


K A R L  M A R X  F R I E D R ICH E N G E L S 

OPERE, VOLUMUL 4 



Proletari din toate ţărlIe, uniţi-v1/ 

INSTITUTUL DE MAR XISM ,LENINISM 
DE PE UNG Ă c. C. AL P. S. U. G. 

KARL MARX 

FRIEDRICH ENGELS 

OPERE 

EDITURA POLITICĂ 
1958 



INSTITUTUL DE MAR XISM .LENINISM 
DE P ELIN G Ă c. C. AL P. S. U. G. 

KARL MARX 

FRIEDRICH ENGELS 

VOLUMUL 4 

EDITUR. POLITICĂ Bucureş!-l958 



Prezenta traducere a fost Intocmită în colectivul 
de redacţie al Editurii politice după origin�ul in 
limba germană apărut în editura "Dietz", Berlin, 
1958, completat cu unele note din ediţia rusă apă
rută in Editura de stat pentru literatură politică, 

Moscova, 1955 



v 

Prefaţă 

Volumul al patrulea al Operelor lui K. Marx şi F. Engels 
cuprinde lucrările scrise în perioada mai 1846-martie 1848. 

In această perioadă se termină de fapt procesul de formare 
a marxismului, care din acel moment apare ca o concepţie 
ştiinţifică închegată, în continuă dezvoltare a clasei munci
toare, ca o puternică armă ideologică în lupta pentru trans
formarea revoluţionară a societăţii, pentru comunism. Lucră
rile "Mizeria filozofiei II şi .. Manifestul Partidului ComunistU, 
scrise în această perioadă, sînt deja, aşa cum a arătat 
V. 1. Lenin, opere ale marxismului matur. 

In lucrările cuprinse în volum sînt elaborate, în linii ge
nerale, tezele fundamentale ale materialismului dialectic şi 
ale materialismului istoric, care constituie baza filozofică a 
comunismului ştiinţific. Analiiînd relaţiile economice din so
cietatea capitalistă şi supunînd unei cercetări critice lucrările 
economiştilor burgheii, Marx şi Engels au făcut în această 
perioadă un nou pas în elaborarea unei alte părţi constitutive 
a marxismului : economia politică marxistă. Pe baza generali
zării teoretice a experienţei mişcării muncitoreşti, Marx şi 
Engels au formulat din ce în ce mai precis ceea ce constituie 
principalul în marxism : teza cu p1ivire la rolul de importanţă 
istorică mondială al proletariatului ca gropar al capitalismu
lui şi ca făuritor al so cietăţii comuniste, cu pivire la dictatura 
proletariatului ca mijloc hotărîtor prin care clasa muncitoare 
îşi îndeplineşte misiunea istorJcă. Ei au formulat o serie de 
teze teoretice dintre cele mai iportante cu privire la par
tidul proletariatului, cu privire la tactica luptei revoluţionare 
a clsei muncitoare. 

Comunismul ştiinţific s-a format într-o strînsă unitate cu 
activitatea revoluţionară practică a lui Marx şi Engels, care 
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s-a desfăşurat în condiţii în care revoluţia burgheza-democra
tică se cocea în multe ţări din Europa. Prin intermediul Co
mitetului comunist de corespondenţă de la Bruxelles pe care 
îl conduceau, Marx şi Engels au întărit legăturile cu repre
zentanţii mişcării muncitoreşti şi socialiste din diferite ţări, au 
dus lupta împotriva sectarismului şi influenţei ideilor ne
coapte, utopiste. Rezultatul aCtivităţii lui Marx şi Engels a 
fost întemeierea în 1847 a Ligii comuniştilor, prima organi
zaţie 'comunistă internaţională din istoria mişcării muncitoreşti. 
Liga comuniştilor a fost germenul partidului revoluţionar al 
proletariatului pentru a cărui creare au luptat întemeietorii 
marxismului .  

Volumul începe cu "Circulara împotriva lui Kriege" ,  con
sacrată criticii "adevăratului socialism" - unul dintre curen
tele mic-burgheze împotriva cărora marxismul a trebuit să 
ducă o luptă intransigentă ca să-şi ,croiască drum spre masele 
proletare. In a1ceastă licrare Marx şi Engels Ise ridică împo
triva încercărilor "adevămtului 'socialist" Kriege de a reduce 
învăţătura 'comunistă la fraze sentimentale despre iubire, de a 
transforma comunismul într-o nouă religie. Ridiculizîd ne
cruţător utopismul şi frazeologia ideologilor mic-burghezi de 
tipul lui Kriege, şi îndeosebi încercările lui Kriege de a da 
mişcării pentru refoIla agrară din S.U.A. aparenţa unei lupte 
pentru socialism, Marx şi Engels au definit totodată în mod 
lucid de pe poziţiile materialimului, după cum arată 
V. I. Lenin, conţinutul progresist re!1 al unor asemenea miş
cări democratice mic-burgheze. "Critica dialectilcă şi revolu
ţionară a lui Marx a înlăturat învelişul doctrinei mic-burgheze 
şi a separat nucleul sănătos al «atacurilor împotriva proprie
tăţii funciare» şi al «mişcării împotriva rentei»". " (V. I. Lenin. 
Opere, val. 13, pag. 255) *. 

Lucrarea lui Marx şi Engels îndreptată împotriva lui Kriege 
a fost în mare măsură îndreptată şi împotriva comunismului 
utopic p'imitiv-egalitarist al lui Weitling, ale cărui concepţii 
deveniseră o frînă în dezvoltarea conştiinţei de clasă a mun
citorilor germani. 

In manuscrisul "Problema constituţiei Germaniei H, care 
s-a păstrat incomplet, Engels arată că, luptînd împotriva re
vendicărilor progresiste ale burgheziei, "adevăraţii socialişti" 
dădeau apă la moară cercurilor reacţionare feudale-absolutiste. 
In această lucrare, Engels trasează, pe b aza analizării situaţiei 

* Vzi şi V. 1. Lenin, Opere, val. 13, E.S.P.L.P. 1957, pag. 274-275. 
- Nola Trad. 
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sociale şi politice din Germania, tactica revoluţionară a pro
letariatului în revoluţia burgheză. 

In studiile "Socialismul german în versuri şi proză" , En
gels, critiaînd concepţiile estetice ale "adevăraţilor so cialişti" ,  
pune bazele criticii literare marxiste. Engels condmnă cu as
prime orice manifestare în literatură a mărginirii mic-bur
gheze, a sentimentalismului lacrimogen, a platitudinii, filisti
nismului şi servilismului laş faţă de potentaţii zilei. Scriitorii 
şi .poeţii progresişti, 'Subliniază Engels, trebuie să fie crainici 
ai ideilor înaintate, i luptei revoluţionare, trebuie să CÎnte 
"proletariatul mîndru, ameninţător şi revoluţionar" .  Engels 
critică necruţător încercarea "adevăratului socialist"  Grin de 
a folosi criterii mic-burgheze în aprecierea creaţiei marelui 
poet german Goethe. Caracteri�înd creaţia lui Goethe, Engels 
dă un model de cercetare a fenomenelor complexe ale litera
turii, dezvăluie legătura dintre cOllcepţia despre lume a scri
itorului şi mediul social înconjurător, relevă aspectele con
tradictorii din opera lui Goethe, arată în ce constă adevărata 
ei valoare artistică şi socială. 

Lucrarea lui K. Marx "Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filo
zofia mizeriei» a d-Iui Proudhon" , 1părută în vara lui 1847, 
este una dintre cele mai importante opere teoretice ale mar
xi'smului. In această lucrare economică-filozofică, Marx a ex
pus pentru prima oară amănunţit în presă, într-o formă pole
mică, bazele teoriei sale materialiste cu privire la lgile 
dezvoltării sociale, precum şi rezultatele cercetărilor sale în 
domeniul economiei politice. In această lucrare el expune o 
serie de idei fundamentale cu privire la tactica luptei de clasă 
a proletariatului. 

"Mizeria filozofiei " este îndreptată impotriva proudhois
mului, care întruchipa caracterul contradictoriu şi utopismul 
concepţiei despre lume a micii burghezii, tendinţa acesteia 
de a scăpa  de urmările nefaste pentru ea ale dezvoltării capi
talismului şi de a menţine totodată bazele economice ale 
orînduirii capitaliste: proprietatea privată asupra mijloacelor 
de producţie şi munca salariată. Marx a demonstrat ne temei
nicia oricăror planuri de lichidare a "laturilor negative" ale 
capitalismului în cadrul relaţiilor capitaliste înseşi, dînd prin 
aceasta o lovitură ideologiei reformiste în ansamblul ei, ai 
cărei purtători incercau, cu ajutorul unui program de mici 
reforme, să abată clasa muncitoare de la lipta pentru revolu
ţia socialistă. 
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Criticînd metoda idealistă şi metafizică a lui Proudho11, 
Marx a apărat şi a dezvoltat în "Mizeria filozofiei" noua C011-
cepţie ştiinţifică despre lume a proletariatului. 

In această lucrare, Marx fundamentează, într-o formă mult 
mai amplă şi mai dezvoltată în comparaţie cu celelalte lucrări 
anterioare, metoda sa dialectică. In opo�iţie cu dialectica idea
listă a lui Hegel, care înfăţişa lumea reală ca întruchipare a 
"ideii absolute", Marx consideră ideile, abstracţiile, catego
riile logice ca fiind reflectarea proceselor dialectice, care se 
petrec în lumea reală indpendent de voinţa şi de conş,tiinţa 
oamenilor. 

In "Mizeria filozofiei", Marx face un însemnat pas înainte 
în explicarea legilor obiective ale dezvoltării producţiei ma· 
teriale. Dezvăluind conţinutul noţiunii de "forţe productive" *, 
Marx arată că această noţiune cuprinde nu numai uneltele de 
producţie, ci şi pe muncitorii înşişi, că "cea mai puternică forţă 
productivă este însăşi clasa revoluţionară" (vem volumul de 
faţă, pag. 178). Marx arată rolul hotărîtor al forţelor de produc
ţie în dezvoltarea societăţii, dezvăluie legătJra dialectică şi in
teracţiunea dintre forţele de producţie şi relaţiile de producţie. 
El demonstrează că contradicţia antagonistă care se naşte intre 
ele pe o anumită treaptă a dezvoltării societăţii împărţite în 
clase face inevitabilă ascuţirea luptei de clasă şi înlocuirea pe 
cale revoluţionară a vechiului mod de producţie cu un mod de 
producţie nou, mai înaintat. Numai în societatea socialistă, 
eliberată de antagonismul de clasă, "evoluţiile sociale vor în
ceta să mai fie revoluţii politice" (vezi volumul de faţă, pag. 
179). 

In "Mizeria filozofiei", Marx a pus bazele economiei po
litice marxiste, pe care le-a elaborat ulterior amănunţit în 
opera sa "Contribuţii la critica economiei politice" şi în ge
niala sa lucrare "Capitalul". Marx combate concepţiile eco-
110miştilor burghezi, potrivit cărora legile economice ale ca
pitalismului lînt veşnice şi imuabile. Aplicînd metoda 
dialecticii materialiste la analizarea realităţii economice, 
Marx dezvăluie caracterul antagonist şi trecător din punct de 
vedere istoric al relaţiilor economice capitaliste. 

Analizînd de pe poziţii noi, cu adevărat ştiinţifice condi
ţiile în care a apărut societatea capitalistă, Marx explică ro
lul marii industrii mecanizate în dezvoltarea capitalismului, 

• In această lucrare, termenul forte productive este fo<losit, in genere, 
în sensul de forte de producţie. - Nola Trad. 
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analizează o serie de aspecte ale producţiei capitaliste: con
curenţa, diviziunea capitalistă a muncii. Marx arată că con
centrarea uneltelor de producţie şi diviziunea muncii sînt 
legate organic între ele, că fiecare mare descoperire în dome
niul tehnicii accentuează diviziunea muncii şi specializarea 
producţiei. Marx subliniază că anarhia în producţie, crizele, 
pauperizarea maselor sînt tovarăşii de drum inevitabili ai ca
pitaliIlului j el dezvăluie esenţa e:ploatatoare a sistemului 
muncii salariate, formulează, deocamdată încă într-o formă 
foarte generală, legea generală a acumulării capitaliste, men
ţionînd că, în condiţiile capitalismului, "în cadrul aceloraşi 
relaţii în care se produce avuţia se produce şi mizeria" (vezi 
volumul de faţă, pag. 140). 

In "Mizeria filozofiei" slînt schiţate unele teze de la care 
pleacă învăţătura marxistă cu privire la valoare, bani, sala
riu, profit, renta funciară. Marx a exprimat idei profunde cu 
privire la naţionalizarea pămîntului, pe care o considera, în 
condiţiile societăţii burgheze, cea mai consecventă măsură 
burgheză. 

In "Mizeria filozofiei", precum şi în lucrările "Protecţio
nişii, liber-schimbiştii şi clasa muncitoare" şi "Discurs asu
pra liber-schimbismului", Marx a enunţat tezele care au ser
vit ca punct de plecare pentru elaborarea teoriei plusvalorii. 
Această teorie a fost creată de Marx în formă definitivă la 
sfîrşitul deceniului al 6-lea. In operele scrise pînă la această 
dată - "Mizeria filozofiei" şi celelalte - Marx mai foloseşte 
noţiuni ca "valoarea muncii", "preţul muncii", care, aşa cum 
a menţ.onat mai tîrziu Engels în introducerea la broşura lui 
Marx "Muncă salariată şi capital", "din punctul de vedere al 
lucrărilor de mai tîrziu apar confuze şi chiar greşite". Mai 
tîrziu Marx a stabiit că muncitorul vinde capitalistului nu 
muca sa, ci forţa sa de muncă, şi de aceea el a înlocuit noţiu
nile "valoarea muncii" şi "preţul muncii" prin noţiunile "va
loarea forţei de muncă" şi "preţul forţei de muncă". 

