez, unul dintre administra· 
torii companiei Canalului Panama ; în 
1893 a fost condamnat la doi ani în· 
chisoare, fiind implicat în afacerea 
Panama ; în cele din urmă a fost 
achitat. - 356. 

Forster, Willliam Edward ( 1818-1886) 
- fabricant şi om politic englez, li
beral, ministru pentru Irlanda (1880-
1 882) ; a reprimat cu cruzime miş
carea de eliberare natională irlan
deză. - 299, 300. 

Fortis, Alessandro (1842-1909) - avo
cat şi om politic italian, din 1880 
deputat în parlament, unul dintre li
derii aşa· numitei „stingi" burgheze. -
355. 

.Fourier, Francois-Marie-Charles ( 1772-
1 837) - mare socialist utopist fran· 
cez. - 58-59, 204, 215, 456. 

Frederic al II-iea (cel Mare) ( 1712-
1786) - rege al Prusiei (1740-1 786). 
- 5, 19, 22, 24, 501 . 

Frederic al 111-lea (1831-1 888) - împă
rat al Germaniei şi rege al Prusiei 
(9 martie-15 iunie 1 888). - 8. 

Frederic „cel Mare• - vezi Frederic al 
Ii-lea. 

Frederic Willlelm I {1 802-1 875) co
regent (1831-1847) şi principe elector 
de Hessa ( 1847-1 866) . - 521 .  

Frederic Wilhelm al II-iea (1744-1797) 
- rege al Prusiei (1 786-1797) . 
24, 519. 

Frederic Wilhelm al 111-lea (1770-1840) 
- rege al Prusiei (1797-1 840). - 28. 

Frederic Wilhelm al IV-iea 
1861) rege al Prusiei 
1861). - 35. 

( 1795-
(1840-

Freycinet, Charles-Louis de Saulses de 
(1 828-1923) - om de stat şi diplo
mat francez ; republican burghez 
moderat 1 a fost de mai multe ori mi
nistru, prim-ministru ( 1879-1880, 
1882, 1886 şi 1890-1892) ; în 1892, 
fiind implicat în afacerea Panama, a 
fost nevoit să demisioneze şi să se 
retragă pentru un timp din viata po
litică. - 356. 

G 

Galba, Servius Sulpicius {5 i.e.n. 
69 e.n.) - împărat roman, în dece
niul al 7-lea guvernatorul Spaniei 
Tarraconensis ; proclamat împărat în 
iunie 68, după moartea lui  Nero, de 
către armata din Spania. A fost ucis 
în ianuarie 69, cînd Otho a organi
zat un complot al pretorienilor în 
timpul răscoalei plebeilor şi a arma
tei din Roma nemultumiti de politica 
dusă de el. - 463. 

Garibaldi, Menot ti (1 840-1903) - fiul 
lui Giuseppe Garibaldi ; a participat 
la mişcarea de eliberare nationala 
din Italia 1 în războiul franco-prusian 
a luptat de partea francezilor ; la în· 
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cepului deceniului al 8-leu a fost în
treprinzător, deputat în parlamentul 
italian (1 876-1900). - 353. 

Gavazzi - om politic italian, 
cepului ultimului deceniu al 
lui al XIX-iea deputat în 
ment. - 353. 

la în
secolu

paria-

Geib, August (1 842-1879) social-
democrat german, librar în Hamburg ; 
membru al Uniunii generale a mun
citorilor germani ; a participat la 
Congresul de la Eisenach din 1869 ; 
unul dintre întemeietorii Partidului 
muncitoresc social-democrat ; casier 
al partidului ( 1872-1878) ; dt.putat în 
Reichstag (1 874-1876). - 90. 

George al V-lea ( 1819-1 878) ·- rege 
al Hanovrei ( 1851 -1866). - 521 . 

Gervais, Alfred-Albert ( 1837-1 921 )  
amiral francez, a participat l u  răz
boiul Crimeii, la expediţiu colonială 
din Chinu ( 1 860) .  precum şi la rJ.z
boiul franco-prusian ; în 1 891  a co
mandat escadra franceză, care a vi
zitat Kronstadtul. - 351 .  

Giers, Nikolai Karlovici (1 820-1395) 
diplomat rus, ambasador la Teheran 
(din 1863). Berna (din 1869). Stock
holm (din 1 862). adjunct al ministru
lui de externe (1 875-1882). ministru 
de externe (1 882-1895). - 15. 

Gi/fen, Sir Robert ( 1837-19 1 0) - eco
nomist şi statistician englez, specia
list în probleme financiare, şeful sec
ţiei de statistică din Board ol Trade 
(ministerul comerţului) ( 1 876-1 897). -
268, 318,  491 . 

Giolitti, Giovanni (1842-1 928) - om de 
stat italian, unul dintre liderii aşa
numitei „ stingi" burgheze ; ministru 
de finanţe ( 1889 şi 1890) ; prim-minis
tru (1 892-1893) ; fiind implicat în 
ubuzurile săvîrşite la Banca Romana, 
a fost nevoit să demisioneze şi să se 
retragă temporar din viaţa politică. 
- 353, 355, 356, 358. 

Giraucl-Teu/on, Alexis (n. 1839) - pro
fesor de istorie la Genevu, autorul 

mai multor lucrări de istorie a socie
tăţii primitive. - 213, 215. 

Gladstone, William Ewart ( 1 809-1898) 
- om de stat englez, tory, apoi 
peelist ; în a doua jumătate a seco
lului al XIX-iea lider al partidului 
liberal ; ministru de finanţe ( 1852-
1 855 şi 1 859-1866) şi prim-mini5tru 
(1 868-1874, 1880-1885, 1886 şi 1892--
1894). - 23, 43, 96-103, 105, 107, 108, 
109, 1 13, 1 1 5, 1 1 7, 122-129, 133-
137, 138-156, 1 58 ,  159, 160-166, 
168-174, 175, 177-179, 323, 393. 

Gliicksburger Christian - vezi Chris
stian, duce de Gliicksburg. -

Goethe, Jolwnn Wolfgang (1 749-1832) 
- mare scriitor şi gînditor germun. 

170, 288. 

Gorceakov, Alchsundr Mi11ailovici, prinţ 
(1798-1883) - om de stat şi diplo
mat rus, ambasador la Viena ( 1 8.54--
1 856). ministru de externe ( 1856-
1882). - 15, 38. 

Gracchi, fratii Caius Gracchus (153-
121 î .e .n.)  şi Tiberius Gracchus (1 62-
133 î.e.n.) - tribuni ai poporului au 
iniţiat şi au înfăptuit o însemnu\tl re
formă agrară în interesul ţărănimii, 
care a întimpinat însă opozi\tu în  
dîrjită a Senatului. - 522. 

Grevy, Franr;:ois-Pau/-Ju/es ( 1807-189 1 )  
- o m  d e  stat francez, repub] Jcan 
burghez moderat ; preşedinte al Re
publicii (1879-1887). - 412. 

Grima/di, Bernardino ( 1841-1897) 
om de stat italian, din 1 876 deputat 
în parlament, a făcut parte din a�a
numita „stingă" burgheză, ministru 
de finan\e (1879, 1 888-1 889, 1890-
1891 ) .  - 354-356. 

Grosvenor, Hugh Lupus (din 1874 conte 
de Westminster) (1 825-1 899) - om 
politic englez, liberal ; mare proprie
tar funciar. - 50. 

Guillaume, James (1 844-1916) insti-
tutor elveţian ; anarhist, partizan'. al 
lui Bakunin, membru al Internaţ1ona
lei I, unul dintre organizatorii Alian-
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ţei democraţiei socialiste : la Congre
sul de la Haga a fost exclus din In
ternaţională pentru activitate �ci:>:io
nistă : in timpul primului război 
mondial social-şovinist. - 344. 

Guizot, Fram;ois-Pierre-Guil/aume (1787 
-1874) - istoric şi om de stat bur
ghez francez ; din 1 840 pină la revo
luţia din februarie din 1 848 a condus 
de fapt politica internă şi externă. a 
Franţei ; exponent al intereselor ma
rii burghezii financiare. - 332. 

Giilich, Gustav von (1791-1 847) 
economist şi istoric german, autorul 
mai multor lucrări de istorie a eco
nomiei. - 1 9. 

Gustav al III-iea (1 746-1792) - rege 
al Suediei (1771-1792). - 25. 

H 

Hansemann, David Justus (1 790-1 864) 
- mare capitalist german, unul din
tre conducătorii burgheziei liberale 
renane ; din martie pină in septem
brie 1 848 ministru de finanţe al Pru
siei ; a dus o politică trădătoare de 
pactizare cu forţele contrarevoluţio
nare. - 331 . 

Hardie, James Keir (1 856-1915) - mili
tant al mişcării muncitoreşti engleze, 
reformist ; de profesiune miner, apoi 
publicist, fondator şi lider al Partidu
lui muncitoresc din Scoţia (din 1888) 
şi al Partidului laburist independent 
(din 1 893) ,  unul dintre cei mai activi 
lideri ai Partidului laburist. - 322. 

Hartley, David (1705-lţ57) - medic 
englez, filozof materialist. - 287. 

Haxlhausen, August, baron de (1792-
1866) - consilier de stat prusian şi 
autor al mai multor lucrări despre 
rămăşiţele sistemului de obşte in re
laţiile agrare din Rusia ; prin concep
ţiile sale politice - reacţionar-iobă
gist. - 416, 425. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ( 1710-
1 831 )  - filozof german, cel mai de 

seamă reprezentant al filozofiei cla
sice germane ; a elaborat multilate
ral dialectica idealistă, ideologul bur
gheziei germane. - 289, 331 , 332, 
338. 

Heine, Heinrich (1797-1856) - mare 
poet revoluţionar german ; prieten in
tim al familiei Marx. - 50, 351 .  

Henric a l  IV-iea ( 1553-1 610) - rege 
al Franţei (1589-1610). - 351 . 

Henric al VII-iea (1457-1509) - rege 
al Angliei (1458-1509). - 294. 

Henric al VIII-lea ( 1491-1547) - rege 
al Angliei (1509-1 547) . - 294. 

Heritier, Louis (1 863-1 898) - socialist 
elveţian, autor al unei serii de lucrări 
de istorie a mişcării muncitoreşti şi 
socialiste. - 342---344. 

Herzen, Aleksandr Ivanovici ( 1812-
1 870) - mare democrat-revoluţionar 
rus, filozof materialist, publicist şi 
scriitor ; in 1 847 a emigrat. A înfiin
ţat la Londra o tipografie rusă şi a 
editat almanahul „Polearnaia Zvezda "  
şi ziarul „Kolokol" .  - 416, 417, 425. 

Hobbes, Thomas (1588-1679) filo-
zof materialist englez, reprezentant al 
materialismului mecanicist ; concep
ţiile sale social-politice se disting 
prin tendinţe antidemocratice. - 286, 
287, 295. 

Hodgskin, Thomas (1787-1869) - eco
nomist şi publicist englez ; a apărat 
interesele proletariatului şi a criticat 
capitalismul de pe poziţiile socialis
mului utopic ; folosind teoria lui Ri
cardo, a tras concluzii socialiste. -
279. 

Hollmann von Fallersleben, August 
Heinrich (1798-1874) - poet şi filo
log german. - 391. 

Homer - cel mai mare poet epic grec, 
i se atribuie poemele epice „Iliada • 
şi „Odiseea" .  - 173. 
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Hopkins, Thomas (începutul secolului 
al XIX-iea) - economist englez. -
279. 

Hunter, Henry Julian - medic englez, 
autor al mai multor rapoarte cu pri
vire la condiţiile de viaţă inumane 
ale muncitorilor. - 129. 

Jfyndman, Henry Mayers ( 1842-1921) 
(in deceniul al 9-lea cunoscut sub 
pseudonimul John Broadhouse) 
socialist englez, reformist ; fondator 
(1881) şi lider al Federaţiei demo
crate, care in 1 884 a fost transfor
mată in Federaţia social-democrată ; 
a dus o politică oportunistă şi sec
tară in mişcarea muncitorească. Ul
terior, unul din liderii Partidului so
cialist britanic, din care a fost ex
clus în 1 9 1 6  pentru propagandă in 
favoarea războiului imperialist. 
61 , 62. 

I 

lanciuk, Nikolai Andreevici (1 859-
1921) - etnograf rus ; în ultimele 
două decenii ale secolului al XIX-iea 
secretarul secţiei etnografice a socie
tăţii „Prietenii ştiinţelor naturii, an
tropologiei şi etnografiei• .  - 346. 