In "Mizeria filozofiei", concretilînd concluzia cu privire la 
marea importanţă istorică a mişcării revoluţionare a clasei 
muncitoare, Marx arată rolul luptei economice, al grevelor, 
al coaliţiilor muncitoreşti (al sindicatelor) în procesul unirii 
şi al educării revoluţionare a maselor proletare. Marx enunţă 
jdeea profundă că proletariatul trebuie să dobîndească o con
şiinţă de clasă, socialistă, să înteleagă rolul său revoluţionar 
faţă de întreaga orînduire politică şi economică a societăţii 
burgheze, sau, aşa cum se exprimă Marx, să se transforme 
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dintr-o masă "ajunsă Să fie o clasă faţă de ,capital, dar nu încă 
pentru sine însăşi" , într-o "clasă pentru sine" (vezi volmul 
de faţă, pag. 177). Marx fO1ulează teza importantă cu privire 
la unitatea luptei economice şi a celei politice şi subliniază 
că, în opera de eliberare a clasei muncitoare, o deosebită im
portanţă prezintă lupta politică, răsturnarea dominaţiei poli
tice a burgheziei. 

Din volum face parte şi un însemnat grup de articole şi 
scrisori ale lui Engels publicate în ziarul cartist "Northern 
Star" şi în ziarul democrat francez "Reforme". Dintre lucrările 
publicistice, o deosebită importanţă au articolele publicate de 
Marx şi de Engels în "Deutsche-Briisseler-Zeitung", ziar care, 
sub influenţa lor, a âevenit organul de liptă al propagandei 
comuniste şi democrate. Urmărind cu atenţie mişcarea demo
crată şi proletară internaţională, Marx şi Engels au reacţionat 
în presă la toate evenimentele mai importante contemporane 
lor, au fundamentat poziţia proletariatului în principalele pro
bleme ale revoluţiei burghezo-democratice care se apropia, 
au luptat împotriva ideologiei osile Proletariatului. 

In articolul "Comunismul ziarului «Rheinischer Beobach
ter»", Marx dmască cochetăria demagogică cu masele popu
lare a reprezentanţilor reacţiunii feudale din Prusia, care mi
lita sub steagul socialismului creştin. In articolele lui Marx 
"Lamartine şi comunismul", "Observaţii pe marginea artico
lului d-lui Adolphe Bartels" şi în articolele lui Engels "Con
grsul de la Bruxelles în legătură cu problema libertăţii co
merţului",  "Manifestul d-lui Lamartine" sînt supuşi unei critici 
biciuitoare apologeţii capitalismului, ideologii burgheziei li
berale, sînt combătute născocirile liberalilor şi radicalilor bur
ghezi cu privire la comunism. 

Scrisoarea Comitetului comunist de corespondenţă din 
Bruxelles către G. A. Kattgen şi "Adresa democraţilor comu
nişti germani din Bruxelles către d-l Feargus O'Connor", scrise 
de Marx şi Engels, corespondenţele lui F. Engels referitoare 
la mişcarea cartistă din Anglia, publicate în "Reforme", şi ce
lelalte articole şi documente din acea perioadă conţin ideea 
colaborării internaţionale şi a unirii forţelor proletare şi de
mocrate. Militînd pentru alianţa dintre revoluţionarii proletari 
şi democraţii mic-burghezi, Marx şi Engels critică totodată 
concepţiile înapoiate şi iluziile acestora din urmă. In articolul 
"Cuvîntare rostită de Louis Blanc la banchetul de la Dijon", 
Engels scrie: "Fără critică nu poate exista înţelegere şi prin 
urmare nici unire" (vezi volumul de faţă, pag. 427). In acest 
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articol, Engels se ridică cu hotărîre impotriva concepţiilor 
cosmopolite propagate de socialistul mic-burghez Louis Blanc 
şi de ceilalţi militanţi mic-burghezi din Franţa. 

In lucrarea lui Engels "Comuniştii şi Karl Heinzen" şi în 
lucrarea lui Marx "Critica moralizatoare şi morala critică" se 
dezvăluie mărginirea şi democratismul inconsecvent al radi
calilor mic<burghezi germani, îndeosebi faptul că ei nu înţe
legeau necesitatea centralizării şi unificării Germaniei. In po
lemica împotriva lui Heinzen, Marx şi Engels apără şi 
fundamentează principiile comunismului ştiinţific. 

In cuvîntările lui Marx şi Engels cu privire la Polonia 
rostite la 29 noiembrie 1847 şi în cele rostite de ei la 22 fe
bruarie 1848 în problema poloneză, în articolele lui Engels 
"Inceputul sfîrşitului Austriei", "Feargus Q'Connor şi poporul 
irlandez" şi în alte opere, întemeietorii marximului enunţă o 
serie de idei importante cu privire la problema naţională, 
proolamă principiile internaţionalismului proletar. Ei militează 
pentru sprijinirea cu hotărîre a mi.cării de eliberare naţională 
din Polonia, Italia, Irlanda şi din celelalte ţări de către clasa 
muncitoare, formulează cunoscuta teză că "o naţiune nu poate 
deveni liberă atîta timp cît aSuprelte alte naţiuni" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 415). 

Articolele lui F. Engels "Constituţia Prusiei", "Mişcarea 
pentru refonnă în Franţa" , "Războiul civil din Elveţia" , "Miş
cările din 1848" şi altele sînt consacrate analizei situaţiei so
ciale şi politice dintr-o serie de ţări din Europa în ajunul re
voluţiei. In articolul "Revoluţia de la Paris", Engels, vorbind 
despre revoluţia din februarie 1848 din Franţa, lansează lo
zinca luptei pentru instaurarea republicii în Germania, 

Manuscrisul lui Engels "Principiile comunismului" , publi
cat în volum, reflectă munca depusă de Marx şi Engels pentru 
crearea programului partidului comunist care se forma. In 
această schiţă a proiectului de program al Ligii comuniştilor, 
Enqels a fundamentat din punct de vedere teoretic unele prin
cipii programatice şi tactice dintre cele mai importante ale 
partidului proletar. In lucrarea lui Engels au fost trasate mă
surile prin a căror înfăptuire proletariatul care va fi cucerit 
puterea va pregăti trecerea de la cpitalism la socialism, 

In "Principiile comunismului" este cuprinsă cunoscuta for
mulă a lui Engels cu privire la imposibilitatea victoriei socia
lismului într-o singură ţară. Justă pentru epoca capitalismu
lui premonopolist, această formulă a devenit perimată în epoca 
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capitalismului monopolist, cînd acţiunea legii dezvoltării eco
nomice şi politice inegale şi în salturi a ţărilor capitaliste face 
ca revoluia proletară să nu se maturizeze în mod simultan 
în diferite ţări. In noile condiţii istorice, această teză înve
chită a lui Engels a fost înlocuită de V. 1. Lenin cu o teză nouă 
cu privire la posibilitatea victoriei socialismului la început în 
cîteva ţări sau chiar numai Într-o singură ţară şi la imposi
bilitatea victoriei simultane a socialismului în toate sau în 
majoritatea ţărilor. 

In volum este publicată nmuritoarea operă a lui Marx şi 
Engels "Manifstul Partidului Comunist", care reprezintă apo
geul întregii lor creaţii politice şi ştiinţifice în perioada pre
mergătoare revoluţiei din 1848-1849. 

"Manifestul Partidului Comunist" este primul document
program al comunismului ştiinţific. El cupride o expunere 
unitară şi armonioasă a bazelor măreţei învăţături a lui Mar.x 
şi Engels. "In această operă este expusă cu o limpezime şi o 
precizie genială o nouă concepţie despre lume - materialismul 
consecvent, care îmbrăţişează şi domeniul vieţii sociale, dia
lectica, cea mai cuprinzătoare şi Cea mai adîncă teorie a dez
voltării, şi teoria luptei de clasă şi a rolului istoric revoluţio
nar de importanţă mondială al proletariatului, făuritor al unei 
societăţi noi, societatea comunistă" (V. !. Lenin. Opere, voI. 
21, pag. 32) *. 

Prin "Manifestul Partidului Comunist", Marx şi Engels au 
înarmat proletariatul cu demonstrarea ştiinţifică a inevitabi
lităţii falimentului capitalismului şi a triumfului revoluţiei 
proletare, au stabilit sarcinile şi scopurile mişcării proletare 
revoluţionare. Ca un fir roşu trece prin întregul "Manifest" 
ideea dictaturii proletariatului, pe care V. 1. Lenin a numit-o 
"una dintre cele mai remarcabile şi mai importante idei ale 
marxismului cu privire la problema statului... " (Opere, voI. 
25, pag. 374) H. Fără a folosi încă chiar expresia "dictatura 
proletariatului", Marx şi Engels formulează precis esenţa aces
tei teze fundamentale a marxismului. Ei arată că condiţia 
idispeSabilă pentru victoria clasei muncitoare este cuceri
rea 'uterii politice, că "primul pas în revoluţia muncltorească 
este ridicarea proletariatului la rangul de clasă dominantă" 
(vezi volumul de faţă, pag. 487). 

• Vzi şi V. 1. Lenin, Opere, voI. 2 1 ,  E.S.P.L.P. 1 955, pag. 34. - Nola 
Trad . 

•• Vezi şi V. 1. Lenin, Opere, voI. 5, E.S.P.L.P. 1956, pag. 396. - Nola 
Trad. 
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In "Manifestul Partidului Comunist" se dă o definiţie cu 
adevărat materialistă, ştiinţifică a esenţei statului. ,.In sensul 
propriu al cuvintului, puterea politică - arată autorii "Mani
festului I - este puterea organizată a unei clase pentru asu
prirea alteia" (vezi volumul de faţă, pag. 488). Arătînd că statul 
burghez este un instrument de reprimare a majorităţii exploa
tate de către minoritatea exploatatoare, Marx şi Engels au 
subliniat că clasa muncitoare, după ce va fi cucerit puterea 
de stat, trebuie s-o folosească în interesul uriaşei majorităţi 
pentru lichidarea impotrivirii unui pumn de exploatatori, pen
tru construirea societăţii comuniste, fără clase. 

In "Manifestul Partidului Comunist", Marx şi Engels au 
pus în faţa clasei muncitoare măreţul ţel al construirii comu
nismului. Ei au prevăzut că revoluţia comunistă va lichida 
orice exploatare şi contradicţii de clasă, orice asuprire socială, 
politi'că şi naţională, că ea va duce la crearea unei societăţi 
în care "dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiţia pentru 
dezvoltarea liberă a tuturora" (vezi volumul de faţă, pag. 488). 
intemeietorii comunismului ştiinţific au prezis în mod pro
fetic că victoria clasei muncitoare va duce nu numai la lichi
darea exploatării omului de către om, i va izbăvi omenirea 
de antagonismul şi de relaţiile duşmănoase dintre naţiuni, de 
războaiele sîngeroase dintre popoare, generate de capitalism. 

In "Manifestul Partidului Comunist", Marx şi Engels au 
formulat tezele fundamentale cu privire la partid ca deta-şa
ment de avangardă al proletariatului, fără de care clasa mun
citoare nu poate cuceri puterea, nu poate îifăptui transfor
marea societăţii. Trasind tactica partidului proletar, Marx şi 
Engels au arătat necesitatea de a subordona lupta pentru ţe
lurile imediate ale proletariatului intereselor luptei pentru 
scopurile sale finale, necesitatea de a îmbina sarcinile speci
fice ale proletariatului din fiecare ţară cu surcinile generale 
ale mişcării muncitoreşti internaţionale. Ei au fundamentat 
principiile călăuzitoare pentru stabilirea atitudinii partidului 
proletariatului faţă de diferite clase şi partide, au subliniat în
datorirea comuniştilor de a sprijini orice mişcare revoluţionară 
şi progresistă, supunind totodată unei critici slăbiciunile şi 
lipsurile acesteia. 

Prin măreaţa chemare "Proletari din toate ţările, uniţi-vă 1-
autorii "Manifestului I au exprimat clar principiul fundamental 
al internaţionalism ului proletar: ideea solidarităţii proletare 
intenaţionale. 



XIV Prefaţă 

Apariţia "Manifestului Partidului Comunist" a marcat o 
nouă etapă în dezvoltarea mişcării muncitoreşti internaţio
nale. "Prin «Manifestul» lor, Marx şi Engels au făJcut epocă I 
(S talin). 

* 
* * 

Anexele la volum cuprind Statutul Ligii comuniştilor, la 
a cărui alcătuire au luat parte Marx şi Engels, precum şi o 
serie de documente care oglindesc activitatea lor revoluţio
nară practică. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Circulară împotriva lui Kriege 1 

La o întrunire a comuniştilor la care au luat parte Engels, 
Gigot, Heilberg, Marx, SejJer, Weitling, von Westphalen şi 
volt, au fost luate în unanimitate - cu excepţia lui Weitling. 
"singurul care a votat contra" - următoarele hotărîri, moti
vate în anexă, cu privire la gazeta germană din New York 

"Der Volks-Tribun" 2, al cărui redactor-şef era 
Hermann Kriege. 

Hotărîri: 

1) Tendinţa pe care redactorul Hermann Kriege o imprimă 
în ziarul "Volks-Tribun" nu este comunistă. 

2) Modul pueril-pompos în care Kriege promovează această 
tendinţă este cît se poate de compromiţător pentru partidul 
comunist atît în Europa cît şi în America, întrucît se consideră 
că el este reprezentantul literar al comunismului german la 
New York. 

3) Aberaţiile sentimental-fantastice pe care Kriege le pre
dică la New York sub numele de "comunism" ar avea o în
rîurire extrem de demoralizatoare asupra muncitorilor în ca
zul cînd aceştia le-ar adopta. 
t - Marx-Engels. Opere. voI. IV 



2 Karl Marx şi Friedrich Engels 

4) Prezentele hotărîri împreună cu motivarea lor vor fi 
comunicate comuniştilor din Germania, Franţa şi Anglia. 

5) Un exemplar va fi trimis redacţiei ziarului "Volks-Tri
bun" cu invitaţia de a publica aceste hotărîri împreună cu 
motivarea lor în numerele viitoare ale acestui ziar. 

Bruxelles, 11 mai 1846 

Engels, Phil. Gigot, 
Louis Heilberg, K. Marx� 

Seiler, Jon Westphalen, 
Wolf 



SECŢIUNEA I 

Transformarea comunismului în divagaţii 
despre iubire 

3 

Ziarul "Volks-Tribun" nr. 13 conţine un articol intitulat 
",Către femei". 

1) "Femeile, preotese ale iubirii". 
2) "Iubirea este aceea care ne-a trimis". 
3) "Apostoli ai iubirii" .  
a) Intermezzo beletristic: "Priviri Înflăcărate ale umani

tăţii" ; "sunete ale adevărului". 
b) Inconştienta şi ipocrita captatio benevolentiae* a femeii: 

"Chiar în veşminte de regină voi nu încetaţi să fiţi femei... 
şi nici nu aţi învăţat să speculaţi lacrimile nefericiţilor. Voi 
sînteţi prea blajine pentru a lăsa să moară de foame în folosul 
vostru sărmanul copil al unei mame".  

4) "Viitorul copilului iubit" .  
5. "Surori iubite" .  
6). "Ascultaţi-ne, căci altminteri trădaţi iubirea" .  
7)  "Iubirea " .  
8) "IubituJI• 
9) "In numele iubirii " .  

10) "Cea mai sfîntă operă a iubirii pe Cdre o implorăm 
(cerşim) de la voi". 

e) Banalitate beletristică-biblică: "Femeia este menită să 
nască pe fiul omului", echivalentă cu constatarea că bărbaţii 
nu nasc copii. 

11) "Dintr-o inimă p l i n  ă d e  i u b i r  e trebuie să se dez
volte spiritul sfînt al comunităţii". 

d) Ave Maria episodic: "Binecuvîntate, de trei ori bine
cuvîntate fiţi voi, femeile, care sînteţi desnate să daţi 
prima consfintire împărăţiei fericirii de mult făgădite".  

* - incercare de  a-şi atrage bunăvoinţă. - Nota Trad. 
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12) "Surori iubite". 
13) "In loc de iubire - ură" (opoziţia dintre societatea 

burgheză şi cea :omunistă). 
14) "Iubitelor fU 
15) "A înălţa iubirea pe tron ". 
16) "Oameni activi i unei comunităţi iubitoare". 
17) "Adevărate preotese ale iubirii" .  
e) Paranteză estetică: "Dacă sufletul vostru care vibrează 

nu a uitat încă minunatul zbor" (o ispravă a cărei realizare 
urmează abia să fie dovedită). 

18) "Lumea iubirii" .  
19) "Impărăţia urii şi împărăţia iubirW. 
f) Se face încercarea de a amăgi femeile: "De aceea cu

vîntul vostru are şi în politică atîta greutate. Ajunge să uzaţi 
de influenţa voastră şi tot vechiul imperiu al urii se va nărui 
pentru a face loc noului imperiu al iubirii" .  

g) Fanfară filozofică destinată să înăbuşe judecata: "Scopul 
final al activităţii voastre este mulţumirea de sine în veci ne
tulburată a întregii omeniri". 

20) "Iubirea voastră". Cu această ocazie se cere femeilor 
ca iubirea lor "să fie destul de mare", ca "să cuprindă cu 
aceeaşi dăruire pe toţi oamenii". ° cerinţă pe cît de inde
centă, pe atît de exaltată. 

11) Fugă: "Mii şi mii de orfani lăsaţi în voia soartei mor 
din cauza condiţiilor îngrozitoare cărora sînt expuşi ". Ce este 
aici "îngrozitor" ? Faptul că "orfanii" omoară "împrejurările", 
sau că "împrejurările" îi omoară pe "orfani" ? 

i) Dezvăluirea politicii neocomuniste: "Noi nu vrem să 
ne atingem de proprietatea privată a vreunui om, cămătarul 
poate să păstreze ceea ce ii aparţine; vrem numai să preîn
tîmpinăm ca de acum înainte bunul poporului să fie jefuit şi să 
împiedicăm capitalul să deposedeze şi pe viitor munca de pro
prietatea care i se cuvine de drept". Această ţintă va fi atinsă 
în felul următor: "Orice sărac va fi imediat transformat în
tr-un membru folositor al societăţii omeneşti de îndată ce i se 
va asigura posibilitatea unei munci productive". (Potrivit ce
lor de mai sus, nimeni nu are un merit mai mare în faţa "so
cietăţii omeneşti" decît capitaliştii, inclusiv cei din New York, 
impotriva cărora Kriege tună şi fulgeră atît de cumplit). 
"Această posibilitate îi va fi asigurată o dată pentru totdeauna 
din moment ce societatea îi va da o bucată de pămînt de pe 
urma căreia se va putea întreţine împreună cu familia lui ... 
Dacă această imensă suprafaţă de pămînt" (cele 1.400.000.000 
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de acri care constituie domeniile statului în America de Nord) 
"va fi sustrasă comertului şi atribuită în anumite cantităti li
mitate muncii, se va pune capăt dintr-o dată sărăciei în Ame
rica, căci fiecare va căpăta posibilitatea să-şi întemeieze cu 
ajutorul mîinilor lui o gospodărie inviolabilă" . Ne-am fi putut 
aştepta ca Kriege să înţeleagă că nu stă în puterea legiuitom
lui să stăvilească prin decrete evoluarea rînduielilor patriar
hale, dorite de Kriege, la rînduieli industriale sau să arunce 
înapoi, în starea de barbarie patriarhală, statele industriale 
şi comerciale de pe coasta de răsărit a Statelor Unite. Or, 
Kriege a pregătit, pentru vremurile cînd va să vină fericirea 
zugrăvltă mai sus, următoarea predică, demnă de un preot de 
ţară: "Atunci vom putea să-i învăţăm pe oameni să trăiască 
laolaltă în pace, să-şi uşureze unul altuia viaţa şi să şi-o facă 
mai puţin anevoioasă şi 

21) să clădim pe pămînt primele lăcaşuri ale iubirii ce
reşti" (fiecare cu o suprafaţă de 160 de acri). 

Kriege îşi încheie apelul său către femeile căsătorite cu 
următoarele cuvinte: "Adresati-vă mai întîi 

22) bărbaţilor voştri iubiti, 
ruga!i-i să întoarcă spatele vechii politici... arătaţi-le copiii 
voştri, conjuraţi-i În numele lor" (al celor fără minte) fIsa-şI 
bage minţile în cap". Iar "fecioarelor" le spune: "Piatra de 
încercare a valorii umane 

23) a adora torilor voştri 
lă fie eliberarea pămîntului, şi nu vă încredeţi în 

. 24) iubirea lor 
pînă cînd aceştia nu vor jura creinţă omenirii". (Oare ce-o 
fi însemnînd aceasta ?). Dacă fecioarele se vor comporta astfel, 
el le garantează că copiii lor 

25) "vor fi tot atit de iubitori 
ca şi ele" (adică "păsările cerului"), şi îşi încheie litania 
luînd-o de la început cu 

26) "adevăratele preotese ale iubirii", "marele imperiu al 
comunităţii" şi "consfinţirea". 

"Volks-Tribun" nr. 13 - "Răspuns lui Sollta" : 
27) "El" (marele spirit al comunităţii) "scînteiază ca focul 

iubirii în ochii fratelui". 
28) "Ce este o femeie fără bărbatul pe care să-I poată iubi, 

căruia să-i poată dărui sufletul ei care vibrează ?" 
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29) "Să uneşti pe toţi oamenii prin iubireu• 
30) "Iubirea de mamă". 
31) "Iubirea de oameni". 
32) "Primele sunete ale iubiriiu •  
33) "Razele iubiriiu •  
j) Scopul comunismuli este: "Să supui întreaga viaţă a 

omenirii bătăilor sale" (ale inimii sale simţitoare). 
34) "Glasul iubirii amuţeşte la zornăitul banilor". 
35) "Cu dragos te şi abnegaţie se poate realiza orice". 
Aşadar, în acest număr de ziar, iubirea apare, aproximativ� 

sub treizeci şi cinci de înfăţişări. Potrivit cu această trăncă
neală despre iubire, Kriege prezintă comunismul, atît în "Răs
puns lui Sollta" cît şi aiurea, drept antipodul plin de iubire 
al egoismului şi reduce o mişcare revoluţionară de importanţă 
istorică mondială la cîteva cuvinte: iubire - ură, comunism 
- egoism. Tot trăncăneală este şi laşitatea cu care l-a linguşit 
mai înainte pe cămătar, promiţîndu-i să-i lase ceea ce are. 
precum şi asigurarea ulterioară că nu intenţionează "să dis
trugă duiosul sentiment familial, dragos tea de patrie şi de po
poru, "ci numai să împlinească aceste sentimente". Această 
prezentare laşă şi ipocrită a comunismului nu ca o "distru
gere", ci ca "împlinire" a relaţiilor defectuoase existente, ca 
realizare a iluziilor pe caTe şi le fac burghezii în această pri
vinţă, se repetă în toate numerele ziarului "Volks-Tribun". In 
concordanţă cu această ipocrizie şi laşitate este şi atitudinea 
pe care o adoptă Kriege în discuţiile cu oamenii politici. EI 
consideră (în nr. 10) că se păcătuieşte împotriva comunismu
lui cînd se scrie împotriva unor politicieni procatolici lipsiţi 
de simţul realităţii, cum sînt Lamennais şi Băne, ceea ce are 
ca urmare că bărbaţi ca Proudhon, Cabet, Dezamy, intr-un cu
vînt toţi comuiştii francezi, nu sînt decît nişte oameni "care 
se intitulează comunişti". De altfel Kriege s-ar fi putut dumiri 
încă în Germania, la Bruxelles şi la Londra că comuniştii ger
mani l-au depăşit în aceeaşi măsură pe Băme în care l-au de
păşit comuniştii francezi pe Lamennais. 

Ce efect demoralizant trebuie să exercite asupra celor 
două sexe aceste divaga ţii despre iubire şi în ce măsură tre
buie să provoace ele isteria şi cloroza "fecioarelor", asupra 
acestui lucru ar trebui să cugete Kriege însuşi. 



Circulară împotriva lui Kriege 

SECŢIUNEA A II-a 

Economia * ziarului "Volks-Tribun" 
şi atitudinea lui faţă de "Tînăra Americă" 3 

7 

Recunoaştem întru totul că mişcarea naţional-reformiştilor 
americani este din punct de vedere istoric justificată. Ştim 
că această mişcare tinde să ajungă la n rezultat care, e drept, 
ar da, în momentul de faţă, un impuls dezvoltării indusmalis
mului societăţii burgheze modene, dar care, ca rod al unei 
mişcări proletare - ca atac împotriva proprietăţii funciare tn 
general şi în actualele condiţii din America în special - va 
trebui să ducă în cele din urmă, datorită propriilor lui conse
cinţe, la comunism. Kriege, care împreună cu comuniştii ger
mani din New York s-a alăturat mişcării împotriva rentei, 
îmbracă acest simplu fapt în traditionala lui frazeologie comu
nistă exaltată, fără să analizeze însă conţinutul pozitiv al miş
cării. Prin aceasta el dovedeşte că nu-i este de loc clară legă
tUTa dintre "Tînăra Americă" şi condiţiile din America. In 
afară de pasajele citate ocazional, vom mai da încă un exemplu 
de felul cum prezintă el, în lumina unei exaltări umanitariste, 
o parcelare cu caracter agrar a proprietăţii funciare pe scara 
întregii Americi. 

tn nr. 10 ,  în articolul "Ce vrem", se spune: 

"Ei - adică naţional-reformiştii americani - susţin că pămîntul este 
patrimoniul comun al tuturor oamenilor ... şi vor ca puterea legislativă 
a poporului să ia măsuri ca cele 1 .400.000.000 acri de pămînt, care nu au 
ajuns încă în miinile speculanţilor-tilhari, să rămînă un bun comun inalie
nabil al întregii omeniri.· 

Pentru ca "acest patrimoniu comun", acest "bun comun 
inalienabil" cu caracterul lui obştesc să rămînă al întregii ome
niri, el adoptă planul naţional-reformiştilor: "să se pună la 
dispoziţia fiecărui ţăran, indiferent din ce ţară ar fi el, 160 de 
acri de pămînt american pentru a trăi de pe urma lui", sau, 
cum este exprimat acest lucru în nr. 14, în articolul "Răspuns 
lui Conze" : 

"Din acest bun încă intact al poporului, nimeni nu trebuie să pri
mească în stăpînire mai mult de 160 de acri, dar cu condiţia ca pămin
tuI să fie lucrat personal de cel care il primeşte". 

Aşadar, pentru ca acest pămînt să rămînă un "bun comun 
inalienabil"! şi anume "al întregii omeniri" I trebuie să se por-

* - adică economia politică. - Nota 'ad. 
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nească la imediata lui împărţire. Kriege îşi închipuie că va 
putea interzice printr-o lege oarecare consecinţele inevitabile 
ale acestei împărţiri: concentrarea, progresul industrial etc. 
10 de acri de pămînt sînt pentru el o măsură imuabilă, ca şi 
cum valoarea acestor suprafeţe de pămînt nu diferă după ca
litatea lui. Chiar dacă "ţăranii" nu vor face schimb de pămînt 
Între ei şi cu alte persoane, vor trebui totuşi să schimbe pro
dusele pămîntului lor ; or, dacă lucrurile vor ajunge pînă aici, 
curînd se va dovedi că unii "ţărani", chiar fără capital, dato
rită muncii lor şi fertilităţii naturale mai mari a celor 160 de 
acri ai lor, vor aduce pe alţi ţărani din nou în situatia de ar
gaţi ai lor. In cazul acesta nu este oare tot una dacă "pămin
tul" sau produsele pămîntului "ajung în mîinile speculanţilor
tîlhari" ? 