Ibsen, Henrik (1 828-1906) - mare dra
maturg norvegian. - 82. 

Iglesias, Posse Pablo (1 850-1925) 
militant de seamă al mişcării munci
toreşti spaniole, publicist proletar, de 
profesiune tipograf, membru al Con
siliului federal spaniol al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor (1871-
1 872) şi al Noii Federaţii de Ia Ma
drid 1 a luptat împotriva influenţei 
anarhiste ; în 1 879 unul dintre înte
meietorii Partidului muncitoresc so
cialist din Spania ; mai tirziu unul 
dintre liderii aripii reformiste din 
acest partid ; delegat la Congresele 
internaţionale muncitoreşti socialiste 
din 1 889, 1 891 şi 1 893. - 469. 

Iosif al II-iea (1741-1790) - fiul îm
părătesei Maria Tereza, coregent 
( 1765-1780), împărat al Austriei 

(1780-1790) . împărat al Sfintului im
periu roman de naţiune germană 
( 1765--1790) . - 20, 22, 24. 

lrineu (aprox. 130-aprox. 202) - pa
triarh creştin, de origine grec din 
Asia Mică ; din 177 episcop de Lyon ; 
in scrierile sale i-a combătut pe 
„eretici" şi a pus bazele dogmaticii 
creştine. - 463, 464. 

J 

Jones, Richard ( 1790-1855) - econo
mist englez ; lucrările sale reflectă 
decăderea economiei politice clasice 
din Anglia ; într-o serie de probleme 
ale economiei politice, el I-a depăşit 
pe Ricardo. - 167. 

Jukovski, Juli Galaklionovici (1 822-
1 907) - economist vulgar şi publicist 
rus ; guvernator al Băncii de Stat ; 
autorul articolului „Karl Marx şi lu
crarea sa despre capital", care cu
prinde atacuri la adresa marxismu
lui. - 424. 

Juvcnal (Decimus Junius 
(aprox. 60 - aprox. 1 40) 
tiric roman. - 522. 

K 

Juvernalis) 
poet sa-

Kanitz, Hans Wilhelm Alexander, conte 
de (1841-1913) - om politic german, 
unul dintre liderii partidului conser
vator, membru în Landtagul prusian 
şi în Reichstag, exponent al intere
selor marilor proprietari funciari. -
489. 

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 intre ele, îmbinarea 
într-un singur sistem a unor curente 
filozofice eterogene, opuse• (Lenin). -
289. 

Kautsky, Karl ( 1854-1938) - teoreti
cianul Partidului social-democrat din 
Germania şi al Internaţionalei a II-a ; 
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redactor la revista „Die Neue Zeit" 
{1883-1917). ln deceniul al 9-lea al 
secolului al XIX-iea a aderat Ia 
marxism ; a scris o serie de lucrări 
în probleme ale teoriei marxiste, 
care, deşi con\ineau greşeli, au jucat 
un rol pozitiv în propagarea marxis
mului ; mai tîrziu s-a situat pe pozi
liile oportunismului şi a devenit ideo
logul centrismului în social-democra
ţia germană şi în Interna\ionala a 
II-a ; după Revolutia din Octombrie 
1917 s-a ridicat fă\iş împotriva dicta
turii proletariatului şi a Puterii so
vietice. - 20. 

Kaulsky, Louise - socialistă austriacă, 
prima so\ie a lui Karl Kautsky ; din 
1 890 secretara lui Engels. - 258. 

Kel/ey-Wischnewelzky, Florence (1859-
1932) - socialistă americană, mai tîr
ziu reformistă burgheză ; a tradus in 
limba engleză lucrarea lui Engels „Si
tua\ia clasei muncitoare din Anglia" ; 
so\ia socialistului Wischnewetzky, 
emigrat din Rusia. - 259, 309. 

Kennan, George (1 845-1924) - ziarist 
şi explorator american ; în 1 885-1886 
a făcut o călătorie în Siberia ; a pu
blicat impresiile sale de călătorie în
tr-o serie de articole intitulate „Si
beria and the Exile System• .  - 43. 

Kokosky, Samuel (1 838-1 899) - pu
blicist german ; în 1 872 a aderat I a  
social-democra\ie ; redactor I a  mai 
multe publicaţii social-democrate. -
344. 

Kol/er, Ernst Mallhias de (1841-1928) 
- om de stat reacţionar german, de· 
puiat în Reichstag (1 881-1 888) , mi· 
nistru de interne al Prusiei (1 894-
1 895), a promovat o politică de opri· 
mare a partidului social-democrat. -
523. 

Kovalevski, Maksim Maksimovici (1851 
-1916) - sociolog, istoric, etnograf 
şi jurist burghez rus, om politic de 
orientare l iberal-burgheză ; autor al 
unor lucrări de istorie a comunei pri· 
mitive. - 284. 

Krupp, Friedrich Alfred (1 854-1902) -
mare industriaş german, proprietarul 
unei uzine siderurgice şi al unei fa· 
brici de armament, care a livrat tu
nuri şi arme multor state din Eu· 
ropa. - 500. 

Kuhlmann, Georg (n. 1 812) - agent 
secret al guvernului austriac ; s-a dat 
drept „profet" ; în deceniul al S·lea 
a l  secolului al XIX-iea a propagat în 
rindurile meseriaşilor germani adepli 
ai lui Weitling din E!ve\ia ideile 
„adevăratului socialism• ,  folosind 
frazeologie religioasă. - 446, 447. 

L 

Lafargue, Laura (1 845-19 1 1 )  - a doua 
fiică a lui Karl Marx, militantă a miş· 
cării muncitoreşti franceze ; în 1 868 
s-a căsătorit cu Paul Lafargue. - 257. 

Lafargue, Paul (1842-1 9 1 1 )  - socia· 
list francez, propagandist al marxis· 
mului, militant al mişcării muncito· 
reşti franceze şi interna\ionale, mem· 
bru al Consiliului General al Aso· 
ciaţiei Interna\ionale a Muncitorilor ; 
unul dintre întemeietorii Partidului 
muncitoresc francez (1 879) ; delegat 
Ia Congresele internaţionale munci· 
toreşti socialiste din 1 889 şi 1 891 ; 
discipol şi tovarllş de luptă al lui 
Marx şi Engels ; so\ul fiicei lui 
Marx - Laura. - 235, 257, 283, 498. 

Lamennais (La Mennais), Fellcite Ro· 
beri de (1782-1 854) - abate francez, 
publicist, unul dintre ideologii socia· 
lismului creştin. - 447. 

Laplace, Pierre-Simon, marchlz de 
(1749-1827) - astronom, maternali· 
cian şi fizician francez ; a formulat 
independent de Kant şi a fundamen· 
tal matematic ipoteza potrivit căreia 
sistemul solar s·a format dintr-o ne· 
buloasă gazoasă. - 288. 

Lasker Eduard (1 829-1 884) - om poli· 
tic german, unul dintre fondatorii şi 
conducătorii Partidului na\ional·libe· 
ral, a sprijinit politica lui Bismarck, 
din 1 867 deputat în Reichstag. 
142, 1 68. 
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Lassalle, Ferdinand (1 B25-1864) - pu
blicist mic-burghez german, avocat ; 
în anii 1 8�8-1849 a participat la miş
carea democratică din Renania; la în
ceputul deceniului al 7-lea a aderat Ia 
mişcarea muncitorească, fiind unul 
dintre întemeietorii Uniunii generale a 
muncitorilor germani (1 863) ; a spri
jinit politica unificării „de sus" a 
Germaniei sub hegemonia Prusiei ; a 
pus bazele curentului oportunist din 
mişcarea muncitorească germană. -
50, 57, 67, 69, 90, 1 1 8,  221 ,  242, 243, 
280, 306, 307, 412, 514. 

Latham, Robert Gordon ( 18 12-1888) 
filolog şi etnolog englez, profesor Ia 
Universitatea din Londra. - 210. 

Lave/eye, Emile-Louis-Victor, baron de 
( 1 822-1892) - istoric şi economist 
burghez belgian. - 1 1 1 ,  158. 

Lazzaroni, Cesare, baron (n. 1 825) 
casier principal la Banca Romana. 
354, 355, 357. 

Lazzaroni Miche/e, baron - aristocrat 
italian, nepotul lui Cesare Lazza
roni. - 355. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste (1807-
1 874) - publicist şi om politic fran
cez, unul dintre conducătorii demo
craţilor mic-burghezi ; redactor al 
ziarului „La Reforme" ; în 1 848 minis
tru de interne în guvernul provizo
riu şi membru al comisiei executive ; 
deputat în Adunarea Naţională con
stituantă şi în cea legislativă ; şeful 
montagnarzilor ; după demonstraţia de 
la 1 3  iunie 1 849 a emigrat în Anglia ; 
unul dintre conducătorii emigraţiei 
mic-burgheze la Londra. - 412, 436. 

Leopold al //-/ea (1747-1792) - împă
rat al Sfintului imperiu roman de na
ţiune germană (1 790-1792). - 24. 

Lesseps, Charles-Aimee-Marie (1849-
1923) - fiul lui Ferdinand Lesseps, 
unul dintre administratorii companiei 
Canalului Panama ; fiind implicat în 
afacerea Panama, a fost condamnat 
în 1 893 la un an închisoare. - 356. 

Lesseps, Ferdinand-Marie, viconte de 
( 1 805-1894) - inginer şi om de afa
ceri francez ; fondatorul companiei 
internaţionale care a construit Cana
lul Suez (1 859-1869) ; directorul com
paniei Canalului Panama ; în 1 893, 
fiind implicat în procesul Panama, a 
fost condamnat la 5 ani închisoare. -
356. 

Lessner, Friedrich (1 825-1910) - mi
litant al mişcării muncitoreşti ger
mane şi internaţionale, de profesiune 
croitor ; membru al Ligii comunişti
lor ; a participat la revoluţia din 
1 848-1849 ; în 1 852, în procesul co
muniştilor de la Colonia, a fost con
damnat la trei ani închisoare ; în  
1 856 a emigrat la Londra ; membru al 
Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra şi al Consiliu
lui General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (noiembrie 1 864-
1 872) ; a luptat activ pentru promo
varea în Internaţională a liniei lui 
Marx ; ulterior unul dintre întemeie
torii Partidului laburist independent 
din Anglia ; prieten şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels. - 258. 

Leuthner, Karl (n. 1 869) - social-demo
crat austriac, membru al redacţiei 
ziarului „Arbeiter Zeitung•, din 1 9 1 1  
deputat în  Reichstagul austriac. 
405. 

Levi, Leone ( 1821-1888) - economist, 
statistician şi jurist burghez englez. -
268, 318. 

Liebig, Justus, baron de (1803-1873) -
om de ştiinţă, unul dintre întemeie
torii agrochimiei. - 306. 

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) 
eminent militant al mişcării muncito
reşti germane şi internaţionale ; par
ticipant la revoluţia din 1 848-1849, 
membru al Ligii comuniştilor, mem
bru al Internaţionalei I ; din 1 867 de
putat al Reichstagului ; a luptat îm
potriva lassalleanismului, pentru prin
cipiile Internaţionalei în mişcarea 
muncitorească germană ; unul dintre 
întemeietorii şi conducătorii social-
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democraţiei germane ; în timpul răz
boiului franco-prusian s-a situat pe 
poziţiile internaţionalismului proletar, 
a militat pentru sprijinirea Comunei 
din Paris ; în unele probleme s-a si
tuat pe o poziţie împăciuitoristă faţă 
de oportunism ; delegat la congresele 
internaţionale muncitoreşti socialiste 
din 1 889, 1 891 şi 1893 ; prieten şi to
varăş de luptă al lui Marx şi En
gels. - 67, 90, 1 1 8, 228, 243, 244, 542. 

Linlon, William James (1812-1898) -
gravor, poet şi publicist englez, re
publican, editorul revistei „The 
English Republic", în care au apărut 
articole ale lui Herzen ; în 1 866 a 
emigrat în S.U.A. - 417. 

Liven, Kristofor Andreevici, print de 
(1774-1839) - diplomat rus ; minis
tru plenipotenţiar la Berlin (1810-
1812), ambasador la Londra (1812-
1834). - 14, 32. 

Locke, John (1 632-1704) - filozof ma
terialist şi economist englez. - 287. 

Longuet, Jenny - vezi Marx, Jenny. 

Lubbock, sir John (din 1899) lord Ave
bury (1 834-1913) - biolog englez, 
darvinist, etnolog şi arheolog, autor 
al unor lucrări de istorie a societăţii 
primitive ; specialist în probleme fi
nanciare, om politic liberal. - 2 1 1-
213. 

Lucian (aprox. 120-1 80) - scriitor sa
tiric din Grecia antică, ateu. - 445, 
446. 

Lucke, Gottfried Christian Friedrich 
(1791-1855) teolog protestant, 
profesor la Bonn, apoi la Gottingen ; 
autor de scrieri teologice, cea mai 
importantă lucrare a sa este „Co
mentarii privind scrierile evanghelis
tului Ioan". - 462. 

Ludovic Bonaparte - vezi Napoleon al 
111·/ea. 

Ludovic-N apo/eon 
111-lea. 

vezi Napoleon al 

Ludovic-Filip, duce de Or!eans (1773-
1 850) - rege al Franţei. - 184, 228, 
294, 299. 

Ludovic al XIV-Jea (1638-1715) 
rege al Franţei (1 643-1715). - 19, 
253. 

Ludovic al XVI-lea (1754-1793) - rege 
al Franţei (1774-1792), a fost execu
tat în timpul revoluţiei burgheze 
franceze de la sfirşitul secolului al 
XVIII-iea. - 1 87. 

Luther, Martin (1483-1546) înte-
meietorul protestantismului (luthera
nismului) în Germania ; ideolog al 
burgheziei germane. In timpul răz
boiului ţărănesc, în 1 524-1525, Lu
ther s-a ridicat împotriva ţărănimii 
răsculate şi a sărăcimii oraşelor, si
tuîndu-se de partea principilor. -
292. 

M 

MacKinley, Wj/Jiam (1 843-1901)  - om 
de stat american, unul dintre liderii 
partidului republican ; din 1877 a fost 
în repetate rînduri membru al Congre
sului ; în 1890 a promulgat în intere
sul monopoliştilor legea cu privire la 
majorarea taxelor vamale 1 preşedinte 
al  S.U.A. (1897-1901),  a promovat o 
politică externă de agresiune. - 329. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice-Mau-
rice, conte de, duce de Magenta 
(1 808-1893) - militar şi om politic 
francez reacţionar, din 1 859 mareşal 
al Franţei, bonapartist ; a participat 
la războiul Crimeii, la  războiul din 
Italia din 1 859 şi la  războiul franco
prusian ; unul dintre călăii Comunei 
din Paris, comandant suprem al ar
matei de la Versailles, preşedinte al 
celei de-a treia Republici (1873-
1 879). - 471, 512. 

Manners, John James Robert, duce de 
Rutland ( 1818-1906) - om de stat 
englez, tory, ulterior conservator ; în 
deceniul al 5-Iea a făcut parte din 
grupul „Tînăra Anglie" ; deputat în 
parlament, a fost de mai multe ori 
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ministru în guverne conservatoare. -
301. 

Mantel/, Gideon Algeronon (1790-1852) 
- geolog, paleontolog 1 în lucrările 
sale a încercat să pună de acord da· 
tele ştiin\ei cu legendele biblice. -
287. 

Manteuffel, Otto Theodor, baron de 
(1805-1882) - om de stat prusian, 
reprezentant al birocra\iei aristocra· 
tice reac\ionare 1 ministru de interne 
(noiembrie I 848---noiembrie I 850), 
prim-ministru (1 850-1 858) . - 48. 

Marcus, Aurelius Antoninus (Marc Au
reliu) (121-1 80) - împărat roman 
(161-180) şi filozof 1 adept al filozo· 
fiei stoice. - 450. 

Maria Tereza (1717-1780) - arhidu· 
cesă şi împărăteasă a Austriei (1740-
1780), împărăteasă a Sfintului impe
riu roman de na\iune germană. - 22. 

Marrast, Armand (1 801-1852) - publi
cist şi om politic francez, unul dintre 
conducătorii republicanilor burghezi 
moderali 1 redactor al ziarului 
„Le National" 1 în 1 848 membru al 
guvernului provizoriu şi primar al 
Parisului, preşedinte al Adunării na· 
\ionale constituante (1848---1 849). 
242. 

Martignelli, Pasqua/e - socialist ita· 
!ian 1 a tradus în limba italiană Ju· 
crări ale lui Marx şi Engels. - 204, 
205. 

Martini, Ferdinando (1841-1928) - om 
politic, ziarist şi dramaturg italian 1 a 
făcut parte din aşa-numita „stingă • 
burgheză 1 ministrul invă\ămintului 
( 1892-1893). - 354. 

Marx, Eleanor - vezi Marx-Aveling, 
Eleanor. 

Marx, Heinrich (1782-1838) tatăl 
lui Karl Marx, avocat la Trier. -
331 .  

Marx, Jenny (n. von Westphalen) 
{1814-1 881) - so\ia lui Karl Marx, 
prietena credincioasă şi tovarăşa lui 
de luptă. - 257, 332, 338. 

Marx, Jenny (1 844-1 883) - fiica cea 
mai mare a lui Karl Marx 1 militantă 
a mişcării muncitoreşti interna\ionale 1 
în 1872 s·a căsătorit cu Charles 
Longuet. - 257, 338. 

Marx, Karl (1818---1883) (date bio
grafice) . - 13, 34, 50, 52, 56, 57, 59, 
78, 80, 83, 86, 88, 90, 91 ,  93, 95-
1 13, 1 15-129, 133, 179, 182, 183, 190, 
194, 196---198, 200, 214, 215, 242, 243, 
246, 253, 255, 257, 258, 263, 266, 273, 
275, 276, 279-283, 284, 287, 296, 307, 
308, 313, 317, 331-341, 342, 343, 359, 
398, 402, 403, 405, 4 1 1 ,  412, 413, 417, 
418, 423, 424, 425, 426, 429, 430--433, 
435, 475, 499, 502, 505, 506, 507, 510, 
5 1 1 ,  513, 544. 

Marx-Aveling, Eleanor (1 855-1 898) -
militantă de seamă a mişcării munci
toreşti engleze şl interna\ionale în 
ultimele două decenii ale secolului al 
XIX-iea, publicistă 1 fiica cea mai 
mică a lui Karl Marx, din 1884 so
lia lui Edward Aveling 1 a lucrat sub 
directa îndrumare a lui Friedrich En· 
gels 1 a propagat marxismul, a parti· 
cipat activ la organizarea mi.şcării de 
masă a muncitorilor necalifica\i şi a 
luptei greviste, a participat Ia pre
gătirea Congresului interna\ional 
muncitoresc socialist din 1889, delegată 
la congresele interna\ionale muncito· 
reşti socialiste din 1 891 şi I 893. -
- 61-64, 96, 1 1 2, 1 14, 1 1 7, 158---161 ,  
1 62-167, 1 7 1 ,  173, 257. 

Matkin, William - militant al trade
unionurilor engleze, conducătorul 
Uniunii dulgherilor şi tîmplarilor 1 în 
ultimul deceniu al secolului al XIX
lea a luat atitudine împotriva parti· 
cipării trade-unionurilor engleze Ia 
mişcarea socialistă interna\ională. -
326. 

Mazzini, Giuseppe (1 805-1 872) - re· 
volu\ionar italian, democrat burghez, 
unul dintre conducătorii mişcării de 
eliberare na\ională din Italia 1 în 1849 
şeful guvernului provizoriu al Repu· 
blicii romane 1 în deceniul al 6-lea a 
luat atitudine împotriva amestecului 
Fran\ei bonapartiste în lupta de eli· 
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berare naţională a poporului italian ; 
la lnfiinţarea Internaţionalei I, în  
1864, a încercat s-o supună influenţei 
sale ; în 1871 a luat atitudine împo
triva Comunei din Paris şi a Inter
naţionalei ; a căutat să împiedice 
dezvoltarea mişcării muncitoreşti de 
sine stătătoare în Italia. - 39, 337, 
436. 

McLenan, John Ferguson (1827-1881) 
- jurist şi istoric scoţian, autor al 
unor lucrări de istorie a căsătoriei şi 
a familiei. - 209-213, 215. 

Mehmed Ali (Mohamed Ali) (1769-
1849) - cîrmuitor al Egiptului (1805-
1849) . a înfăptuit o serie de reforme 
cu caracter progresist ; în 1831-1833 
şi 1839-1840 a purtat războaie împo
triva sultanului Turciei cu scopul de 
a transforma Egiptul într-un stat in
dependent de Turcia. - 34. 

Mehring, Franz ( 1846-1 919) - militant 
de seamă al mişcării muncitoreşti 
germane, istoric şi publicist ; în de
ceniul al 9-lea a devenit marxist ; a 
scris mai multe lucrări privind isto
ria Germaniei şi a social-democratiei 
germane, biograf al lui K. Marx: ; 
unul dintre redactorii revistei „Neue 
Zeit" ; unul dintre liderii şi teoreti
cienii aripii de stînga din social-de
mocraţia germană ; a avut un rol im
portant în crearea Partidului Comu
nist din Germania. - 173. 

Meissner, Otto Karl - editor din Ham
burg, a editat „Capitalu!• şi o serie 
de alte lucrări ale lui Marx şi En
gels. - 507. 

Menger, Anton (1841-1906) - jurist 
burghez austriac, profesor la Univer
sitatea din Viena. - 279, 443. 

Mesa y Leompart, Jose (1 840-1904) 
militant de seamă al mişcării mun
citoreşti spaniole şi internationale, 
de profe�iune tipograf ; unul dintre 
organizatorii secţiilor din Spania ale 
Internaţionalei I, membru al Consi
liului federal spaniol ( 1871-1872) şi 
al Noii Federaţii de la Madrid 
(1872-1873) ; a luptat împotriva 

anarhismului ; unul dintre primii pro
pagatori ai marxismului în Spania ; 
în 1879 unul dintre întemeietorii 
Partidului muncitoresc socialist din 
Spania (I 879) ; a tradus în limba 
spaniolă o serie de lucrări ale lu� 
Marx şi Engels. - 194. 

Metternlch, Clemens Wenzel Lothar, 
prinţ de (1773-1859) - om de stat 
şi diplomat austriac reactionar ; mi
nistru de externe (1 809-1821) şi can
celar (1821-1848) . unul dintre înte
meietorii Sfintei Aliante. - 35. 

Mlceli, Luigi (1 824-1906) - om politic 
italian, a participat la revoluţia din 
1848-1849 şi la mişcarea de elibe
rare naţională din Italia ; din 1861 
deputat în  parlament, a făcut parte 
din aşa-numita „stînga• burgheză ; 
ministru al agriculturii (1 879-1 881) .  
- 352, 353. 

Mihailovsld, Nikolai Konstantinovicl 
(1824-1904) - sociolog, publicist şi 
critic literar rus, ideolog de seamă 
al narodnicismului liberal, adversar 
al marxismului ; adept al metodei su
biectiviste antiştiin!ifice în sociolo
gie ; unul dintre redactorii revistelor 
„Otecestvennîe Zapiski" şi „Russkoe 
Bogatstvo•. - 425. 

Miklosich, Frantişek de (1813-1891) -
filolog ; a pus bazele gramaticii com
parate a limbilor slave ; de origine 
slovac. - 18. 

Miquel, Johannes (1828-1901 )  - om 
politic german ; în deceniul al 5-Iea 
membru al Ligii comuniştilor, ulte
rior naţional-liberal ; ministru de fi
nanţe al Prusiei (1 890-1901) .  - 229. 

Moliere (Poquelin), Jean Baplisle-
(1 622-1673) - mare dramaturg fran
cez. - 137, 145, 148, 155, 175, 176. 

Moltke, Helmuth Karl Bernhard, conle
de (1 800-1 891) - general prusian, 
din 1871 general-feldmareşal, autor al 
unor scrieri militare, reacţionar ; unul 
dintre ideologii militarismului şi şo
vinismului prusian ; în 1835-1839 a 
servit în armata turcă ; şef al Mare-
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lui stat-IPajor al armatei prusiene 
( 1857-1 871 )  şi apoi al armatei im
periale ( 1871-1888). - 5, 9,  33, 45. 

Moody, Dwight Lyman (Ryther) (1 837-
1 899) predicator protestant ame-
rican. - 299. 

Moore, Samuel (aprox. 1830-1 9 1 2) -
jurist englez, membru al Internaţio
nalei I ; a tradus în limba englezd 
volumul I al „Capitalului" (împreuna 
cu Ed. Avelin!J) şi „Manifestul Parti
dului Comuni�t" ; prieten al lui Marx 
şi Engels. - 56. 