Să examinăm în mod serios acest dar pe care Kriege îl face 
omenirii. 

1.400.000.000 de acri de pămînt unnează "să rămînă ca bun 
comun inalienabil al întregii omeniri u, revenind fiecărui "ţă
ran" cîte 160 de acri. Putem, prin urmare, calcula cît e de 
mare "întreaga omenire" a lui Kriege: exact 8.750.000 de 
"ţărani", sau, calculînd cîte 5 suflete de familie, 43.750.000 de 
oameni. Putem de asemenea calcula cît timp va dura "eterni
tatea" în decursul căreia "proletariatul considerat ca omenire 
poate să intre în stăpînirea întregului pămînt" cel puţin în 
Statele Unite. Dacă populaţia Statelor Unite va creşte în 
aceeaşi măsură ca pînă acum (adică se va dubla în 25 de ani), 
atunci această "eternitate" va dura ceva mai puţin de 40 de 
ani. In acest răstimp, cele 1.400.000.000 de acri vor fi ocupate, 
iar generaţiil:.viitoare nu vor mai avea ce să ia în "stăpînire". 
Intrucît însă împărţirea gratuită a pămîntului va face ca imi
graţia să crească foarte mult, s-ar putea întîmpla ca "eterni
tatea" lui Kriege să se "termine" mai curînd. Mai ales cînd 
te gîndeşti că o suprafaţă de pămînt pentru 44.000.000 de oa
meni nu ar putea servi nici măcar pentru canalizarea actua
lului pauperism din Europa, unde din 10 oameni unul este 
pauper: numai insulele britanice numără 7.000.000. Tot o ast
fel de naivitate economică se află şi în nr. 13, în articolul 
"Către femei", în care Kriege afirmă că, dacă oraşul New York 
ar ceda cei 52.000 de acri de pămînt de care dispune în Long 
Island, New Yorkul ar scăpa "dintr-o dată" şi pentru totdea
una de pauperism, de mizerie şi de crimă. 

Dacă Kriege ar fi considerat mişcarea pentru eliberarea 
pămîntului ca o primă formă, necesară în anumite condiţii, a 
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mişcării proletariatului, ca o mişcare care, datorită condiţiilor 
de existenţă ale clasei de la care poneşte, trebuie să se trans
forme în mod inevitabil într-o mişcare comunistă, dacă el ar 
fi arătat de ce în America tendinţele comuniste trebuiau să se 
manifeste la început sub această formă agrară, care la prima 
vedere este în contradicţie cu orice comunism, atunci nu am 
avea nimic de obiectat. Kriege proclamă însă această formă a 
mişcării unor oameni reali - formă de importanţă secundară 
- drept cauza întregii omeniri, prezentînd-o, deşi este con
vins de contrariu, dept scopul final suprem al oricărei miş
cări în general. El transformă astfel ţelurile bine determinate 
ale mişcării într-o pură absurditate bombastică. 

El continuă inperturbabil în acelaşi articol (nr. 10) imnul 
său triumfal: 

"In felul acesta s-ar implini, in sfîrşit, visurile de veacuri ale euro
penilor, li s-ar pregăti de partea aceasta a oceanului un locşor, pe care 
nu le rămine decît să-I ia in primire şi să-I facă să rodească prin munca 
miinilor lor, pentru a putea striga cu mîndrie tuturor tiranilor din lume : 

Aceasta e coliba mea 
La care n-ai clădit, 
Şi vatra mea 
Al cărei foc îl pizmuieşti '" 

Kriege ar fi putut adăuga: aceasta este grămada mea de 
gunoi produsă de mine, de femeia mea şi de copiii mei, de 
argatul meu, de slujnica mea şi de vitele mele. Cine sînt însă 
europenii care şi-ar vedea realizate aici "visurile" ? In orice 
caz nu muncitori comunişti, ci prăvăliaşi faliţi şi meşteri-pa
troni faliţi sau ţărani fără pămînt ajunşi la sapă de lemn care 
aspiră la fericirea de a deveni din nou, în America, mic-bur
ghezi şi ţărani. Şi ce năzuinţă se va realiza cu ajutorul celor 
1.400.000.000 de acri ? Aceea de a transforma pe toţi oamenii 
în proprietari privaţi, năzuinţă la fel de realizabilă şi de comu
nistă ca şi aceea de a transforma pe toţi oamenii în împăraţi, 
regi şi papi. Ca ultimă dovadă a felului în care Kriege înţelege 
mişcările revoluţionar-comuniste şi relaţiile economice mai 
poate figura aici şi următoarea frază: 

"Fiecare om ar trebui să înveţe cîte ceva din i i  e c a r  e meserie, 
astfel încît, la nevoie, să se poată descurca un timp singur, atunci cînd 
vreo întîmplare nefavorabilă l-ar despărţi de societatea omenească". 

Este, ce-i drept, cu mult mai uşor lIsă reverşi" torente de 
"iubire" şi să perorezi despre "abnegaţie" decît să te ocupi 
cu dezvoltarea relaţiilor reale şi cu problemele practice. 
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SECŢIUNEA A III-a 

Fanfaronade metafizice 
"Volks-Tribun" nr. 13-"Răspuns lui Sollta" 

1) Kriege afirmă în acest articol că l "nu este obişnuit 
să facă echilibristică logică în deşertul sterp al abstracţiei". 
Din fiecare număr al "Volks-Tribun"-uJui reiese însă că el 
face "echilibristică", ce-i drept nu "logicăU, dar totuşi o echi
libristică cu fraze filozoiice şi sntimentale. 

2) Afirmaţia cum că "fiecare ins trăieşte individual" (ceea 
ce este de la bun început o prostie), Kriege o exprimă prin 
următoarea "echilibrisicău nelogică: "Atîta timp cît specia 
omenească mai este în genere reprezentată prin indivizi". 

3) Depinde de "bunul plac" al "spirituli creator al ome
nirii", care nu există nicăieri, "să pună 'capăt actualei stări 
de lucruri u. 

4) Omul comunist are următorul ideal: "El poartă pecetea 
speciei umane" (cine nu o poartă de pe acum ca ceva de 
la sine înţeles ?), "îşi determină propriile lui scopuri după 
scopurile speciei" (ca şi cînd specia ar ii o persoană care 
ar putea să aibă scopui 1) "şi se străduieşte să devină în în
tregime el însuşi numai pentu a se putea dărui speciei cu tot 
ceea ce este şi ceea ce poate deveni U (deplină jertfire de sine 
şi autouilire faţă de o himeră fantastică). 

5) Poziţia fiecărui ins faţă de specie mai este caracteri
zată şi prin următoarea absurditate pLină de emfază: "Noi 
toţi şi activitatea noastră individuală constituim numai simp
tomele marii mişcări care se desfăşoară în străfundurile ome
nirii". "In străfundurile omenii'i" - unde este aceasta ? In 
conformitate cu această frază, oamenii reali nu sînt, aşadar, 
decît "simptome", indicii ale unei "mişcări U care se desfă
şoară "în străfundurile" unei lumi iluzorii. 

6) Acest preot de ţară transformă lupta pentru societatea 
comunistă în "căutarea marelui spirit al comunităţii", pe care 
îl face să "scînteieze în culori minunate în potirul comuni
unii" şi să strălucească ca "sfîntul duh în ochii fratelui". 

După ce mişcarea revoluţionară comunistă este transfor
mată în felul acesta într-o "căutare" a sfîntului duh şi a sfin
tei cuminecături, Kriege poate, fireşte, să afirme că acest 
spiit "nu trebuie decît să fie cunoscut pentru a uni pe toţi 
oamenii pin iubire". 

7) Această concluzie metafizică este precedată de urmă
oarea confuzie între comunism şi comuniune : "Spiritul care 
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biruie lumea, spiritul care porunceşte furturii şi vijeliei (! I I 1), 
spiritul care tămăduieşte pe orbi şi pe leproşi, spiritul care 
dă tuturor oamenilor să bea dintr-un singur vin" (noi prefe
răm mai multe sorturi) "şi să mănînce dintr-o singură pîine" 
(comuniştii francezi şi englezi sînt mai pretenţioşi), "spiritul 
care este veşnic şi omniprezent - acesta este spiritul comu
nităţii". Dacă acest "spirit" este "veşnic şi omiprezent", nu 
este de înţeles de ce, după raţionamentul lui Kriege, proprie
tatea privată a putut să existe atîta timp. Dar, desigur, acest 
sfînt nu fusese "cunoscut", şi de aceea este "veşnic şi omni
prezent" numai în propria închipuire a lui Kriege. 

Aici Kriege propovăduieşte, aşadar, sub numele de comu
nism vechea fantezie rligioasă după canoanele filozofiei ger
mane, care este în directă contrazicere cu comunismul. Cre
dinţa, şi anume credinţa în "spiritul sfînt al comunităţii" este 
ultimul ,lucru de care are nevoie comunismul pentru înfăptu
irea sa. 

SECŢIUNEA A IV-a 

Cochetăria cu religia 

Se înţelege că trăncănelile lui Kriege despre iubire şi 
atacurile sale împotriva egoilllului nu sînt nimic altceva 
decît reveJaţiile exaltate ale unui spirit cu desăvîrşire pă
truns de religie. Vom vedea cum Kriege, care în Europa se 
dădea întotdeauna drept ateu, caută să plaseze aici toate 
ifamiile creştinismului sub emblema comunismului şi sfîr
şeşte în 'cele din urmă în mod consecvent cu autoprofanarea 
omului. 

In nr. 10, în articolele "Ce vrem noi" şi "Hermann Kriege 
către Harro Harring", se arată că scopul luptei comuniste 
constă în următoarele: 

1) lISă facă din religia iubirii un adevăr şi din mult dorita 
comunitate a fericiţilor locuitori ai cerului o realitate". Kriege 
trece însă cu vederea faptul că aceste exaltări creştine nu 
sînt decît expresia fantastică a lumii existente şi că de aceea 
"realitatea" lor există deja în relaţiile defectuoase ale lumii 
existente. 

2) ,,In numele acestei religii a iubirii, noi cerem ca cel flă
mînd să fie ospătat, celui însetat să i se dea de băut şi cel 
gol să fie îmbrăcat", rvendicare care de 1.800 de ani e repe-
tată pînă la dezgust şi fără nici un succes. 

3) "Noi învăţăm pe oamei să iubească·, pentru 
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4) "a avea parte de iubireu• 
5) "In împărăţia lor a iubirii nu pot sălăşlui diavoli". 
6) "Cea mai sfîntă cerinţă a sa" (a omului) "este de a se 

-dizolva cu întreaga sa individualitate în societatea fiinţelor 
iubitoare, faţă de care el nu poate păstra nimic altceva decît 

7) nemărginita lui iubire" .  S-ar putea crede că cu această 
nemărginire teoria iubirii şi-a atins punctul culminant, care 
este atît de înalt înÎt nici nu ţi-l mai poţi imagina; rezultă 
totuşi că există ceva şi mai înalt. 

8) "Această efuziune fierbinte a iubirii, această dăruire 
către toţi, acest imbold divin către comunitate nu este alt
ceva decît cea mai intimă religie a comunistului, căreia îi lip
seşte doar o lume exterioară corespunzătoare pentru a se 
exprima în toată plenitudinea vieţii omeneşti". Actuala "lume 
exterioară" pare însă a fi absolut îndestulătoare pentru ca 
Kriege să-şi poată "exprima" cît mai pe larg "religia" lui "cea 
mai intimă", "imboldul" său "divin", "dăruirea" lui "către 
toţi" şi efuziunea lui "fierbinte" în toată "plenitudinea vietii 
omeneşti" . 

9) "Nu sîntem oare îndreptăţiţi să ne conformăm doin
ţelor îndelung înăbuşite ale inimii religioase şi să porim la 
luptă în numele săracilor, nefericiţilor, dezmoşteniţilor, pen
tru a realiza, în sfîrşit, minunata împărăţie a dragostei fră
ţeşti ?" Kriege poneşte, aşadar, la luptă pentru a se conforma 
nu dorinţelor inimii reale, profane, i ale celei religioase, nu 
ale inimii îndîrjite ein cauza nevoilor reale, ci ale celei pline 
de o fericită fantezie. El face imediat dovada "inimii sale reli
gioase" prin faptul că poneşte la luptă ca preot în numele 
altora, şi anume în numele "săracilor", lăsînd să se înţeleagă 
că nu pentru sine are nevoie de comunism, şi că poneşte la 
luptă numai dintr-un nobil spirit de sacrificiu, dintr-un devo
tament plin de abnegaţie faţă de cei "săraci, nefericiţi şi dez
moşteniţi", care au nevoie de ajutorul lui. Acest sentiment 
înălţător desfată inima acestui om de treabă în ceasurile po
somorîte de singurătate şi compensează toate necazurile 
acestei lumi rele. 

10) Kriege îşi încheie tirada lui efatQcă: "Cine nu spri
jină un asemenea partid poate fi cons'iderat, pe bună drep
tate, un duşman al omenirii". Această frază intolerantă pare 
să contrazică "dăruirea către toţi", "relrigia iubirii U faţă de 
toţi. Ea decurge însă ca o concluzie foarte )onsecventă din 
această nouă religie, care, ca oricare alta, urăşte de moarte 
şi prigoneşte pe toţi duşmanii ei. Duşmanul partidului este 
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transformat în mod -consecvent într-un eretic prin aceea că, 
dintr-un duşman al partidului care există în mod real şi îm
potriva căruia lupti, el este transformat într-un păcătos vino
vat faţă de omenirea existentă numai în închipuire şi care 
trebuie pedepsit .  