Morgan - colonel american, fratele lui 
Lewis Henry Morgan. - 2 1 6. 

Morgan, Lewis Henry ( 18 18-1881) 
etnograf şi arheolog american, a cer
cetat istoria comunei primitive, ori
ginea familiei Ia irochezi. Marx şi 
Engels au dat o înaltă apreciere lu
crărilor lui. - 205, 21 1-2 1 6. 

More (Morus), sir Thomas ( 1478-1535) 
- om politic englez, lord-cancelar, 
scriitor umanist, unul dintre primii 
reprezentanţi ai comunismului ulopic, 
autorul „Utopiei" .  - 20. 

Moschos - poet grec din a doua ju
mătate a sec. II î.e.n. - 473. 

Muhamed-A/imecl (1843-1885) - pre
dicator musulman, conducătorul răs
coalei din Sudan pentru eliberarea 
naţională de sub jugul colonialiştilor 
englezi. - 444. 

Mundel/a, Antl!ony John ( 1825-1897) -
om de stat şi fabricant englez, din 
1868 deputat în parlament, a fost de 
mai multe ori ministru. - 142, 154. 

N 

Nădejde, Ion ( 1 854-1928) . publicist ro
mân, sociolog, unul dintre promotorii 
orientării oportuniste în mişcarea 
muncitorească din România. A în
ceput să activeze în mişcarea mun
citorească în 1878, militînd pentru 
revendicări generai-democratice. A 
facut parte din conducerea revistelor 

„Contemporanul" ,  „Revista socială• 
şi „Critica socială• şi a ziarului „Lu
mea nouă• , în paginile cărora a sus
ţinut idei materialiste. In 1888 a fost 
unul dintre primii deputaţi socialişti 
în parlament. In prima parte a acti
vităţii sale a avut o laborioasă acti
vitate publicistică de popularizare a 
marxismului. A fost printre primii în 
ţara noastră care a tratat proble
mele de istorie de pe poziţiile mate
rialismului istoric. A purtat cores
pondenţă cu F. Engels. A tradus unele 
Iucrăn ale lui Marx şi Engels în 
limba română. Mai tîrziu în Con
siliul General al Partidului social
democrat al muncitorilor din Rom.i
nia, al cărui membru era, Nădejde a 
susţinut exclusiv tactica căii legale. 
A fost principalul lider al generoşi
lor. In 1899 a părăsit mişcarea so
cialistă, contribuind Ia dezorganiza
rea P.S.D.M.R. In 1 903 a devenit di
rector al ziarului liberal „Voinţa na
ţională" .  A publicat şi lucrări de 
lingvistică („Istoria limbii şi litera
turii române", 1887, „Dicţionarul lim
bii latine" ,  1894 ş.a.) .  - 205. 

Napoleon I Bonaparte ( 1769-1 821 )  
împărat a l  francezilor ( 1804-1814 şi 
1 8 1 5) .  - 25, 26, 28, 30, 32, 81, 187, 
190, 230, 248, 2BR, 400 , 4R?.. 

Napoleon al III-iea (Ludovic Bonaparte) 
(1808-1873) - nepotul lui Napoleon 
I, preşedintele celei de-a doua Repu
blici (1848-1852), împărat al france
zilor (1852-1870). - 37, 39, 40, 182, 
1 84, 185, 266, 276, 298, 317, 336, 341 , 
367, 507, 512 ,  537. 

Nabucodonosor (aprox. 625-562 î .e.n.)  
- rege al Babilonului (604-562). -
452. 

Nero (37-68) împhat roman 
(54-68). - 464. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte de 
(1780-1862) - om de stat şi diplo
mat rus ; ministru de externe (1816-
1856) , cancelar. - 1 4, 32, 34. 

Nieuwenhuis, Ferdinand Dome/a (1 846-
19 19) - militant al mişcării munci-
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toreşti olandeze, unul dintre înteme
ietorii Partidului muncitoresc social
democrat olandez ; din 1888 deputat 
în parlament 1 delegat la congresele 
internationale muncitoreşti socialiste 
din 1 889 şi 1893 1 în ultimul deceniu 
al secolului al XIX-iea anarhist. -
235. 

Nicolale I (1796---1855) - împărat al 
Rusiei (1 825-1 855) . - 33, 35-37, 251 ,  
359, 426, 530. 

Nicolale al 11-lea (1868-1918) îm-
părat al Rusiei (1894-1917). 520. 

o 

OrJeans dinastie de regi din Franta 
(1 830-1 848). - 43. 

Orlov, Aleksei Feodorovici, conte, din 
1856 print (1785-1861) - militar, om 
de stat şi diplomat rus 1 a semnat 
tratatele de la Adrianopole (1 829} şi 
de la Unkiar-Skelessi (1833) cu Tur
cia ; a fost şeful delegatiei ruse la 
Congresul de la Paris (1856). 39. 

Otho, Marcus Salvius (32-69} - om 
de stat roman, guvernatorul provin
ciei Lusitania (partea de sud-vest a 
Peninsule! Iberice) 1 în ianuarie 69 a 
folosit răscoala plebeilor împotriva 
împăratului Galba, organizînd o con
juratie a pretorienilor împotriva aces
tuia ; după asasinarea lui Galba a 
fost proclamat împărat ; în aprilie 69, 
fiind înfrînt în războiul civil, care 
continua, s-a sinucis. - 463, 464. 

Owen, Robert (1771-1 858) - mare so
cialist utopist englez. - 58, 204, 270, 
320, 422. 

Owens, John (1790-1 846) comer-
ciant englez, fondatorul colegiului din 
Manchester. - 306, 308. 

p 

Pa/grave, Robert Harry Jnglls (1827-
1919} - bancher şi economist en
glez, redactorul revistei „The Econo
mist• (1877-1 883). - 269, 319. 

47 - Marx-Engels, Opere, voi. 22 

Palmerston, Henry John Temple, vi
conte (1784-1 865) - om de stat en� 
glez 1 la începutul activitătii sale
tory, din I 830 unul dintre liderii ari� 
pii de dreapta a whigilor 1 lord-can
celar, ministru de externe (1830-1834, 
1835-1 841 ,  1846---1851) ,  ministru de 
interne (1 852-1855) şi prim-ministru 
(1 855-1858 şi 1 859-1865). - 34, 37, 
336, 341 .  

Parnell, William - militant slndicaJ 
englez, de profesiune tîmplar, secre
tar onorific al lui „Labour Electoral 
Association• a trade-unionurilor din 
Londra 1 în ultimele două decenii ale 
secolului al XIX-iea a militat pentru 
participarea trade-unionurilor engleze 
la mişcarea socialistă lnternatională 1 
delegat la Congresul international 
muncitoresc socialist din 1891. - 326. 

Pavel I (1754-1801) - împărat al Ru
siei (1 796---1801). - 15, 25, 33. 

Petru I (1 672-1725) - împărat al Ru
siei (1682-1721). - 1 8-20, 22. 

Petru al 111-lea (1728-1762) - tar al 
Rusiei (1761-1762). - 22. 

Petru cel Mare - vezi Petru I. 

Pindar (aprox. 522-aprox. 442 î.e.n.) 
poet din Grecia antică, autor de ode. 
- 137. 

Pl y Margall, Francisco (1 824-1901) -
om politic spaniol, liderul republica
nilor federalişti de stînga 1 a fost in
fluentat de ideile socialismului uto
pic 1 de profesiune avocat 1 a parti
cipat la revolutiile burgheze (1854-
1865 şi 1868-1874), ministru de in
terne (13 februarie-I I iunie 1873), 
preşedinte ad-interim al guvernului 
republican ( l i  iunie-18 iulie 1873). 
- 414. 

Platon (aprox. 427-aprox. 347 î.e.n.) -
filozof idealist din Grecia antică, 
ideolog al aristocratiei sclavagiste. -
450. 

Plehanov, Gheorghi Valentinovicl 
( 1856---1918) - militant de seamă al 
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mişcării muncitoreşti ruse şi interna· 
ţionale, filozof, propagator al marxis· 
mului în Rusia, întemeietorul pz imei 
organizaţii marxiste ruse - grupul 
„Eliberarea muncii" ; delegat la con· 
gresele internaţionale muncitoreşti 
socialiste din 1889 şi 1893 ; ln ulii· 
mele două decenii ale secolului tre· 
cut a luptat împotriva narodnicismu· 
lui, împotriva oportunismului şi re· 
vizionismului în mişcarea muncito· 
rească internaţională ; ulterior men· 
şevic ; în timpul primului război 
mondial s-a situat pe poziţii social-şo· 
viniste. - 236, 402, 418, .(23. 

Po:t:to di Borga, Karl Andrei Osipo· 
viei, conte (1764-1 842) - diplomat 
rus, de ongme corsican, ministru 
plenipotenţiar ( 1814-1821) şi amba· 
sador la Paris (1821-1 835), ambasa· 
dor la Londra (1 835-1 839). - 1 4, 32. 

Priestley, Joseph (1733-1804) - chi· 
mist şi filozof materialist englez, mi· 
litanl pe tărîm social, ideolog al 
burgheziei radicale engleze în pen· 
oada revoluţiei industriale. - 287. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1 809-1 865) 
publicist, sociolog şi economist fran· 
cez, ideolog al micii burghezii, unul 
dintre întemeietorii anarhismului. -
38, 1 89-190, 194, 337, 338, 343, .(12, 
454, 512. 

Puşkin, Aleksandr Sergheevici (1799-
1837) - mare poet rus. - 28. 

Q 

Quelch, Harry (1 858-1913) - militant 

de seamă al mişcării muncitoreşti en· 

gleze, unul dintre liderii noilor trade· 
unionuri şi ai aripii de stînga a so· 

cialiştilor din Anglia ; a luptat îm
potriva oportunismului şi a politicii 

muncitoreşti liberale în mişcarea 
muncitorească engleză, a sprijinit cu· 

rentele de stînga în partidele Inter· 
naţionalei a II·a ; delegat la congre
sele internaţionale muncitoreşti 

socialiste din 1 891 şi 1893. - 326. 

R 

Rave, Henri - ziarist francez, a tra· 
dus în limba franceză lucrări ale lui 
Engels. - 206. 

Reinach, Jacques, baron de (m. 1 892) 
- bancher francez, agentul financiar 
al compamet Canalului Panama ; 
după descoperirea afacerii Panama 
s-a sinucis. - 356. 

Renan, Josepn-Ernesl (1 823-1892) 
filozof idealist şi istoric francez ; a 
scris lucrări de istorie a creştinismu· 
lui. - .(4.(, .(49, 451 ,  455, .(62, .(65. 

Ricardo, David (1772-1823) - econo· 
mist englez, unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai economiei po· 
litice clasice burgheze. - 1 98, 206. 

Richter, Eugen (1 838-1906) - om poli· 
tic german, lider al partidului libe· 
ral, deputat în Reichstag, - 379. 

Robin, Paul (n. 1 837) - institutor fran· 
cez, bakunist, unul dintre liderii 
Alianţei democraţiei socialiste, mem· 
bru al Consiliului General (1870-
1 871) ; delegat Ia Congresul de la  
Base! (1 869) şi la Conferinţa de la 
Londra ale Internaţionalei I. - 342. 

Rogers, James Edwin Thorald (1 823-
1 890) - economist burghez englez, 
autorul mai multor lucrări cu pri· 
vire la istoria economiei naţionale a 
Angliei. - 130. 

Roscoe, sir Henry Enfield (1833-1 915) 
- chimist englez, autor al mai mul· 
tor manuale de chimie. - 306. 

Rossler, Konstantin (1820-1 896) 
funcţionar şi publicist german ; în 
calitatea sa de director al biroului 
oficial de literatură din Berlin (1877-
1 892) a sprijinit politica lui Bis· 
marck. - 522. 

Rotschild - familie de bancheri. - 50, 
262, 31 2, 532. 

Rouvier, Maurice (1 842-19 1 1 )  om 
de stat francez, republican burghez 
moderat, a fost de mai multe ori mi· 
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nistru şi prim-ministru ; în 1892, fiind 
implicat !n afacerea Panama, a fost 
nevoit să demisioneze şi să se re
tragă temporar din viaţa politică. -
249, 356, 358. 

Roy, Henri - medic şi economist en
glez, autorul lucrării „Theory of the 
exchanges•.  - 177. 

Rudini, Automo Starrabba, marchiz de 
(1839-1908) - om de stat italian, 
mare proprietar funciar, liberal mo
derat 1 prim-ministru (1891-1892 şi 
1896-1 898) ; a promovat o politică de 
represiuni împotriva mişcării munc!
toreşti şi \ărăneşti. - 353, 358. 

Ruge, Arnold ( 1802-1880) - publicist 
german, tînăr hegelian, radical bur
ghez ; în 1 848 deputat în Adunarea 
na\ională de la Frankfurt (aripa de 
stînga) ; în deceniul al 6-lea unul 
dintre liderii emigra\iei germane mic
burgheze din Anglia ; după 1866 na
\ional-liberal. - 332, 338. 

s 

Saint-Paul, Wilhelm (aprox. 1815--1852) 
- func\ionar la Ministerul de Interne 
al Prusiei ; în 1 843 cenzor special al 
ziarului „Rheinische Zeitung•. - 332, 
455. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy, 
conte de (1760-1852) - mare socia
list utopist francez. - 87, 204, 456, 
533. 

Salmer6n y Alonso, Nicolas (1838-1908) 
- om politic spaniol, unul dintre 
conducătorii republicanilor burghezi, 
profesor de istorie şi filozofie la Uni
versitatea din Madrid ; preşedinte ad 
interim al primei republici spaniole 
(18 iulie-1 septembrie 1873). - 414. 

Sankey, Ira David (184G-1 908) - pre
dicator protestant american. - 298. 

Schiller, Friedrich (1759-1805) - mare 
scriitor german. - 142. 

I 
Schorlemmer, Carl (1 834-1892) - chi-

mist german, adept al materialismu-

47* 

lui dialectic, profesor la ManchestE'r ; 
membru al Partidului social-demucrat 
din Germania 1 prieten al lui Marx 
şi Engels. - 306, 308. 

Scholl, Andreas (1552-1629) - om de 
ş tiin\ă german, iezuit ; a tradus şi a 
editat lucrări ale unor autori cln
sici. - 445. 

Schwarzenberg, Felix ( 1800-1852) -
om de stat austriac reacţionar, diplo
mat, după înăbuşirea insurectiei de 
la Viena din octombrie lil48. pnm
ministru şi ministru de extemt-. - '.36. 

Seleucizii - dinastie care a domnit în 
vastul stat al Seleucizilor format după 
destrămarea s tatului lui Alexandru 
Macedon şi care cuprindea cea mai 
mare parte a teri toriului din As 'il 
Anterioară al  fostului stat petsan. 
462. 

Seneca, Lucius Annaeus (aprox. 4 î.e.n. 

- 65 e.n.) - filozof şi om politic 
roman, reprezentant de seamă al 
şcolii neostoice ; etica sa idealistă, 
reac\ionară a influen\at formarea 
dogmaticii creştine. - 450. 

Shaflesbury, Anthony Ashley Cooper, 
conte de (1671-1713) - filozof mo
ralist englez, reprezentant de seamă 
al deismului ; om politic, whig. -
295. 

ShC!kespeare, William - mare scriitor 
englez. - 1 66. 

Shipton, George - militant al mişcam 
trade-unioniste din Anglia, reformist,  
secretar al trade-unionului zugravilor, 
iar în 1871-1 896 secretar al Con
siliului din Londra al trade-unionuri
lor. - 64. 

Sickingen, Franz von (1481-1 523) -
cavaler german, a aderat la Reformă ; 
conducătorul răscoalei cavalerilor din 
1522-1523. - 292. 

Sighida (Malaksiano), Nadejda Kon
stanlinovna (1862-1889) - revolutlo
nară rusă, membră a partidului „Na
rodnaia volea• ; s-a sinucis nemai-
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putlnd rezista torturilor la care a 
fost supusii în închisoare. - 43. 

Singer, Paul (1 844-1911)  - militant de 

frunte al social-democrafiei 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 

fracţiunii social-democrate din Reich

stag ; a luptat activ împotriva opor

tunismului şi revizionismului. 

5�1 ,  67. 

Smith, Adam (I 123-1790) - economist 
englez, unul dintre reprezentanţii 
marcanfi ai economiei clasice bur
gheze. - 28. 

Smith, Robert Angua (1817-1884) 
chimist englez. - 306. 

Socrate (aprox. 469-aprox. 399 î.e.n.) 
- filozof idealist din Grecia antică, 
ideolog al aristocraţiei sclavagiste. -
445. 

So/on (aprox. 638-558 l.e.n.) - cele
bru legiuitor atenian ; în 594 î.e.n., 
sub presiunea maselor populare, a 
impus o serie de legi îndreptate îm
potriva aristocraţiei gentilice. - 424. 

Sophie Auguste von Anha/1-Zerbst 
vezi Ecaterina a 11-a. 

S tephan, Heinrich von (1831-1 897) 
şeful serviciului poştă-telegraf în Im
periul german. - 11. 

Sternberg, Leo Iakovlevicl (1861-1927) 
- etnograf rus ; a făcut parte din 
organizaţiile narodovoliste şi a fost 
deportat în Sahalin (1 889-1897), unde 
a făcut studii etnografice asupra 
populaţiei locale ; din 1918 profesor 
la Universitatea din Leningrad, din 
1 924 membru corespondent al Acade
miei de Ştiinle a U.R.s.s. - 346, 348. 

Steuart (Stewart), sir James (1712-1780) 
- economist englez burghez, unul 
dintre ultimii reprezentanli ai mer
Ciilltilismului. - 167. 

Strauss, David Friedrich (1 808-1874) -
filozof şi publicist german, Un!ir he
gelian, autorul cărlii „Das Leben 
Jesu• ; după 1866 nafional-liberal. -
449. 

Stuart - dinastie de regi ; a domnit în 
Scofia (1371-1714) şi în Anglia (1603 
-16-(9 şi 1660-1714). - 295. 

Stumm-Ha/berg, Karl Ferdinand, baron 
de (1 836-1901) - mare industriaş 
german, conservator ; duşman înver
şunat al mişcării muncitoreşti - 500. 

T 

Tacit (Publius Cornelius Tacitus) 
(aprox. 54-aprox. 120) - mare isto
ric şi om politic roman ; operele sale : 
„Historiae" 1 „Annales•,  „Germania • ,  
din care s-au păstrat numai fragmen
te. - 212, 463, 462. 

Talleyrand-Perigord, Charles-Maurice 
de, prince de Benevent (1754-1838) 
- celebru diplomat francez, ministru 
de externe (1797-1799, 1799-1807, 
1814-1815), reprezentantul Franfei la 
Congresul de la Viena (1814-1815) ; 
ambasador Ia Londra (1 830-1834). 
30. 

Tanlongo, Bernardo (1 820-1896) 
mare întreprinzător italian, din 1822 
director la Banca Romana. - 352-
358. 

Taylor, Sedley (a doua jumătate a se
colului al XIX-Iea-începutul secolu
lui al XX-iea) - participant la miş
carea cooperatistă din Anglia 1 a ple
dat pentru un sistem de participare 
a muncitorilor la profiturile capitaliş
tilor. - 95, 96, 1 13, 1 15, 1 20, 125, 1 28, 
158-166, 170-171, 173. 

Teist/er, Hermann - social-democrat 
german, unul dintre liderii tinerilor• 
în 1890 redactor la „Sâch�ische Ar� 
beiter-Zeitung• .  - 84. 

Teocrit - poet grec din secolul al 
III-iea î.e.n. - 473. 
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Thiers, Louis·Adolphe (1797-1877) -
istoric şi om de stat francez, orlea· 
nist, ministru de interne (1832 şi 1834), 
prim-ministru (1836 şi 1 840), preşe· 
dinte al republicii (1871-1873), că
lăul Comunei din Paris. - 1 80, 1 86, 
1 88, 248, 471 ,  512. 

Thompson, William (aprox. 1785-1833) 
- economist irlandez, socialist-uto
pist, adept al lui Owen, a folosit teo· 
ria lui Ricardo pentru a trage conclu· 
zii socialiste. - 279. 

Thorne, William James (1857-1946) -
militant al mişcării muncitoreşti en· 
gleze, membru al Federaţiei social· 
democrate, Ia sfîrşitul deceniului al 
9-lea - începutul ultimului deceniu al 
secolului al XIX-iea unul dintre 
organizatorii mişcării de masă a mun
citorilor necalificaţi ; din 1906 depu· 
tat în parlament ; în timpul primului 
război mondial social-şovinist. - 326. 

Tiberiu (42 î .e.n.-37 e.n.) - împărat 
roman (14-37) . - 462. 

Tihomirov, Lev Aleksandrovici (1852-
1 923) - publicist rus, membru al 
partidului „Narodnaia volea• 1 spre 
sfirşitul deceniului al 9-Iea a trădat 
mişcarea revoluţionară şi a devenit 
monarhist. - 15. 

Tkaciov, Plotr Nikitici (1844-1885) -
revoluţionar rus, publicist, unul dintre 
ideologii narodnicilor. - 416, 417. 

Torlonia, Hiulio Borgheze, print (1847-
191-4) - aristocrat italian, preşedin
tele consiliului de supraveghere al 
Băncii Romana. 

Trier, Gerson (n. 1 851)  - social-demo
crat danez, unul dintre liderii mino
rităţii revoluţionare din Partidul so
cial-democrat din Danemarca, de 
profesiune institutor, a luptat împo· 
triva politicii reformiste a anpn 
oportuniste a partidului ; a tradus în 
limba daneză lucrări ale lui Engels. 
- 206. 

Tylor, Edward Burnett (1832-1917) -
etnograf englez, întemeietorul şcolii 
evoluţioniste în etnografie. - 206. 

u 

Umberto I (Humbert I) (1844-1900) -
rege al Italiei (1878-1900). - 355. 

Ure, A ndrew (1778-1857) - chimist 
englez, economist vulgar, autor al mai 
multor lucrări de economie indus
trială. - 1 67.  

Urquhart, David (1805-1877) - diplo
mat englez, publicist şi om politic 
reacţionar, turcofil ; tory 1 ln dece· 
niul al 4-lea a îndeplinit misiuni di
plomatice în Turcia, deputat în par
lament (1847-1852) . - 13, 14, 34. 

V 

Vai/Jani, Marie-Edouard (1840-1915) -
socialist francez, blanquist, membru 
al Comunei din Paris ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor (1871-
1 872) ; delegat la congresele interna
ţionale muncitoreşti socialiste din 1 889 
şi 1 891 ; unul dintre fondatorii Parti
dului socialist francez (1901),  în timpul 
primului război mondial social-şovi
nist. - 1 89, 412. 

Vanderbilt - familie de mari magnaţi 
americani ai finanţei şi industriei. -
262, 312. 

Vauban, Sebastien le Pretre (Prestre), 
marchiz de (1633-1707) - mareşal al 
Franţei, genist ; a criticat sistemul fis
ce.l francez. - 253, 531 .  

Virgiliu (Pub/ius Vergilius Maro) 
poet roman de seamă. - 1 42. 

Vitel/ius, Aulus (15-69) - om de stat 
roman ; în deceniul al 6-Iea guverna
tor în Germania Inferior, în ianuarie 
69 a fost proclamat împărat ; a murit 
în cursul războiului civil în care a 
fost înfrînt. - 452, 463. 

Vogt, Karl (1817-1895) - naturalist 
german, reprezentant al materialismu
lui vulgar, democrat mic-burghez ; în 
1 848-1849 membru al Adunării na
ţionale (aripa stingă) ; în iunie 1 8-49 
unul dintre cei cinci regenţi ai impe-



710 Indice de nume 

riului ; în 1849 a emigrat în Elveţia ; 
în deceniile al 6-lea şi al 7-lea agent 
plătit al lui Ludovic Bonaparte 1 unul 
dintre participanţii cei mai activi la 
campania de calomnii pornită împo
triva revoluţionarilor proletari ; Marx 
l-a demascat în pamfletul său „Dom
nul Vogt" (1860) . - 336, 341 , 4 1 1 .  

Voi/mar, Georg Heinrich von (1 850 
1922) - social-democrat german, unul 
dintre liderii aripii oportuniste, refor
miste a social-democraţiei germane ; 
a fost de mai multe ori deputat în 
Reichstag şi în Landtagul Bavariei ; 
în timpul primului război mondial, 
social-şovinist. - 477, 478. 

Voltaire ( Arouet}, Fran�ois-Marie de 
(1 694-1778) - filozof deist francez, 
scriitor satiric, istoric ; reprezentant 
de seamă al iluminismului burghez din 
secolul al XVIII-iea ; a luptat împo
triva absolutismului şi catolicismului. 
- 1 1 7, 445. 

w 

Wakefield, Edward Gibbon (1796-1862) 
- om de stat englez, economist, a 
elaborat teoria burgheză a colonizării. 
- 1 4 1 ,  1 50, 1 5G. 