11) In scrisoarea către Harro Harring se spune : "Vrem 
să-i răsculăm pe toţi săracii din lume împotriva lui mamona, 
sub al cărui jug ei sînt osîndiţi să se chinuiască de moarte ; 
şi, atunci cînd cumplitul tiran se va fi prăbuşit de pe vechiul 
său tron, vom uni omenirea prin iubire, atunci o vom învăţa 
să muncească în comun şi să se bucure în comun de roadele 
muncii lor , pentru ca să se împlinească, în sfîrşit, de mult făgă
duita împărăţie a bucuriei". Pentru a se putea pătrunde de 
mînie împotriva dominaţiei actuale a banului, Kriege trebuie 
s-o transforme mai întîi în idolulmamona. Acest idol este 
doborît - în ce fel nu ni se spune -, mişcarea revoluţionară 
a proletariatului din toate ţările este redusă la proporţiile unei 
răscoale izolate, şi atunci cînd se desăvîrşeşte această răstur
nare, vin profeţii - acei "noi" - care "învăţăm" proletaria
tul ce are de făcut mai departe. Aceşti profeţi îi "învaţă" pe dis
cipolii lor , care sînt prezentaţi aici uimitor de neştiutori în 
ceea ce priveşte propriile lor interese, cum "să muncească 
şi să se bucure în comun de roadele muncii lor", şi anume nu 
atît pentru "a munci şi a se bucura în comun de roadele muncii 
lor " ,  cît mai ales ca să se împlinească scriptura şi să nu fi 
prorocit degeaba cîţiva fantaşti acum 1.800 de ani. Această 
manieră de a recurge la prorociri se repetă şi în alt loc, de 
pildă în nr . 8, în articolele : "Ce este proletariatul ?" şi "An
dreas Dietsch", după cum urmează : 

a) "Proletari, ora eliberării voastre a sosit" . 
b) , ,0 mie de inimi palpitau pline de entuziasm în întîmpi

narea măreţelor vremuri făgăduite", şi anume : în întîmpina
rea "marii împărăţii a iubirii . . .  pentru mult dorita împărăţie 
a iubirii" . 

c) Nr. 12, "Răspuns lui Koch, adversarul popilor" : 
"Iată că evanghelia nesfîrşitei mîntuiri a lumii se transmite 

fremătînd din gură în gură" şi chiar "din m�nă în mînă" .  
Această minune a "evangheliei care se transmite fremătînd", 
această absurditate a "nesfîrşitei mîntuiri a lumii " corespunde 
pe deplin celeilalte minuni, şi anume că prorocirile vechilor 
evanghelişti, la care se renunţase de mult, sînt implinite, con
trar aşteptărilor , de către Kriege. 

12) Pornind de la acest punct de vedere religios, răspunsul 
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la toate întrebările reale nu poate să constea decît în cîteva 
imagini religios-exaltate care întunecă orice înţelegere a lu
crurilor, în cîteva etichete pompoase ca "omenire", "umani
tate", "specie" etc. şi în transformarea oricărei fapte reale în
tr-o frază fantastică. Acest lucru se vădeşte în mod deosebit 
in articolul : "Ce este proletariatul 1" (nr . 8). La această între
bare cuprinsă în titlu se răspunde : "Proletariatul este omeni
rea" - ° minciună spusă cu bună-ştiinţă, din care rezultă că 
comuniştii tind la desfiinţarea omenirii . Acest răspuns, "ome
nirea", aminteşte răspunsul dat de Sieyes la întrebarea : ce 
.este tiers-etat-uI 1 4  Cea mai bună dovadă că Kriege îmbracă 
faptele istorice într-un văI întunecos. El repetă de îndată 
această dovadă prin modul făţarnic în care zugrăveşte miş
carea americană împotriva rentei : "Şi ,ce ar fi dacă, în cele 
din urmă, acest proletariat, în calitatea lui de omenire" (mască 
caracteristică sub care el trebuie să apară ; mai adineauri 
proletariatul era totuna cu omenirea, acum omenirea nu este 
decît ° calitate a proletariatului), "ar ridica pretenţii asupra 
posesiunii veşnice a întregului pămînt ca asupra unui bun al 
său incontestabil 1" Vedem cum însăşi ° mişcare extrem de 
simplă, practică se transformă în fraze goale ca "omenire", 
"bun incontestabil", "veşnic" etc.,  din care cauză totul se re
duce la "pretenţii" . - In afara epitetelor obişnuite "dezmoşte
niţi" etc., la care se adaugă şi expresia religioasă "blestemat", 
tot ceea ce Kriege ne împărtăşeşte despre proletariat se li
mitează la următoarele imagini mitologice-biblice : 

"Prometeu înlănţuit " ,  
"Mielul lui dumnezeu, care poartă păcatele lumii", 
"Jid ovul rătăci tor". 

ln cele din urmă, el pune ° întrebare ciudată : "trebuie 
oare omenirea să rătăcească in vecii vecilor pe pămînt ca un 
vagabond fără căpătîi 1" . Or, tocmai faptul ,că ° parte a aces
tei "omeniri" este exclusiv sedentară îl supăra cel mai mult I 

1 3) Chintesenţa religiei lui Kriege este exprimată în ur
mătorul pasaj : "Avem altceva de făcut decît să ne îngrijim 
de e u l n ° s t r  u m i z e r  a b i  1 ;  noi aparţinem omenirii". 
Acest servilism infam şi dezgustător faţă de "omenirea " sepa
rată de "eu" şi diferită de acesta, ° omenire transformată , 
aşadar, într-o ficţiune metafizică, iar la Kriege chiar într-una 
religioasă, această umilinţă de sclav într-adevăr "mizerabilă " 
în cel mai înalt grad, este ° concluzie finală a religiei lui 
Kriege, a şi a oricărei alte religii. O asemenea învăţătură 
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care propovăduieşte voluptatea servilismului şi  a dispreţului 
de sine însuşi este întru totul potrivită pentru nişte ... călugări 
viteji, dar nicidecum pentru oameni energici, şi mai ales într-o 
perioadă de luptă. Nu mai rămîne decît ca aceşti călugări vi
teji să-şi castreze "eul" lor "mizerabil u ,  pentru a dovedi astfel 
în suficientă măsură încrederea lor in 'capacitatea "omenirii U 
de a se reproduce pe sine însăşi I - Dacă Kriege nu este în 
stare să născocească ceva mai bun decît aceste sentimenta
lisme exprimate în mod jalnic, el ar proceda într-adevăr mult 
mai cuminte dacă l-ar traduce în fiecare număr l "Volks
Tribun"-ului pe "papa Lamennaisu al său. 

Care sînt urmările practice ale religiei nesfîrşitei îndurări 
şi ale dăruirii fără margini propovădui te de Kriege, o dove
deşte felul în care se cerşeşte muncă aproape în fiecare nu
măr al "Volks-Tribun "-ului. Astfel citim în nr. 8: 

"Muncă ' Muncă ' Muncă , "  
"Nu s e  află oare nimeni printre toţi domnii cei înţe1epţi care să nu 

considere o trudă zadanică faptul de a procura hrană unor familii cin
stite şi de a salva nişte oameni tineri şi lipsiţi de apărare de la mizerie şi 
desperare 1 Iată-I, de pildă, pe Johann Stern din Mecklenburg, care încă 
nu a găsit de lucru ; el nu cere totuşi nimic altceva decît să se spetească 
muncind spre folosul unui capitalist şi să cîştige atîta piine cît ii tre
buie ca să-şi întreţină capacitatea de muncă. lnseamnă oare aceasta să 
ceri prea mult într-o societate civilizată 1 Şi apoi Karl Gescheidtle din 
Baden, un tînăr foarte înzestrat, avînd şi studii superioare, arată atit de 
loial, atit de bun, sînt gata să garantez că este onestitatea întruchipată ... 
Nu numai ei, un bătrîn şi chiar mai mulţi tineri, imploră de asemenea s ă  
li s e  d e a  d e  lucru ca să-şi poată cîştiga pîinea zilnică. Cine l e  poate veni 
in ajutor să nu mai zăbovească, căci conştiinţa îi va răpi somnul atunci 
cînd va avea mai multă nevoie de el. Fireşte, puteţi spune : există mii de 
oameni care cer în zadar de lucru şi nu putem să-i ajutăm pe toţi. Aţi 
putea prea bine, dar sînteţi sc1avii egoismului şi nu vă înduraţi să faceţi 
aşa ceva. Dar, dacă nu vreţi să-i ajutaţi pe toţi, arătaţi cel puţin că aţi 
mai păstrat un dram de simţire omenească şi ajutaţi pe cît mai mulţi cu 
putinţă " .  

Fireşte, dacă ar vrea, ei ar putea să ajute pe mai mulţi in
divizi decît le este cu putinţă . Aceasta este latura practică, 
adevărata manifestare a autoînjosirii şi a dispreţului de sine 
pe care le propovăduieşte noua religie. 

SECŢIUNEA A V-a 

Felul în care se manifestă Kriege personal 
Felul în care se manifestă Kriege personal în ziarul său 

reiese inevitabil din pasajele de mai sus ; de aceea subliniem 
doar cîteva puncte. 

Kriege se manifestă ca profet, şi deci, inevitabil, ca emi-
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sar al unei ligi secrete de felul celei a esseilor 5, al "ligii drep
tăţii u .  De aceea, dacă nu vorbeşte în numele "celor oprimaţi " ,  
el vorbeşte î n  numele "dreptăţii " ,  care nu este însă drepta
tea obişnuită, ci dreptatea "ligii dreptăţii" .  Nu numai că se 
mistifică pe sine însuşi, dar el  mistifică şi istoria. El mistifică 
dezvoltarea istorică rellă a comunismului în diferitele ţări 
ale Europei, despre care nu ştie nimic, atribuind originea şi  
succesele comunismului unor intrigi fantastice, născocite, 
mincinoase ale acestei -ligi esseiene. Vezi în această privintă 
toate numerele, în special "Răspuns lui Harro Harring" ,  în 
care apar cele mai nesăbuite fantezii despre puterea aces
tei ligi. 

Ca veritabil apostol al iubirii, Kriege se adresează mai 
întîi femeilor, pe care nu le crede atît de păcătoase încît să 
poată rezista unei inimi care pal pită de dragoste i apoi "filial 
şi împăciuJor" se adresează agitatorilor existenţi ca "fiu" ,  ca 
"frate" , ca "frate preaiubit " ,  şi, în cele din urmă, celor bogaţi 
ca om. Abia ajuns la New York, el trimite misive tuturor ne
gustorilor germani bogaţi, îi ameninţă cu iubirea, se fereşte 
însă să spună deschis ce vrea de la ei, semnează cînd "un om" ,  
cînd " n  prieten al oamenilor " ,  cînd "un nerod" ,  ş i  - "o să 
credeţi, prieteni ? "  - nici  un om nu se lasă înşelat de fanfaro
nadele lui răsunătoare. Dar nimeni nu găseşte acest fa�t de 
mirare în afară de Kriege însuşi. - Frazele referitoare la iu
bire citate mai sus sînt condimentate uneori cu exclamaţii ca 
(nr. 12, "Răspuns lui Koch") : "Ura ! Trăiască comunitatea, 
trăiască egalitatea, trăiască iubirea ! " .  Ştie să soluţioneze pro
blemele practice şi să lămurească îndoielile (r. 14, "Răspuns 
lui Conze")  doar din răutate premeditată şi îndărătnicie. Ca 
veritabil profet şi propovăduitor al iubirii, el tratează cu toată 
irascibil itatea isterică a unui suflet ales care se vede înşelat 
pe cei care fac ironii pe seama lui, pe necredincioşii şi pe 
oamenii din lumea veche care nu se lasă transformati în mod 
miraculos de căldura dulce a iubirii lui în "fericiţi locuitori 
ai cerului u .  într-o asemenea dispoziţie sentimentală-depri
mată, el exclamă în nr. 11, în articolul intitulat "Primăvarău : 
"De aceea, voi care acum ne zeflemisiţi, veţi deveni în curînd 
evlavio$i, căci luaţi aminte : vine primăvara 1 " .  
S cris de K. Marx şi F. Engels Se ipăreşte după textul 
la 1 1  mai 1846 broşurii litografiate 
Publicat sub forma unei broşuri Tradus din limba germană 
litografiate in mai 1846 
Semnat : E n g e l  s, K. M a r x 

ş i  a l l i i  
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Violarea Constituţiei prusiene 

" 

In Prusia există o lege din 17  ianuarie 1 820 care inierzice 
regelui să contrac teze orice fel de datorii publice fără sanc
ţiunea statelor generale, adică a unei adunări care, după cum 
se ştie prea bine, nu există încă în Prusia. Această lege este 
singura garanţie pe care o au prusienii că vor căpăta cîndva 
constituţia, promisă încă din 18 15. Deoarece în genere, in 
afara Prusiei, existenţa unei asemenea legi nu este cunos
cută, guvernul a reuşit să împrumute în 1823 3.000.000 de lire 
sterline din Anglia - prima violare a constituţiei. După re� 
Voluţl'a franceză din 1830, guvernul Prusiei, fiind obligat să 
facă ample pregătiri în vederea unui război care pe atunci 
părea iminent, şi neavînd bani, a impus "Societăţii pentru 
comertul transoceanic" 6, o intreprindere de stat, să împru· 
mute 1 2.000.000 de taleri (1 .700.000 de lire sterline) , care, fi· 
reşte, au fost garantaţi de guvern şi cheltuiţi de guvern - a 
doua violare. Fără să mai vorbim de violările de mai mică 
importanţă, ca împrumuturi de citeva sute de mii de lire ster· 
line obţinute prin intermediul aceleiaşi întreprinderi, regele 
Prusiei a comis in momentul de faţă o a treia violare mai 
gravă. Intrucit creditul acestei întreprinderi este, după c i t  se 
pare, epuizat, Banca Prusiei, fiind de asemenea o întreprin
dere de stat, a fost împuternicită de rege să emită bancnote 
pînă la concurenţa sumei de 10.000.000 de taleri ( 1 .350.000 de 
lire sterline) . Dacă scădem 31/3 milioane, care reprezintă de
pozitele băncii, şi 2/3 milioane pentru cheltuielile sporite ale 
acestei întreprinderi, această sumă, care în realitate înseamnă 
"un împrumut indirect" ,  se ridică la 6.000.000 de taleri, sau 
aproape 1 . 000.000 de lire sterline. Răspunderea pentru acest 
împrumut revine guvenului, deoarece pînă acum Banca Pru-
2 - Marx·Engels - Opere. voI. 4 
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siei nu are ca asociat nici un capital ist particular. Să spe
răm că prusienii, in special burghezia, pe care constituţia 
îi interesează in cel mai inalt grad, vor protesta energic im
potriva acestei violări. 