Watt, James (1736-1819) - inventator 
englez de seamă, constructorul maşi
nii cu abur. - 297. 

Watts, John (1818-1887) - publicist 
englez, la început socialist utopist, 
adept al lui Owen, ulterior liberal şi  
apologet al capitalismului. - 131.  

Webb, Sidney James (1 859-1 947) - om 
politic englez, unul dintre întemeie
torii Societăţii fabienilor ; împreună 
cu soţia sa, Beatrice Webb, a scris 
mai multe lucrări cu privire la isto
ria şi teoria mişcării muncitoreşti en
gleze, în care a dezvoltat ideea posi
bilităţii rezolvării problemei muncito
reşti în condiţiile capitalismului. -
546. 

Weilling, Wilhelm (1 808-1 871) - mili
tant de seamă al mişcării muncitoreşti 
din Germania în perioada apariţiei 

acesteia, de profesiune croitor ; mem
bru al Ligii celor drepţi ; a propagat 
comunismul utopic egalitar, care a 
jucat un rol pozitiv pină la elabo
rarea comunismului ştiinţific, „primul 
impuls teoretic independent al prole
tariatului german" (Engels) ; în 1849 
a emigrat în America, unde după 
scurt timp s-a retras din mişcarea 
muncitorească. - SB, 242, 272, 273, 
444, 446, 454. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce de 
(1769-1852) - comandant de oşti şi 
om de stat englez, tory ; în 1808-
181 4  şi 1815  a comandat trupele en
gleze în războaiele împotriva lui Na
poleon I, pe care l-a învins Ia Wa
terloo ; şef al departamentului artile
riei (1818-1827) , comandant suprem 
al armatei engleze (1 827-1 828, 1842-
1852), prim-ministru (1 828-1830) , mi
nistru de externe (1 834-1835) . - 29. 

Wilhelm I ( 1797-1888) - rege al Pru
siei (1 861-1888), împărat al Germa
niei (1871-1 888) . - 5, 9, 512. 

Wilhelm al Ii-lea (1859-1941) - rege 
al Prusiei şi împărat al Germaniei 
(1 888-1918). - 4-5, 9, 45, 47, 530, 
536-538. 

Wilhelm al IV-iea (1765--1 837) - rege 
al Angliei (1830-1 837) . - 35. 

Wille, Bruno (1 860-1928) - scriitor 
german, la sfîrşitul deceniului al 9-lea 
a aderat la mişcarea social-demo
crată ; unul dintre liderii grupului „ti
nerilor". - 84. 

Wilson, John Havelock (1 858-1929) -
militant al mişcării trade-unioniste en
gleze, organizatorul şi preşedintele 
(din 1887) Uniunii naţionale a mari
narilor şi fochiştilor ; din 1892 de mai 
multe ori deputat în parlament, a pre
conizat colaborarea cu burghezia ; în 
timpul primului război mondial social
şovinist. - 322. 

y 

Young, Arthur (1741-1820) - agronom 
şi economist englez, autorul lucrării 
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„Călătorie în Irlanda",  care a apărut 
la sffrşitul secolului al XVIII-iea. -
1 30. 

z 

Zamoyski, Wladislaw, con te (1803-
1868} - magnat polonez, a participat 
la răscoala din 1 830-1831 ; după înă
buşirea răscoalei a fost unul dintre 
conducătorii emigraţiei monarhiste

<:onservatoare poloneze de Ia Paris. 
- 35. 

Zasu/ici, Vera Ivanovna (1851-1919) 
participantă activă la mişcarea narod
nică şi apoi Ia mişcarea social-demo
crată din Rusia ; unul dintre înteme
ietorii grupului „Eliberarea muncii• 1 
ulterior s-a situat pe poziţii menşe
vice. - 52. 

Zizka (Ziska) von Trocnow, Jan (aprox. 
1 360-1424) - conducător de oşti şi 

om politic ceh ; după arderea pe rug 
a lui Huss, conducătorul mişcării hu· 
site şi comandantul de oşti al husi· 
ţilor ; erou naţional ceh. - 444. 

Personaje din literatură, biblie şi mitologie 

Achiie - potrivit legendei, cel mai cu
rajos dintre eroii greci care a luat 
parte la războiul troian, unul dintre 
personajele principale din „Iliada" lui 
Homer ; a fost rănit mortal de o să
geată care i-a pătruns în călcii, sin
gurul Ioc vulnerabil de pe trupul său. - 269. 

Agamemnon - în mitologia greacă că
petenia oştilor greceşti în timpul răz
boiului troian ; după întoarcerea din 
război a fost omorlt de soţia sa, Cli
temnestra, şi de Egist ; eroul princi
pal din tragedia cu acelaşi nume de 
Eschil. - 207. 

Apol/o - în mitologia greacă şi ro
mană zeul soarelui şi al luminii, pro
tectorul artelor şi al celor ce prezi
ceau viitorul. - 207. 

A tena (Pal/as Atena) - una dintre 
principalele zeităţi din mitologia 
greacă ; zeiţa inţelepciunii, nebiruită 
în războaie, protectoarea artelor fru· 
moase, ocrotitoare a oraşelor. - 207, 
208. 

Balaam (sau Bileam) - potrivit legen
dei biblice, profet din Mesopotamia 
chemat de Balac, regele moabiţilor, 
să-i blesteme pe israeliţi. - 453. 

Ba/ac - potrivit legendei biblice, regele 
moabiţilor. - 453. 

Baruch - autorul mitic al unei cărţi din 
Biblie (Cartea lui Baruch) . - 452. 

Clitemnestra - în mitologia greacăJ.- so
ţia lui Agamemnon, pe care l-a omo
rit după întoarcerea sa din războiul 
troian ; personaj din tragedia „Ores
tia" de Eschil. - 207. 

Daniil - profet din VechiuJ testament ; 
autorul mitic al unei cărţi din Biblie 
(Cartea lui Danii!). - 452, 460, 462. 

Dogberry - personaj din comedia lui 
Shakespeare „Mult zgomot pentru ni· 
mic" ,  tipul micului slujbaş înfumurat, 
ignorant şi mărginit. - 166. 

Eclcart cel credincios - erou al legen· 
delor populare germane din evul me
diu ; simbolul paznicului credincios. 
- 84. 

Egist - în mitologia greacă iubitul Cli· 
temnestrei, cu ajutorul caruia aceasta 
l-a omorrt pe Agamemnon ; personaj 
din tragediile lui Eschil „Agamemnon" 
şi „Hoeforele". - 207. 

Erinii - în mitologia greacă, divinităţi 
ale răzbunării, eroine ale tragediilor 
lui Eschil „Hoeforele" şi „Eumenidele" 
(partea a doua şi a treia a trilogiei 
„Orestia" ) .  - 207, 208. 

Ezdra - autorul mitic a cinci cărţi din 
Vechiul testament. - 452. 
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Enoch - autor mitic al unei cărU apo
crife, aşa-numita Carte a lui Enoch, 
care nu a fost inclusă în Biblie. -
460. 

Eugen Oneghln - personajul principal 
din romanul cu acelaşi nume de A. S. 
Puşkin. - 28. 

Falslall - personaj din piesele lui 
Shakespeare „Nevestele vesele din 
Windsor" şi „Henric al IV-iea• .  -
170. 

Gheorghe (slinlul Gheorghe, cavaler) -
sfînt al bisericii creştine ; începînd 
dm secolul al XII-iea este înfăţişat în 
arta plastică în chip de cavaler uci
gînd balaurul. - 1 63, 170. 

lahve (Adonai, Jehova). - 465. 

lezabela - în Vechiul testament, regină 
despotică şi crudă, care a încercat să 
înlocuiască vechea religie ebraică prin 
cultul zeiţei Astarte ; în apocalipsul 
sfintului Ioan Teologul personifiră 
desfrîul şi nelegiuirea. - 455. 

leu.•chil - profet din Vechiul testament. 
- 460. 

Ioan j_ în mitologia creştină, unul .din
tre \apostolii lui Hristos ; potrivit le
gend�i ,  autorul cărţii „Apocalipsul sf. 
Ioan Teologul• ,  una dintre evanghe
liile qanoniceşti, şi al celor trei Epis
tole ale lui Ioan, lucrări scrise de fapt 
de mai mulţi autori. - 452-458, 460, 
465. 

Isaia -- autorul mitic al unei cărţi din 
Bibli e. - 453, 462, 465. 

Jupiter - zeul zeilor în mitologia ro
ma!1ă, - 445, 466. 

Mit.all - potrivit Bibliei - unul dintre 
.srhangheli. - 460. 

Moise - profet şi legiuitor r i-a eliberat 
pe evrei din robia egipteană. - 206, 
453. 

Nlcolae - potrivit legendei biblice, 
diacon la Ierusalim, întemeietorul unei 
secte eretice. - 455. 

Oresle - în mitologia greacă, fiul lui 
Agamemnon şi al Clitemnestrei ; s-a 
răzbunat pe mama sa şi pe Egist, care 
îl omortseră pe Agamemnon 1 erou al 
tragediilor lui Eschil „Hoeforele" şi 
„Eumenidele" (partea a doua şi a 
treia a trilogiei „Orestia"). - 207, 208. 

Pavel - unul dintre apostolii lui Hris
tos. - 444, 449, 455. 

Peregrinus - personaj din satira lui 

Lucian „Moartea lui Peregrinus•. 

445, 447. 

Proleus - vezi Peregrinus. 

Semiramida - regină despotică a Asi

riei, renumită pentru fastul de la 

curtea ei. - 20. 

Tantal - în mitologia greacă, rege al 

Lydiei ; pentru că i-a ofensat pe zei 

a fost condamnat la chinuri veşnice 

în împărăţia umbrelor ; ori de cite ori 
încerca să-şi aline setea sau foamea, 
apa în care stătea şi poamele care-i 

atirnau deasupra capului dispăreau. -
445. 

Tersile - personaj din „Iliada" lui Ho

mer ; ostaş grec, a luat parte Ia ase
diul Troiei ; într-un episod din cintul 

al 2-lea al epopeii este bătut de Odi
seu pentru că defăimase pe Agamem

non, căpetenia oştilor greceşti 1 a fost 

ucis de Ahile. - 173. 
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A 

Aachen. - 31.  

Abo (Turku), oraş situat pe coasta de 
sud-vest a Finlandei. - 27. 

Adige (Etsch), fluviu in nordul Italiei. 
- 391 . 

I 
Adrianopol (Eclirne), oraş in vestul Tur-

ciei europene. - 33. 

Afganistan, stat în sud-vestul Asiei. 
42. 

Alrica. - 212, 444, 458. 

Aliaia, ţinut în Grecia antică, situat în 
nordul Peloponesului. - 464. 

Alcoy, oraş în e•tul Spaniei, la nord de 
Alicante. - 414. 

Alexandria. - 450. 

Alpi. - 195, 475. 

Alsacia-Lorena. - 40, 41 , 182, 246, 247, 
368, 391 , 533, 544. 

America. - 22, 49, 50, 55, 57, 66, 191 ,  
228, 230, 247, 262, 269, 299, 308, 310, 
313 319, 329, 392, 403, 4 1 1 ,  521. 

America de Nord. - 50. 

America de Sud. - 482. 

Amur, regiune in sud-estul Siberiei. -
348. 

48 - Marx-Engel<, Opere, voi. 22 

Andaluzia, regiune în sudul Spaniei. -
415, 481 .  

Anglia. - 20, 22, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 
41 , 42, 49, 50, 58, 72, 74, 82, 87, 130, 131 , 
2 1 1 ,  214, 228, 230, 237, 247, 256, 260, 
262-267, 268-270, 287, 293-296, 299, 
303, 306, 307, 310-317, 319-324, 328, 
329, 392-395, 399, 410, 427, 491 , 51 1 ,  
533, 538, 542, 545. 

Arcadia, provincie în Grecia antică, si
tuată în centrul peninsulei Mareea. 
- 467. 

Ardeal vezi Transilvania. 

Armenia (R. S. S. Armeană). - 41 , 43, 
445. 

Asia. - 33, 212, 252, 402, 464, 522. 

Asia Mică. - 17, 451 , 464, 465. 

Atena. - 476. 

A tlantic sau Oceanul Atlantic. - 259. 

Austerlitz (azi Slavkov u Brna) , locali
tate în Moravia (R. S. Cehoslovacă). 
- 27. 

Australia. - 212, 230, 405. 

Austria. - 20, 22-24, 26, 28, 33, 36, 39, 
41, 45, 46, 49, 60, 65, 217, 246, 359, 
368, 378, 39<1, 396, 399, 438, 492, 5 1 1 ,  
5 1 2 ,  520, 543. 

A uslro-Unqaria. - 87. 
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B 

Baden. - 1 96. 

Bagneres-de-Luchon, oraş Ia sud-vest de 
Toulouse. - 257. 

Balcani. - 33, 4 1 .  

Banat, veche provincie istorică situată 
între Carpaţii Meridionali, Dunăre, 
Tisa şi Mureş. - 43. 

Barcelona, oraş în nord-estul Spaniei. 
- 74. 

Basarabia. - 29, 4 1 ,  43. 

Bavaria. - 20, 483, 536, 537. 

Belfast, principalul oraş din Irlanda de 
Nord. - 469. 

Belgia. - 20, 72, 73, 269, 3 19, 335, 399, 
454, 475, 433, 520, 536. 

BP/t, Beltul Mare, slrîmtoare în Marea 
Baltică între insulele Fyn (Fionia) şi 
Sjaelland Seeland) şi Beltul Mic, 
strirntoare în Marea Baltică, între 
insulele Fyn (Fionia) şi peninsula Iyl
land (lutlanda). - 1 8 .  

Berlin. - 4 1 ,  1 8 1 ,  236, 259, 3 10, 331, 332, 
359, 407, 456, 463, 508, 5 16, 518 ,  538, 
541 ,  542. 

Bicloru<ia (R. S. S. Bielorusă). - 1 8, 24. 

Birminglwm, orn5 în Anglia. - 269, 3 19. 

Bo�mia (Cehia). - 398. 

Bonn. - 33 1 .  

Bos/or. - 1 7, 34, 40, 4 1 ,  47. 

Bosnia. - 4 1 .  

Boston, oraş în Anglia, în comitalul 
Lincolnshire . - 328. 

Bradford, oraş în Anglia, la  vest de 
Leeds. - 299. 

Braunschweig. - 338. 

Bremen . - 542. 

Breslau (Wroclaw). - 1 70.  

Bretania, peninsulă în nord-vestul Fran
ţei. - 335. 

Briinn (Brno). - 255. 

Bruxelles. - 75, 235, 332, 335, 403. 

Bucureşti. - 28. 

Budapesta. - 88. 

Bug, fluviu în partea sud-vestică a 
R. S. S. Ucrainene. - 24. 

Buhuru, hanatul, în trecut stat în Asia 
centrală, azi ţinut în R. S .  S .  Uzbekă. 
- 42. 

Bulgaria. - 36, 4 1 ,  481 ,  520, 544. 

c 

Ccidiz (Cadix), oraş în sudul Spaniei, 
port la Oceanul Atlantic. 414 .  

Caliiornia. - 57, 405. 

Cambridge, oraş la nord de Londra. -
95, 1 70, 1 73. 

Canada. - 230. 

Canossa, 01 ăşel Ia sud-est de Milano, tu 
un castel istoric, azi în ruine. - 9. 

Capul Nord, cap în extremitatea nor-
dică a Europei. 308. 

Carpa/i. - 46. 

Cartagena, oraş în sud-estul Spaniei, 
port la Marea Mediterană .  - 414 .  

Castilia, ţinut în centrul Spaniei. - 82. 

Caucaz. - 1 5, 1 7, 34, 533. 

Ceardjou, oraş pe Amu-Daria. - 42. 

Champagne, ţinut în nord-estul Franţei. 
- 368, 388. 

Chicago. - 326. 

China. - 260, 300, 3 10, 329. 
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Cldirvaux, localitate situată pe rîul 
Aube, la sud-est de Troyes. - 1 88. 

Congo, fluviu în Africa. - 269, 319 

Conne//svil/e, oraş în p, nns) vania, Ia  
sud de Pittsburg (S.U.A.). - 263, 313.  

Constantinopol (Istanbul}. - 17, 25,  27, 
30, 33, 34, 36, 40, 41 ,  43, 45-47, 252. 

Copenhaga. - 495. 

C6rdoba, oraş în sudul Spaniei. - 414. 

Cracovia (Krak6w). - 36. 

Creta, insulă în Marea Mediterană, 
aparţinînd Greciei. - 43. 

Crimeea. - 17, 23, 36. 

D 

Danemarca. - 36, 39, 78, 248, 495, 520. 

Dardanele. - 41 , 47, 445. 

Darmstadt. 306, 308. 

Don - 15. 

Dresda. - 196,  516, 542. 

Dunărea. - 15, 33, 36, 41 .  

Dvina de Vest, fluviu în partea euro
peană a U.R.S S. - 15, 28, 383. 

E 

Efes, vechi oraş în Asia Mică, puternic 
centru comercial ; azi in ruine. - 455. 

Egipt. - 450, 451 .  

Elba. - 387. 

Elberield (Wuppertal). 196. 

Elveţia. - 78, 230, 308, 342, 446, 475, 
514, -520, 544. 

Eriurt. - 27. 

Eufrat, cel mai ma.re fluviu pin.. Asia 

48 • 

anterioară. 46•1. 

Europa. - 5, 13, 17,  19,  20, 22 24, 28, 
30--33, 36, 40, 44--48, 52, 55, 57, 81 ' 
87, 1 49, 183 ,  246-248, 250, 2771 �9 1 ,  
299, 336, 337, 365, 367, ;38@, 392, 393 
399, 403, 41 1 ,  4 17, 4111-""423', 425, 429, 
433, 481 ,  483, 488, 505, 500, 5 1 1 ,  512, 
521 ,  530, 533, 538, 543. 

Eylau - vezi Preus,sich-I;lylau. - 27. 

F 

Finlanda. - 25, 27, 29. 

Flandra, provincie în Belgia. - 391 . 

Fort d'Issy, Ia sud-vesf de Paris. - 1 88. 

Pori de Vanves, la  sud-vest de Paris. 
- 188. 

Frankfurt pe Main. - 368, 477. 

Fran/a. - 15,  1 8 ,  20, 22-24, 26, 28, 3 1 , 
32, 34, 36, 39-43, 45, 46, 58, 82, 87, 
1 82-1 85, 1 94, 217, 228, 229, 241, 246-
249, 250, 253, 262, 269, 293, 295, 296, 
299, 302, 303, 312, 317, 319 ,  327, 332, 
335, 336, 343, 350, 351 , 356, 357, 368, 
370, 378-380, 383, 386, 390, 392, 393, 
396, 399, 400, 412, 427, 454, 471 , 475, 
477, 483, 486, 488, 494, 505, 506, 508, 
51 1-514, 519,  530, 532, 533, 537, 538, 
543, 544. 

Friedland (azi Prawdinsk), oraş Ia sud
est de Kaliningrad. - 27. 

G 

Galia, denumirea romană a ţării celţilor 
(Franţa). -- 522. 

Gali/eia, în trecut ţinut în Asia Mică. 
- 450. 

Gatcina, localitate la sud-vest de Lenin
grad. - 55. 

Geneva. - 52, 56, 58, 215, 342-;344, 446. 

Geok-tepe, oraş Ia nord de "Aşhabad 
(R. S. S. Turkmenă). - 42. 

Germania. - 3--5, 1 9, 20, 23, 25-27, 3 1 ,  
35, 39-41 , 46, 57, SB, 65, 67, 6Y, 76, 
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77, 8 1 ,  84, 86, 87, 9 1 ,  97, 139, 182, 183, 
1 8.5, 192, 217, 225, 228-231 ,  234-236, 
241 , 242, 244, 246-249, 262, 266, 269, 
273, 276, 280, 287, 292, 293, 298, 300, 
302, 303, 306-308, 310,  312, 317, 319 ,  
327, 330, 332, 335, 359, 367-370, 378-
381 , 386, 390-394, 396, 399, 400, 404, 
405, 408, 41 1 ,  416, 427, 456, 467, 471 , 
476, 483, 489, 490, 492, 500, 51 1 ,  513, 
514, 5 1 9 ,  529, 532-539, 543, 545. 

Gicssen, oraş pe rîul lahn, lingă \Vetz
lar. - 306. 

Glasgow, oraş în Scoţia. - 322, 326, 
327. 

Gol/ul Finic. - 275. 

Gorbersdorf (Sokolowsko), localitate l;i 
sud de legnica (R. P. Polonă). - 80. 

Granada, oraş în sudul Spaniei. - 414.  

Grecia. 31 ,  32, 33, 451 . 

H 

Hainfcld, oraş la sucl-ve5t de Viena. -
217. 

fla/le (Hal). oraş la suci-vest de Bruxel
les. - 90. 

Halys, în trecut denumirea fluviului Kî

zil-Irmak, în Turcia.  - 9. 

Hamburg. - 68, 259, 310, 545. 

Hawai, grup de insule în Oceanul Pa

cific. - 212, 346. 

Heidelberg. - 306. 

Helespon l - vezi Darclanele. 

Hinducuş, hm\ muntos în nord-estul Af

ganistanului. - 42. 

Hivin, hanatul, în trecut stat în Asia 
Centrală, azi teritoriu în R. S. S. Uz
bekă. - 42. 

Hochst, oraş la ve5t de Frankfurt pe 
Main. - 308. 

l16dmezovciscirl1ely, oraş la suci-est de 
Budapesta. - 439. 

Holslein. - 446. 

Ierusalim. - 450, 453, 460, 461 , 465. 

India. - 22, 42, 329, 346, 4 1 6, 421 482. 

lncliile britanice. - 252. 

Insulele Sandwich - vezi Hawai. 

Irlanda. - 265, 416, 481 .  

lscrlohn, oraş la sud-c5t d e  Dortmund. 
- 196. 

Italia. - 3 1 ,  39, 45, 195, 246, 276, 2qEJ, 
317, 344, 352, 357, 359, 360, 368, 378, 
390, 400, 433, 435, 454, 458, 520, 529. 

lucleca. - 450. 

J 

Jaxarlcs (Sir-Daria), flU\ rn în A5ia Cen
trala. - 15, 42. 

Jena. 27, 389. 

Jura, lant muntos care formează granila 
dintre Franla şi Elve\ja. - 346-348. 

K 

Kc1mcne/ (Kamene/-Podol,ki ) ,  oraş ,ituat 
pe cursul mijlociu al Nhtrului. - 383. 

Kfwrtoum. - 446. 

Kokand, oraş situat pe cursul inferior 
al Sîr-Dtlriei. - 42. 

Koln (Colonia). - 33 1 ,  336, 538. 

Kovno (Kaunas). - 383. 

Kreuznach, Bad, staliune balneard pe 
rîul Nahe, la sud-vest de Mainz. 
332. 

Kronsladl, fortăreală pe insula Kotlin, 
lingă leningrad. - 530. 
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K} thnos, insu Id în Marea Egee. - 464. 

L 

Loibach (azi Ljubljana), oraş în Slove
nia (lugo5lavia) .  - 3 1 .  

Luncos/1ire, com i td t  i n  nord-ve<tul An
gliei. - 310.  

Lausannc. - 4 17. 

Leipzig. - 28. 

Lille, oraş în nordul Franţei. - 257, 283. 

Liluunia (R. S. S. Liluaniună). - 18.  

Liverpool. - 7l.  

Londra. - 32, 60, 62,  6B, 104,  1 23, 1 40, 
1 44, 257, 268, 27 1 ,  307, 308, 318, 321 ,  
336, 342, 396, 406, 409, 488, 503, 506, 
524 

Liibeck. - 542. 

M 

Madrid. - 400, 469. 

Maina (Mani), partea sudică a Pelopo
ne;,ului. - 466. 

Malaga, port în sudul Spaniei. - 414. 

Mulorusia - vezi Ucraina. 

Manc.hester. - 259, 269, 306, 307, 3 1 0, 
3 19. 

Marea Adria tică. - 18. 

Marea de Azov. - 23, 275. 

Marca Baltică. - 25, 427. 

Marea Britanie. - 481. 

Marca Caspică. - 42. 

Marea Egee, face parte din bazinul Mă
rii Mediterane, intre Grecia şi Turcia. 

- 46, 402, 464. 

J\larra Mediterană. 359. 

l\1areu Neugrn. 
275, 402. 

1 5, 17,  25, 42, 46, 

Marna, afluent al Senei. - 250. 

Marsilia. - 327. 

Mechlenburg. - 483, 520. 

Memc/ (Njeme11, Nema11). 39 t .  