Scris de F. Engels in mai 1846 
Publicat în ziarul "The Northern 
Star" nr. 446 din 30 mai 1846, 
cu următoarea menţiune 
din partea redactiei : "D e l a c o r  e s p o n d e n t u 1 
n o s  t r u g e r m a  n" 

Se tipăreşte după textul ziarului. 
Tradus din limba engleză 
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Bruxelles , 15 iunie 1846 

Către G. A. Kăttgen, spre difuzare 

Răspunzînd la adresa pe care ne-aţi trimis-o acum cîteva 
zile, ne grăbim să vă comunicăm următoarele : 

Sîntem întru totul de acord cu părerea dv. că comuniştii 
germani trebuie să iasă din izolarea lor de pînă acum şi să 
fie în permanenţă în legătură unii cu alţii j de asemenea că 
se simte nevoia unor asociaţii în cadrul cărora să se facă 
lectură şi să aibă loc discuţii, căci comuniştii trebuie să se 
lămurească mai întîi între ei, ceea e nu se poate realiza în 
suficientă măsură fără întruniri regulate în vederea discutării 
problemelor legate de mişcarea comunistă. Totodată sîntem 
absolut de acord cu dv. c ă  trebuie să 'fie răspîndite publicaţii 
şi broşuri cu conţinut comunis t care să fie ieftine şi e înţe
lesul tuturor. Atît de prima cît şi de a doua chestiune trebie 
să ne ocupăm cît mai curînd şi în mod energic .  Dv. recu
noaşteţi necesitatea stabilirii unor cotizaţii băneşti regulate j 
trebuie însă s ă  respingem propunerea dv. ca aceste cotizaţil 
să fie folosite pentru a-i ajuta pe scriitori şi a le crea o viaţă 
lipsită de grij i .  Cotizaţiile trebuie să servească, după părere" 
noastră, numai pentru tipărirea de manifeste şi broşuri co
muniste ieftine, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor 
ocazionate de corespondenţa intenă şi cu străinătatea. Va fi 
necesar să se stabilească un minim al cotizaţiilor lunare, ca  
în  orice moment să se poată şti cu  precizie ce sumă poate să 
fie folosită pentru scopuri comune. Este de asemenea necesar 
să ne comunicaţi numele membrilor asociaţiei dv. comuniste, 
deoarece trebuie să ştim cu ce oameni avem de-a face, aşa 
cum şi dv. sînteţi informat în ceea ce ne priveşte pe noi. In 
sfîrşit, aşteptăm să ne indicaţi cuantumul alocaţiilor lunare 
2* 
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destinate scopurilor comune, deoarece trebuie să ne apucăm 
cît mai curînd cu putinţă de tipărirea cîtorva broşuri popu
lare. Este un lucru evident, care nu mai are nevoie să fie 
demonstrat că aceste broşuri nu pot să apară în Germania. 

In privinţa Bundestagului, a regelui Prusiei şi a dietelor 
provinciale vă faceţi iluzii foarte mari. Un memoriu ar putea 
fi eficient numai dacă în Germania ar exista un partid co
munist puternic şi organizat ; dar nu ese cazul. O petiţie 
este bună numai atunci cînd constituie in acelaşi timp şi o 
ameninţare, CÎnd în spatele ei se află o masă compactă şi Of
gani;ată. Singurul lucru pe care îl puteţi face, dacă situaţia 
din regiunea dv. este favorabilă, ar fi să întocmiţi o petiţie 
semnată de un număr mare de muncitori, ceea ce ar pro
duce o impresie puternică. 

Convocarea unui congres comunist ni se pare pentru 
moment inoportună. Abia după ce se VOf fi format asociaţii 
comuniste în întreaga Germanie şi se vor fi strîns mijloa
cele necesare în vederea acţiunii, reprezentanţii diferitelor 
asociaţii izolate se VOf putea întruni într-un congres care să 
aibă şanse de succes. Acest lucru nu va putea fi însă realizat 
decît în anul viitor. 

Pînă atunci singurul mijloc în vederea colaborării este 
comunicarea prin scris şi o corespondenţă regulată. 

In ceea ce ne priveşte, am început de pe acum să cores
pondăm din timp în timp cu comuniştii englezi şi francezi, 
precum şi cu comuniştii germani din străinătate. Ori de cîte 
ori vom primi informaţii asupra mişcării comuniste din An
glia şi din Franţa, vi le vom comunica ; de asemenea vă vom 
informa, în corespondenţa noastră regulată, despre tot ceea 
ce va ajunge la cunoştinţa noastră în legătură cu această 
problemă. 

Vă rugăm să ne indicaţi o adresă s i g u r ă (şi să nu mal 
imprimaţi pe sigiliu tot numele, de pildă : "G. A. Kottgen " ,  
astfel încît s ă  S e  poată identifica imediat atît expeditorul CÎt 
şi adresantul) . 

Nouă adresaţi-ne scrisorile la următoarea adresă, absolut 
sigură : 

Monsieur Pl. Gigot, 8 rue de Bodembroeck, Bruxelles. 

K. Marx, f. Engels, Pk. Gigot, f. Wolff 
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Werth vă transmite salutări i se află momentan la Amiens. 
Dacă veţi pune în aplicare intenţia dv. de a înainta o pe

tiţie, singurul rezultat pe care îl veţi obţine va fi acela că 
partidul comuist îşi  va da în mod public în vileag slăbi
ciunea şi, în acelaşi timp, va indica guvenului oamenii pe 
care trebuie să-i supravegheze în mod deosebit. Dacă nu iz
butiţi să strîngeţi cel puţin 500 de semnături pe o petiţie a 
muncitorilor, înaintaţi mai degrabă o petiţie prin care să ce
reţi impozite progresive pe venit, aşa cum intenţionează 
burghezii din Trier i iar dacă nici atunci burghezii de acolo 
nu vi se vor alătura, eh bien *, atunci participaţi voi deo
camdată la demonstraţiile lor publice, procedaţi ca iezuiţii ,  
renunţaţi la corectitudinea, Ilealitatea şi cumsecădenia speci
fic germane şi semnaţi petiţiile burghezilor prin care cer liber
tatea presei, o constituţie etc. şi militaţi pentru ele .  Odată sa
tisfăcute aceste Tevendicări, începe o eră nouă pentru propa
ganda comunistă. Mijloacele noastre se vor înmulţI, anta
gonismul dintre proletariat şi burghezie se va accentua. In 
partid trebuie sprijinit tot ce contribuie la progresul lui, 
fără să-ţi faci scrupule morale anoste. De altfel pentru co
respondenţă trebuie să alegeţi un comitet permanent, care 
să redacteze şi să discute scrisorile adresate nouă şi care să 
se întruneasc ă  în mod regulat. Altminteri se va produce o în
treagă harababură. Pentru redactarea scrisorilor e bin' si-l 
alegeţi pe acela pe care îl socotiţi că este cel mai destoinic.  
Considerentele personale lăsaţi-le la o parte i ele strică totul. 
Trebuie să ne comunicaţi, fireşte, numele membrilor comi
tetului. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 15 iunie 1846 

* - ei bine. - Nola Trad. 

Salutări. 
Semnatarii de mai sus 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Problema băncii prusiene 

Aţi auzit, probabil, că planul regelui Prusiei de a emite 
bani de hîrtie s-a dovedit irealizabil. Doi dintre giranţii da
toriilor publice au refuzat să semneze noile bancnote, a căror 
emisiune înseamnă, după părerea lor, o nouă datorie publică, 
care, în consecinţă, trebuie să fie garantată de statele ge
nerale. Frederic Wilhelm al IV-lea, vrînd să arate că poate 
emite atîţia bani cît pofteşte, a născocit acum un plan mult 
mai bun. In loc să emită 10 .000.000 el va emite 30.000.000 : 
20.000.000 în bani de hîrtie şi 10 .000.000 în monedă bună, 
solidă, de aur şi de argint. El presupune că un capital de 
10.000.000 va putea fi procurat prin emiterea de acţiuni, "la 
care, se pare, nu se vor plăti dividende, ci numai o dobîndă 
de 31/2% şi c are nu vor putea fi transmise decît la moartea 
proprietarului, pentru a nu deveni un obiect de speculaţie" ! I I 
Se pot numi asemenea hîrtU actiuni ? De ce nu ? Majesta
tea-sa regele Prusiei decretează că ele s1nt acţiuni şi se 
leagănă cu speranţa absurdă că va găsi destui capitalişti În
deajuns de proşti ca să plaseze 10.000.000 de taleri în astfel 
de acţiuni bancare netransmisibile, imobilizate, purtătoare de 
o dobîndă de 31/2 % I Şi încă într-o epocă în care, speculînd 
cu acţiuni ale clilor ferate, ei pot realiza o dobîndă cu mult 
mai mare. Cînd regele va fi găsit atîţia nătărăi cît îi trebuie 
ca să-i împrumute cele 10.000.000 în monedă sunătoare, el va 
emite 20.000.000 în bancnote şi va spori datoria naţională cu 
o sumă totală de 30.000.000. Intr-adevăr, iată mijlocul de a 
obţine cîţi bani pofteşti ! Să rîvneşti la 30.000.000 cînd nu poţi 
obţine 1 0.000.000 I 
Scris de F. Engels la sfîrşitul 
lumi iunie 1846 

Publicat in ziarul "The Northern Star" 
nr. 451 din 4 iulie 1846, cu următoarea 
menţiune din partea redacţiei : 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba englez. 

"D e l a C O l  e s p o n d e n t u 1 n o 8 t I U' 
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Adresa democraţilor comunişti germani 
din Bruxelles către d-l Feargus O'Connor 

Stimate domn ! 

23 

Cu ocazia strălucitului succes pe care l-aţi repurtat în 
alegerile din Nottingham, vă felicităm pe dv. şi, prin dv., pe 
cartiştii englezi pentru această importantă victorie. Vedem 
în faptul că un ministru liber-schimbist * a fost înfrînt prin 
vot deschis 8 de către o enormă majoritate cartistă, şi încă 
într-o vreme cînd principiile liber-schimbismului triumfă în 
legislaţie 9, un semn că clasa muncitoare din Anglia este per
fect conştientă de poziţia pe care trebuie s-o adopte după 
victoria principiilor liber-schimbismului. De aici tragem con
cluzia că ea ştie foarte bine că acum, cînd burghezi a şi-a im
pus o măsură care îi stătea cel mai mult la inimă, cînd singu
rul lucru pe care îl mai are de făcut este să înlocuiască ac
tualul cabinet slab şi împăciuitorist printr-un guvern energic ,  
cu adevărat burghez, pentru a fi  clasa conducătoare recu
noscută în ţara dv., că acum marea bătălie dintre capital şi 
muncă, dintre burghez şi proletar, trebuie să ajungă la un 
deznodămînt. Terenul este curăţat prin retragerea din luptă 
a aristo craţiei funciare ; burghezia şi clasa muncitoare sînt 
singurele clase între care se poate da lupta. Fiecare dintre 
părţile combatante are lozinca ei de luptă dictată de intere
sele ei şi de poziţia pe care o ocupă una faţă de alta : lozinca 
burgheziei - "extinderea prin orice mijloace a comerţului şi 
un guvern format din regii bumbacului din Lncashire pentru 
a duce la îndeplinire această politică" ; lozinca clasei mun
citoare - "o revizuire democratică a constituţiei pe baza 
Cartei poporului 10 " ,  prin care clasa muncitoare Sd devină 
clasa conducătoare în Anglia. Ne bucură faptul că muncito -

• - John C. Hobhouse. - Nota Red. 
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rii englezi sînt pe deplin conştienţi de această schimbare a 
raportului de forţe ; de noua fază în care a intrat agitaţia 
cartistă o dată cu înfrîngerea definitivă a celui de-al treilea 
partid, aristocraţia ; de poziţia de frunte care îi va reveni şi 
trebuie să-i revină de aici încolo cartismului, în ciuda , ,:on
spiraţiei tăcerii U urzite de presa burgheză ; şi, în sfîrşit, de 
noua sarcină care le revine în aceste împrejurări noi. Că 
sînt pe deplin conştienţi de aceste sarcini, o dovedeşte in
tenţia lor de a merge la vo t la viitoarele alegeri generale. 

Trebuie să vă feli:ităm mai ales pentru strălucita dv. cu
vîntare în cadrul alegerilor de la Nottingham, în care aţi 
arătat atît de limpede contrastul dintre democraţia clasei 
muncitoare şi liberalismul burgheziei. 

Vă felicităm de asemenea pentru votul de încredere una
nim pe care întreaga organizaţie cartistă vi l-a dat în mod 
spontan cu ocazia declaraţiei defăimătoare a lui Thomas Coo
per, această aşa-zisă persoană respectabilă. Partidului cartist 
nu poate decît să-i prindă bine excluderea unor asemenea 
burghezi deghizaţi, care, în timp ce se fălesc cu numele de 
cartist pentru a se face populari, se străduiesc să cîştige fa
voarea burgheziei prin linguşiri personale la adresa repre
zentanţilor ei literari (ca, de pildă, contesa de Blessington, 
Charles Dickens, D. Jerrold şi alţi "prieteniu ai lui Cooper) 
şi prin propovăduirea unor doctrine josnice şi ruşinoase, ca 
aceea a "non-rezistenţei " ,  bune numai pentru femei bătrîne. 