Merv (Mary) . oraş la est de Aşha
bacl. - 42. 

Metz, oraş în estul Fran\ei. - 1 85, 1 88. 

Middlesbrough, port în nord-e<tul An
gliei. - 322. 

Mi/1ailovskoe, localitate pe coa,ta de e't 
a Mării Ca;,pice. - 42. 

Milano. - 359, 508. 

Molclova. - 27, 32 36. 

Moscova. - 17, 28, 275, 346, 427. 

Mo5e/a. - 33 1 ,  418.  

Mouli11-Suque1, localitate la sud de Pa
ris. - 1 88. 

Mun tenegru (Crna Gorn), ţinut la Marea 
Adriatică. - 41 .  

Murcla, capitala provinciei cu atelaşi 
nume în sud-estul Spaniei. 414.  

N 

Nuntes, oraş în vestul Franţei. - 477, 
486, 487' 498. 

Navarino (azi Pylos), oraş în Pelopo
nes. - 33. 

Neuilly-sur-Sei11e, localitate la vest de 
Paris. - 1 88. 

New Lanark, localitate în sudul Sco\iei, 
comitatul Lanark. - 422. 

New York. - 216 ,  259, 309, 336. 

Nicomedia (Jzmit), oraş pe coa5ta de 
e5t a Mării de Marmara. - 523. 

Nikoluevsk, port la gurile Amurului. 
348. 
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Niµru. - 15,  28 383. 

Nistru. - 24. 

Norvegia. 25, 27, 29, 81  83, 308. 

o 

Olanda. 

01 şova. 

78, 293, 329, 386, 391 . 

36. 

Oi...u �  (Amu-Daria), f!U\ iU în Asia Cen
trală Sovielicd. - 1 5, 42. 

p 

Palatinat. - 196. 

Palestina. - 445, 450. 

Paris. - 28, 32, 39, 49, 58, 60, G2, 180, 
1 85, 1 86, 1 88-1 9 1 ,  23G, 277, 298, 332, 
335, 350, 351 , 359, 378, 386, 389, 403, 
407, 48 1 ,  508, 510, 5 1 1-513, 5 1 6, 5 17, 
5 1 8, 521 , 529. 

Parium (azi Komares), în trecut oraş 
situat pe ţărmul Helespontului (Dar
danele). - 445. 

Patmos, insulă în Marea Egee. - 464. 

Pcloµones (Mareea), peninsulă în su
dul Gredei. - 466. 

Peninsula Balcanică. - 17, 18, 35, 43. 

Pergam (azi Bergrima}, în trecut oraş 
grecesc în Asia Mică ; azi oraş în  
partea asiatică a Turciei. - 455. 

Persia (Iran). - 16, 1 9, 42, 444. 

Petersburg St. (Leningrad). - 17, 22, 
25, 42, 351 .  

. 

Pliiladelphia ( Ala,ehir}, oraş la e;t de 
Izmir, în partea asiatică a Turciei. 
453, 455. 

Pirinei. - 257. 

Plevna (Pleven}, oraş la nord-est de 
Sofia. - 43, 537. 

Polonia. - 1 8, 19 ,  22-24, 28, 34 3G, 
46, 247, 275, 276, 359, 383, 51 1 ,  512 .  

Preussisch-Eylau (Bagrationovsl;}. - 27. 

Principatele dunarene ve7i Moldova şi 
Valallia. 

Provinciile baltice, în Rusia ţarista gu
berniile Estonia, Kurlanda şi Livonia ; 
azi R.S.S. Letonă şi R S.S. Estona. -
392. 

Provinciile basce, denumirea celor trei 
provincii din n01 dul Spaniei : } iz
caya, Guipuzcoa �i Alava. - 4 14. 

Provinciile vechi prusiene ( Alfpreus
sische Provinzen}, denumirea fostelor 
provincii prusiene, Prusia orientală, 
Prusia occidentala, Pomerania şi 
Brandenburg, care înainte de 1 8 1 5, 
respectiv 1 807, făceau parte din Prn
sia. - 500. 

Prusia. - 15,  20, 22-24, 26, 28, 35, 36, 
39, 40, 49, 1 83, 228, 229, 351 ,  379, 48 1 ,  
488, 500, 501 , 53G. 

Prusia orientală. - 22. 

Prut. - 15,  33, 36. 

R 

Regatul Unit al Marii Britanii - v ezi 
Marea Britanie. 

Rin. - 9, 26, 32, 33, 50, 1 85, 248, 37G, 
408, 484. 

Rochester, oraş la nord-vest de New 
York. - 216. 

Roma. - 450, 452, 462-464, 476, 48 1 .  

România. - 4 1 ,  520, 544. 

Rumelia orientală, veche provincie isto
rică situată în sud-estul Bulgariei. -
4 1 .  

Rusia. - 14-18, 20, 2 1 ,  23-29, 32, 
34-41 , 43-48, 52, 55, 8 1 ,  87, 1 82, 183, 
235, 246, 248, 249, 251 , 252, 269, 3 1 9, 
351 , 368, 378, 38 1-386, 392--393, 413 ,  

416 ,  417 ,  4 1 8-422, 423-429, 481 , 5 1 1 ,  
520. 530-533, 537, 538, 543, 544. 
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s 
Sahalin, insulă situată intre 

Ohotsk şi Marea Japoniei. 
346. 

Mdrea 
- 345, 

Sa/lord, localitate la sud-vest de Man
chester. - 322. 

Samarkand, oraş la sud-vest de Taş
kent. - 42. 

San Stet.Jno (Esilkoy), localitate la vest 
de Istanbul. - 4 1 .  

Saxonia. - 523. 

Sa>.onia infer10ară. - 483. 

Schleswig. - 247, 248. 

Schleswig-Holstein. - 483. 

Sco/ia. 129, 293, 416. 

Sedan. 1 85, 1 88, 246, 370, 544. 

Semlin (Zemun}, o parte a Belgradu
lui. - 36. 

Sena. - 188, 250. 

Serbia. - 4 1 .  

Sevaslopol. - 37. 

Sevilla, oraş în sud-vestul Spaniei. -
414. 

Siberia. - 57, 405. 

Sicilia. - 458, 473, 401 .  

Siria. - 446, 451 . 

Smirna (lzmir), port Ia Marea Egee. -
453, 455. 

Soulhporl, localitate balneară la nord 
de Liverpool. - 269, 319. 

Spania. - 31 , 194, 257, 327, 344, 400, 
414 ,  444, 454, 475, 514. 

Sparta. - 476. 

Spichern, localitate la sud de Saar
brucken. - 370. 

Slafford�/1ire, comital în centrul An
gliei. - 269, 319. 

Stalele Unite ale Americii. - 24, 52, 
.21 1 ,  230, 260, 300, 465. 

Stockholm. - 27. 

Strasbourg. - 170. 

Stuttgart. - 328, 542. 

Suedia. - 17, 19, 25, 29. 

Suleiman, munţi în Pakistan. 42. 

Sund (Ore Sund), strimtoare intre 
insula daneză Seeland şi regiunea 
Schonen din Suedia. - 18, 43. 

Swansea, port în sud-vestul Angliei, la 
Golful Bristol. - 57. 

T 

Taganrog, port la Marea de A-:ov. -
32. 

Taşkenl. - 42. 

Teschen (Cesky Tesin, Cieszyn}, oraş 
Ia est de Ostrnva ; partea de pe ma
lul stîng al riului Oise este cehă, cea 
de pe malul drept - poloneza. 
23, 26, 27. 

Tilsit (azi Sovietsk) . - 27, 28 , 248, 368. 

Transilvania. - 43. 

Trier, oraş în R. F. Germană. - 331 .  

Troppau (Opava}, oraş la nord-vest de 
Ostrava. 31 . 

Turcia. - 17, 19, 23, 27, 34, 36, 4 1 ,  50. 

Turingia. - 229. 

Turkeslan (R.S. <;. Turkmenă). - 42. 

Ţarigrad - vezi Constantinopol. 

u 

Ucraina (R.S.S. Ucraineană). - 18 ,  24. 

Ungaria. - 35, 36, 39, 88, 267, 276, 298, 
359, 439, 51 1 .  
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Unkiar Skelessi, localitate situată pe 
ţărmul asiatic al Bosforului . - 34. 

V 

Valahia. - 27, 32-36. 

Valencia, oraş în estul Spaniei. - 414.  

Varşovia. - 34, 35. 

Ve/icorusia. - 18, 24, 422. 

Verona, oraş în Italia de nord. - 3 1 ,  
32. 

Versailles. - 1 80, 1 86, 277. 

Viena. - 35, 60, 398, 406, 407, 508, 516.  

Vistula (Wisla). - 15, 248, 383. 

Viliuisk, localitate la nord-vest de Ia
kutsk, în partea de răsărit a Sibe
riei. - 417. 

Vladimir, oraş la nord-est de Mos
cova. - 275, 427. 

Volga. - 15. 

w 

Waadt (Vaud), canton în Elve\ia. - 447. 

Wagram, localitate la nord-est de 
Viena. - 519.  

Wales. - 131 . 

Washington. - 216.  

Waterloo, localitate la sud de Bru
xelles. - 519. 

Wărth (Woerth) pe Sauer, oraş la sud
vest de Wissembourg. - 370. 

z 

Ziirich. - 308, 326, 377, 403, 407. 
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La lucrările citate de Engels au fost indicate, în măsura în care acest lucru 
a putut fi stabilit, ediţiile presupuse că ar fi fost folosite de el. In unele cazuri, 
în special acolo unde izvoarele bibliografice nu sini precizate, nu se menţio
nează ediţia. Legile şi documentele sini indicate numai atunci cînd se citeazCi 
din ele. Unele izvoare n-au putut fi identificate. 

I. OPERE ŞI ARTICOLE ALE UNOR AUTORI CUNOSCUŢI ŞI ANONIMI 

Address and provisional ru/es of the Working Men's International Association, 
established September 28, 1864, al a public meeting held al St. Martin's Hali, 
Long Acre, London. [London] 1864. - 57, 58, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 108, 11 3, 
1 1 4, 1 1 5, 120, 125, 126, 127, 128, 134, 139-140, 141 , 142, 147, 1 49, 150, 151. 
163, 1 64, 166, 168, 169, 171, 337, 341. 

Allgemeine Statuten und 
beilerassoziution. Amil. 
Leipzig [1871 ] .  - 222. 

Verwaltungs-Verordnungen 
deutsche Ausg., revidirt 

Aischy/os : Orestia. - 207, 208. 

der ln ternalionalen Ar
durch den Generalrath. 

Bachofen, J{ohann/ J{akob/ : Das Mutterrecht. Eine Unter�nchung iiber die 
Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiiisen und rechtlichen Natur. 
Stuttgart 1861 . - 206, 207, 208, 209. 

Bauer, Bruno : Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes. Bremen 1 840. -
449, 450. 

- Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker. Bd. 1-2, Leipzig 184 1 .  -
449, 450. 

- Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker und des Johannes. 3. und 
letzter Bd. Braunschweig 1842. - 449, 450. 

Die Hibei oder die ganze Heilige Schrift des ulten und neuen Testaments, nach 
der deutschen Ubers. Martin Luthers. - 165. 
Das a/le Testament. - 460. 
Die fiinf Biicher Mose. - 206. 
Das Buch Esra. - 452. 
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Dus prophetische Buch Jesaia. - 453, 462, 465. 
Das prophetische Buch Hesekiel. - 460. 
Das prophetische Buch Daniel. - 452, 462. 

Das Neue Testament. - 448, 449, 450. 
Die vier Evangelien. - 458. 
Apostelgeschichte. - 455. 
Die Briefe des Paulus. - 455. 
Die Briefe des Johanne<. - 452. 
Ole Offenbarung des Johannes. - 450-458, 460-467. 

Blanc, Louis : Organisation du travail. Paris 1 84 1 .  - 248. 

Boi/eau·Despreaux, Nicolas :  Les satires de Nicolas Boileau-Despreaux, Hrsg. 
von O. L. B. Wolff. Jena 1834. - 136, 148. 

Boisguil/eberl [Pierre Le Pesant} : Le detail de la Fiance. In : Economistes finan
ciers du XVIIIe siecle. Par Eugl>ne Daire. Paris 1843. - 253, �31. 

Brenlano, Lujo : Meine Polemik mit Karl Mane. Zugleich ein Beitrag zur Frage 
des Fortschritts der Arbeiterklasse und seiner Ursachen. Berlin 1890. - 95, 96, 
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