In sfîrşit, stimate domn, trebuie să vă mulţumim atît dv. 
cît şi colaboratorilor dv. pentTu distincţia şi înţelepciunea cu 
care conduceţi ziarul "Northern StarU 11 . Nu şovăim nici o 
clipă să declarăm că "Star " este singurul ziar englez (cu ex
cepţi.a, poate, a lui "People's Journal " ,  pe care îl cunoaştem 
numai din "Star ")  care este la curent cu situaţia reală a par
tidelor din Anglia ; :are este realmente şi prin excelenţă de
mocratic ; care este liber de orice prejudecată naţională sau 
religioasă ; care simpatizează cu democraţii şi muncitorii (în 
zilele noastre aceştia aproape că se confundă) din lumea în
treagă ; care în toate aceste probleme exprimă opinia clasei 
muncitoare engleze şi :are este de aceea singurul ziar en
glez care merită într-adevăr să fie citit de către democraţii 
de pe continent. Prin prezenta declarăm că vom face tot ce 
stă în puterea noastră pentru a intensifica difuzarea ziarului 
"Northern Star" pe continent şi că ne vom strădui să inserăm 
extrase traduse din acest ziar în cît mai multe ziare conti
nentale. 
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Vă exprimăm aceste sentimente, stimate domn, în calitate 
de reprezentanţi, recunoscuţi de numeroşi comunişti germani 
din Germania, pentru toate legăturile lor cu democratii 
străini .  

In numele democraţilor comunişti germani din Bruxelles, 

Bruxelles, 17 iulie 1846 

Scris de K. Marx şi F, Engels 

Publicat în ziarul "The Northern 
Star" nr, 454 din 25 iulie 1846 

Comitetul : Engels 
Ph. Oigot 
Marx 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba engleză 



26 

Friedrich Engels 

Guvernul şi opoziţia din Franţa 12 

Aşadar, camerele s-au întrunit. Camera pairilor, după ce a 
luat hotă1rîrea în cazul lui Joseph Henry, regicidul modern, nu 
are, ca de obicei, nimic de făcut. Camera deputaţilor se ocupă 
în mod activ de validarea alegerii membrilor ei şi profită de 
această ocazie pentru a arăta spiritul de care este animată. 
Niciodată de la re'oluţia din 1830 încoace nu s-a dat dovadă 
de o asemenea neruşinare sfruntată şi nu s-a manifestat un 
asemenea dispreţ faţă de opinia pubLică. Cel puţin trei cincimi 
dint're deputati sînt sincer devotaţi guvernului ; cu alte cu
vinte, sînt fie mari capitalişti, agenţi de bursă şi speculanţi cu 
acţiunile căilor ferate la bursa din Paris, bancheri, maTi in
dustriaşi etc . ,  fie servitorii lor preaplecaţi. Actuala putere le
gislativă, mai mult decît oricare alta precedentă, este întru
chiparea cuvintelor spuse de Laffitte îndată după revoluţia din 
iulie : "De acum încolo noi, bancherii, vom guverna Franţa" . 
Este cea mai izbitoare dovadă că guvernul Franţei se află în 
mîinile marii aristocra ţii financiare, la haute bourgeoisie * .  
Soarta Franţei se  hotără!şte nu î n  birourile de  la  Tuilerii sau în 
palatul pairilor şi nici măcar în palatul deputaţilor, ci la bursa 
din Paris. Adevăraţii miniştri nu sînt d-nii Guizot şi Duchâtel, 
ci d-nii Rotschild, Fould şi ceilalţi mari bancheri parizieni, ale 
căroT averi fabuloase fac din ei cei mai de seamă reprezen
tanţi ai restului clasei IOŢ. Ei conduc guvernul, iar guvenul 
are grijă ca în alegeri să nu iasă decît oameni devotaţi actua
lului regim şi acelora care pOfită de pe urma lui. De data 
aceasta au avut un succes remarcabil : sprij inul acordat de 
guvern şi corupţia care se înrădăcinase sub diferite forme, 
asociate cu influenţa exercitată de principalii capitalişti asupra 

* - marea burghezie. - Nota Trad. 



Guvernul şi opoziţia din Franţa 27 

unui număr limitat de alegători (mai puţin de 200.000) care 
aparţin cu toţii, într-o măsură mai mare sau mai mică, pro
priei lor clase, groaza de care au fost cuprinşi cei avuţi cu 
cazia încercării de asasinare a regelui, survenită într-un 
moment cît  se poate de oportun, şi, în cele din urmă, certitu
dinea că Ludovic-Filip nu va suprevieţui actualelor cmere 
(ale căror putei expiră în 1851) - toate acestea la un loc 
au fost suficiente pentru a înăbuşi orice opoziţie serioasă în 
majoritatea adunări>r electorale. Şi acum, după ce această 
preţioasă cameră s-a întrunit, ei au grij ă să-şi apere inte
resele. Alegătorii independenţi au trimis mii de petiţii şi pro
teste împotriva alegerii deputaţilor protej aţi de guvern, în 
care afirmau şi demonstrau sau se ofereau să demonstreze 
că aproape în fiecare caz în parte alegerile au avut loc în 
cadrul celor mai flagrante ilegalităţi comise de către însăr
cinaţii guvernului, dovedind că s-a recurs la mituire, coru
pere, intimidare, protecţii de tot felul. Dar majoritatea camerei 
nu acordă niciodată nici cea mai mică atenţie acestor fapte. 
Orice deputat din opoziţie care îşi ridică glasul pentru a pro
testa împotriva unor asemenea orori este redus la tăcere prin 
fluierături, rumoare sau strigăte de "la vot, la vot 1 " .  Orice 
ilegalitate este sancţionată printr-un vot. Magnaţii finanţei 
se bucură de puterea lor şi, presimţind că nu va fi de lungă 
durată, se grăbesc să profite cît mai mult de momentul de 
faţă. 

Vă puteţi lesne închipui că în afara acestui cerc restrîns 
de capitalişti există o opoziţie generală împotriva actualului 
guvern şi împotriva acelora ale căror interese le serveşte el. 
Centrul acestei opoziţii este Parisul, unde magnaţii finantei 
au atît de puţină inNuenţă asupra alegătorilor încît, din 1 4  de
putaţi ai departamentului Senei, numai doi sînt acoliţii guver
nului, iar 1 2  sînt de partea opoziţiei. Majoritatea alegătorilor 
burghezi din Paris fac parte din partidul lui Thiers şi 
O. Barrot. Aceşti alegători caută să pună capăt domniei ex
clusive a lui Rotschild & Co., să creeze Franţei o poziţie ono
rabilă şi independentă în relaţiile ei externe şi să obţină 
eventual o mică reformă electorală. Majoritatea patronilor de 
ateliere, a negustorilor etc., care nu au drept de vot, au o 
atitudine mult mai radicală : ei cer o reformă electorală care 
să le acorde dreptul de vot ; de asemenea mulţi dintre ei 
sînt adepţi ai ziarelor "National " sau "Reforme" 13 şi s-au 
alăturat partidului democrat, care cuprinde marea majoritate 
a clasei muncitoare. Acest partid se împarte în mai multe 
fracţiuni diferite, dintre care cea mai numeroasă, cel puţin 
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la Paris, este aceea a comuniştilor. Toate aceste fracţiuni 
diferite luptă - desigur, fiecare în felul ei - împotriva regi
mului existent. Şi nu demult a fost iniţiată o nouă metodă de 
luptă, care merită să fie menţionată. Un muncitor a scris un 
pamflet împotriva conducătorului acestui regim, nu împotri'a 
lui Ludovic-Filip, ci împotriva lui "Rotschild I, regele cămă
Jarilor" 14. Succesul acestui pamflet (el a ajuns pină acum 
aproximativ la a douăzecea ediţie) dovedeşte cît de just a 
fost îndreptat atacul. Regele Rotschild a fost obligat să ia de 
două ori atitudine în presă pentru a se apăra împotriva aces
tor atacuri ale unui om pe care nimeni nu-l cunoaşte şi a 
cărui întreagă avere constă în rîndul de haine pe care îl 
poartă. Publicul a urmărit polemica  cu cel mai mare interes. 
Au fost publicate vreo treizeci de pamflete pro şi contra. 
Ura împotriva lui Rotschild şi împotriva celorlalţi magnaţi 
ai finanţei este cumplită, iar un ziar german scrie că Rot
schild va trebui să ia aceasta drept un avertisment şi că ar 
face mai bine să-şi instaleze cartierul său general în altă parte 
decît pe vulcanul veşnic în fierbere al Parisului. 

Scris de F. Engels aproximativ 
la 1 septembrie 1846 
Publicat in ziarul "The Northern Star" 
nr. 460 din 5 septembrie 1846, 
cu menţiunea din partea redacţiei : 
"D e l a c o r  e s p o n d e n t u 1 
n o s t I  u· 

Se tipăreşte după textul 
ziarului 
Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Constituţia Prusiei 

In sfîrşit, această mult aşteptată operă de artă şi -a făcut 
apariţia 1 15 In sfîrşit, dacă dăm crezare lui "Times " ,  "Globe" 10 
şi cîtorva ziare franceze şi gennane, Prusia a trecut în rîndul 
ţărilor constituţionale. Totuşi "Northern Star " a dovedit în
deajuns că această aşa-zisă constituţie nu este decît o cursă 
întinsă poporului 'prusian pentru a-l priva de drepturile pe 
care fostul rege * i le-a promis pe vremea cînd avea nevoie 
de sprijinul poporului. Este un fapt neîndoielnic că Frederic
Wilhelm încearcă prin această aşa-zisă constituţie să  obţină 
bani fără a fi obligat să facă concesii opiniei publice. Ziarele 
democratice din toate ţările - în Franţa în special "National" 
şi "Reforme", ba chiar şi ziarul guvernamental "Journal des 
Debats" 17 - sînt unanim de această părere. Pînă şi presa 
germană încătuşată bîiguie cuvinte care nu permit altă con
cluzie decît că în Prusia partidul progresului este pe deplin 
conştient de intenţiile viclene ale "generosului şi sincerului" 
ei rege. Intrebarea care se pune este : va reuşi regele să-şi 
pună în aplicare planurile sale ? Vor fi oare reprezentantii 
din dieta reunită destul de proşti sau destul de laşi pentru a 
garanta un nou împrumut fără a asigura poporului libertăţi 
largi, dînd astfel regelui posibilitatea să menţină actualul sis
tem de guvernămînt pentru o perioadă nedefinită de timp ? 

Noi răspundem : nu, nu vor face aceasta, nu pot s-o facă. 
Modul de guvernare existent pînă acum în Prusia a fost 

determinat de raportul de forţe dintre nobilimea şi burghezia 
din Prusia. Nobilimea a pierdut prea mult din puterea, bogă
ţia şi influenţa ei de altădată pentru a-l mai putea domina 
pe rege ca în trecut. Burghezia nu a ajuns încă să fie destul 

• - Frederic-Wilhelm al III-lea. - Nota Red. 



30 Friedrich Engels 

de puternică pentru a se debarasa de nobilime, care consti
tuia o povară grea pentru ea, încătuşînd dezvoltarea ei comer
cială şi industrială. De aceea regele, care reprezenta puterea 
centrală a statului şi era sprijinit de numeroasa clasă a func
ţionarilor de stat, civili şi militari, avînd pe lîngă aceasta şi 
armata la dispoziţia sa, a putut să ţină în frîu burghezia cu 
ajutorul nobilimii şi nobilimea cu ajutorul burgheziei prin 
faptul că satisfăcea cînd interesele uneia, cînd interesele alteia 
şi căuta să stabilească pe cît posibil un echilibru între influenţa 
exercitată de aces,te clase. Aproape toate ţările civilizate din 
Europa au trecut prin acest stadiu al monarhiei absolute, iar 
în cele mai avansate dintre aceste ţări el a făcut acum loc 
guvernării burgheziei. 

Prusia, cea mai avansată dintre ţările germane, a fost pînă 
acum lipsită de o burghezie care s ă  fie destul de bogată, pu
ternică, unită şi energică pentru a se elibera de dominaţia 
absolutismului şi a lichida rămăşiţele nobilimii feudale. Cele 
două părţi combatante, nobilimea şi burghezia, sînt însă puse 
în asemenea condiţii, încît, datorită progresului natural al 
industriei şi al civilizaţiei, creşte inevitabil bunăstarea şi in
fluenţa burgheziei, în timp ce nobilimea inevitabil decade, se 
ruinează şi-şi pierde tot mai mult ascendentul ei. In timp ce 
situaţia nobilimii şi a latifundiarilor din Prusia se înrăutăţea 
an de an - mai întîi din cauza războaielor pustiitoare împo
triva Franţei de la începutul acestui secol, apoi din 'cauza le
gilor engleze cu privire la cereale, care i-au exclus de pe 
piaţa acestei ţări, în sfîrşit din cauza concurenţei pe care le-o 
făcea Australia într-una dintre principalele lor ramuri de pro
ducţie, lîna, ca şi datorită multor altor împrejurări - bur
ghezia din Prusia a reuşit să-şi sporească enorm bogăţia şi 
influenţa şi să-şi dezvolte forţele de producţie. Războaiele 
impotriva Franţei, excluderea mărfurilor industriale engleze 
de pe pieţele continentale au dat naştere unei industrii de fa
brică în Prusi a ; iar cînd pacea a fost restabilită, noii indus
triaşi erau destul de puternici pentru a sili uvernul să le 
acorde taxele vamale protecţioniste (1818) . Curînd după aceea 
a fost înfiinţată Uniunea vamală care apăra aproape exclusiv 
interesele burgheziei 18. Dar, înainte de toate, apriga luptă de 
concurenţă care a iibucnit în ul,timii 30 de ani de pace între 
diferitele naţiuni comerciale şi industriale a pus burghezia 
Prusiei, indolentă de felul ei, în faţa alternativei : sau să fie 
complet ruinată de concurenţa străină sau să se pună în mod 
serios pe lucru după exemplul vecinilor ei. 
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Burghezia s-a dezvoltat aproape imperceptibil pînă în 1840, 
cînd i s-a părut că urcarea pe tron a unui nou rege marchează 
n moment propice ca să arate că din 1815  lucrurile s-au 
schimbat întrucîtva în Prusia. Nu este nevoie să amintesc ce 
progrese a făcut de atunci Dişcarea burgheziei, cum a cuprins 
toate regiunile ţării, pînă cînd, în cele din urmă, întreaga bur
ghezie, o mare parte a ţărănimii şi destul de mulţi nobili i 
s-au alăturat. Un regim reprezentativ, libertatea presei, proce
duri publice, inamovibilitatea judecătorilor, curţi cu juri, aces
tea erau revendicările burgheziei. Ţărănimea şi micii proprie
tari de pămînt îşi d ădeau foarte bine seama - cel puţin în 
acele regiuni ale ţării în care nivelul cultural era mai ridicat 
- că asemenea măsuri corespund şi interesului lor, fiind sin
gurele prin care puteau spera să se elibereze de rămăşiţele 
feudalismului şi să capete acea influenţă asupra organelor 
legislative pe care doreau s-o aibă. Partea mai săracă a nobi
limii credea că un regim constituţional ar putea să-i asigure, 
în organele legislative, poziţia pe care o cereau interesele ei 
şi că, în orice caz, acest regim nu ar putea i mai ruinător penu ea decît acela sub care trăia. Mai ales nobilimea din Pru
sia propriu-zisă şi din Poznan, care, avînd mult de suferit din 
cauza lipsei de pieţe pentru produsele ei, s-a alăturat din 
aceste considerente mişcării liberale. 

Burghezia însăşi a ajuns din ce În ce mai mult într-o situa
ţie critică. Intreprinderile ei industriale şi miniere, ca şi na
vigaţia ei, luaseră o extindere considerabilă ; ea devenise prin
cipalul funizor al întregii pieţi a Uniunii vamale ; ea crescuse 
numeric şi se îmbogăţise mult. Dar progresul colosal realizat 
în ultimii 10-15 ai de întreprinderile industriale şi miniere 
engleze expunea burghezia prusiană unei concurenţe primej
dioase. Piata engleză, ori de cîte ori era supraaglomerată, 
arunca mari cantităţi de mărfuri engleze în regiunile de sub 
controlul Uniunii vamale, unde erau vîndute la preţuri care 
ruinau în mi mare măsură pe germani d ecît pe englezi, căci 
aceştia din urmă realizau în perioadele de p rosperitate profi
turi mari pe piaţa americană şi pe alte pieţe, pe cînd prusienii 
nu puteau să-şi vîndă iciodată p rodusele lor în altă parte 
decît înăuntrul p ropriilor lor graniţe vamale. Vasele lor nu 
aveau aproape niciodată acces în porturile altor state, în timp 
ce vapoarele tuturor ţărilor intrau în porturile Prusiei în ace
leaşi condiţii ca şi c ele prusiene. Aşa se face că, deşi în Prusia 
există relativ puţin capital, investirea în mod rentabil a 
acestuia devenise dificilă. Comerţul se afla permanent parcă 
3 - Marx-Engels - Opere. veI.  4 
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în chingi i fabricile, maşinile, mărfurile se depreciau încet, dar 
fără contenire i această stagnare generală a fos t  întreruptă 
numai pentru o perioadă s curtă de speculaţiile cu căile ferate 
care au început în Prusia în ultimii 8 ani. Ridicînd valoarea 
numerarului, aceste speculaţii au accelerat scăderea preţului 
mărfurilor deşi în genere ele nu s-au dovedit a fi prea renta
bile din cauza populaţiei relativ puţin numeroase şi a indus
triei slab dezvoltate în cea mai mare parte a ţării .  Totuşi, ele 
ofereau o şansă mai mare de profit decît alte investiţii indus
triale, aşa că cei 'care dispuneau de ceva capital îl investeau 
în aceste speculaţii. Foarte ,curînd, aceste speculaţii au căpă
tat, ca de obicei, un caracter febril sfîrşind printr-o criză, care 
afectează de aproape 12 luni pieţele băneşti ale Prusiei. Ast
fel, la începutul acestui an burghezia s-a aflat într-o s ituaţie 
foarte dificilă : pieţele băneşti sufereau din cauza unei exta
ordinare lipse de numerar i regiunile industriale cereau mai 
mult ca oricînd taxe vamale pr�tecţioniste pe care guvernul 
refuzase să le acorde i porturile cereau legi cu privire la navi
gaţie, ca singurul mijloc în stare să le uşureze situaţia ; şi mai 
ales creşterea preţurilor pe piaţa cerealelor a dus ţara în pra
gul foametei. Toate aceste cauze care provocau nemulţumire 
şi se făceau în acelaşi timp re simţite se răsfrîngeau într-o mă
sură mult mai mare asupra situaţiei poporului : ţesătorii din 
Silezia trăiau într-o mizerie cumplită i fabricile de bumbac se 
închideau ; În întinsa regiune industrioală a Rinuli aproape 
toţi muncitorii au rămas fără lucru, recolta de cartofi a fost 
în cea mai mare parte distrusă, iar pîinea se indea la pre
turile din anii de foamete. Era evident că sosise momentul ca  
burghezia să  ia conducerea ţării din mîinile unui rege imbe
cil, ale unei nobilimi neputincioase şi ale unei birocraţii înfu
murate şi să  şi-o asume ea. 

tn fiecare epocă revoluţionară se repetă faptul curios că 
în momentul în care clasa care conduce o işcare se află în 
situaţia cea mai favorabilă pentru a o duce la bun sfîrşit, ve
chea conducere care şi -a trăit traiul este s ilită să ceară toc
mai sprijinul acestei clase conducătoare. Astfel în 1189, in 
Franţa, cînd foametea, s tagnarea afacerilor şi dezbinarea din 
sînul nobilimii au împins, putem spune, burghezia la revoluţie, 
tocmai în acest  moment guvenul, ale cărui resurse băneşti 
erau epuizate, a fost  nevoit să înceapă revoluţia prin convo
carea Statelor generale. Acelaşi lucru se întîmplă şi în Prusia 
în 1841. Chiar în momentul în care indolenta burghezie pru
siană este aproape silită de împrejurări să schimbe sistemul 
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de guvernămînt, însuşi regele, din lipsă de bani, este silit să 
ia iniţiativa acestei schimbri şi să convoace, la rîndul său, 
Statele generale prusiene. Fără îndoială că acestea i-ar opune 
mult mai puţină rezistenţă ca acum dacă pe piaţa bănească 
s-ar înregistra o abundenţă de bani, dacă fabriile ar lucra 
din plin (situaţie care ar putea interveni dacă ar exista un 
comerţ înfloritor şi o desfacere asigurată a mărfurilor şi, prin 
urmare, preţuri ridicate la mărfurile industriale în Anglia) şi 
dacă preţurile la grîne ar fi acceptabile. Dar aşa se întîmplă 
de regulă : în epocile în care revoluţia e iminentă, clasele 
progresis.te ale societăţii au întotdeauna toate şansele de par
tea lor. 

In cursul anilor 1845 şi 1846 am arătat în repetate rînduri 
cititorilor ziarului "Star" că regele Prusiei se află într-o situa
.ţie financiară dificilă ; în acelaşi timp le-am atras atenţia asu
pra diferitelor planuri iscusite cu ajutorul cărora miniştrii săi 
încearcă să-I s coată din încurcătură şi am prevăzut că  toată 
povestea trebuie să sfîrşească prin convocarea Statelor gene
rale. Aşadar evenimentul nu s-a produs pe neaşteptate şi nici 
nu s-a datorat, aşa cum se susţine astăzi, bunăvoinţei prea 
generoasei sale majestăţi ; nimic altceva decît nevoia impe
rioasă, sărăcia şi mizeria au putut să-I determine să facă un 
asemenea pas, şi orice copil din Prusia ştie acest lucru. Sin
gura întrebare care se pune este : Oare burghezia prusiană 
va garanta un nou împrumut şi, implicit, va permite regelui 
să-şi coninue politica de pînă acum şi să ignoreze şi în viitorii 
şapte ani revendicăTile şi nevoile ei ?  

La această întrebare am răspuns mai sus. Ea nu poate face 
aşa ceva. Am dovedit-o b azîndu-ne pe situaţia claselor res
pective şi o vom dovedi acum pe b az a  compoziţiei Statelor 
generale înseşi : 

Reprezentanţii înaltei şi micii nobilimi . . 3 1 1  
Re�rezentanţii oraşelor şi ai ţărănimii . . 306 
Deoarece regele şi-a exprimat intenţia de a spori numărul 

reprezentanţilor înaltei nobilimi (sînt în total 80) prin acor
darea de noi titluri de pairi, putem majora această cifră cu 
încă 30 de persoane ; astfel numărul reprezentanţilor nobilimii 
sau ai partidului guvenamental va ajunge la 341.  Scădeţi de 
aici elementele liberale ale micii nobilii, şi anume toată no
b ilimea din Prusia propriu-zisă, două treimi din nobilimea 
Poznanului şi cîţiva reprezentanţi ai nobilimii din Renania, 
Silezia, Brandenburg şi Westfalia, să zicem în total 70 de de-

a· 
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putaţi, care votează cu reprezentanţii oraşelor şi ai ţărănimii, 
şi situaţia partidelor va fi următoarea : 

Nobilimea, adică partidul guvernamental . . . 21 1 
Oraşele şi ţărănimea, adică opoziţia liberală . . 316 
In felul acesta, chiar dacă admitem că 30 sau 40 de repre-

zentanţi ai oraşelor sau ai ţărănimii din districtele mai înde
părtate vor vota pentru guven, liberalilor le va rămîne totuşi 
o majoritate de 25-50 de voturi ; şi, cu o oarecare energie, 
liberalilor le va fi uşor să întîmpine fiecare cerere de bani 
cu revendicarea unor instituţii liberale. Pe lîngă aceasta, este 
neîndoielnic că, în condiţiile actuale, poporul va sprij ini bur
ghezia şi, prin presiunea sa exercitată din afară, care este 
într-adevăr foarte de dorit, va întări curajul şi va spori ener
gia opoziţiei dinăuntrul adunării. 

Aşadar, constituţia Prusiei, insignifiantă în sine, consti
tuie totuşi începutul unei noi epoci atît pentru Prusia cît şi 
pentru întreaga Germanie. Ea marchează prăbuşirea absolu
tismului şi a nobilimii şi venirea la putere a burgheziei ; ea 
marchează începutul unei mişcări care va duce foarte curînd 
la instituirea unui sistem reprezentativ pentru burghezie, la 
introducerea libertăţii presei, a judecătorilor independenţi şi  
a curţilor cu juri, şi este greu de spus cum se va termina 
această mişcare. Constituţia înseamnă repetarea lui 1189 în 
Prusia. Şi dacă mişcarea revoluţionară care începe acum va 
interesa în mod direct numai burghezia, ea nu este totuşi lip
sită de importanţă pentru interesele poporului. Din momentul 
în care puterea burgheziei este constituită, din acel moment 
începe mişcarea democratică separată de sine stătătoare. In 
lupta împotriva despotismului şi aristocraţiei, poporul, parti
dul democrat, nu poate juca decît un rol secundar ; primul loc 
aparţine burgheziei. Din momentul însă în care burghezia îşi 
instaurează propria ei guvernare şi devine întruchiparea unui 
nou despotism şi a unei noi aristocraţii îndreptate împotriva 
poporului, din acel moment democraţia îşi apără punctul ei 
de vedere, ca unicul partid al p rogresului ; din acel moment 
lupta se simplifică, se reduce la lupta dintre două partide, 
transformîndu-se, datorită acestei împ rejurări, într-o "luptă 
pe viaţ. şi pe moarte" .  Istoria p artidelor demo crate din Franţa 
şi din Anglia dovedeşte pe deplin acest lucru. 

Mai există o altă împrejurare care merită să fie luată în 
seamă. Cucerirea puterii politice de către burghezia Prusiei 
va schimba situaţia politică a tuturor ţărilor europene. Confe
deraţia Germaniei de nord se va destrăma. Austria şi Rusia, 
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ţările care au prădat cel mai mult Polonia, vor fi complet 
izolate de restul Europei, deoarece Prusia va trage după sine 
statele mai mici aie Germaniei, care au toate guverne consti
tuionale. AsUel consecinţele acestei constituţii insignifiante 
- trecerea a trei p ătrimi ale Germaniei din lagărul Europei 
răsăritene inerte în cel al Europei apusene progresiste - vor 
schimba complet raportul de forţe în Europa. In februarie 
1 846 a izbucnit ultima insurecţie poloneză 19. In februarie 1 847 
Frederic-Wilhelm îşi convoacă Statele generale. Se apropie 
ceasul cind Polonia va i răzbunată ! 

Scris de F. Engels la fîrşitul 
lunii februarie 1 847 
Publicat în ziarul "he Norhern Star" 
nr. 489 din 6 martie 1 847, 
cu următoarea menţiune 
din partea redactiei : 
"D e l a c o r  e s p o n d e n t u 1 
n o s t r u  g e r m a n" 
Semnat : E. 

Se tipăreşte după textul 
ziarului 
Tradus din limba englezi 
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Karl Marx 

Declaraţie împotriva lui Karl Grin � 

"Trier'sche Zeitung" 21 publică un articol datat "Berlin, 
20 martie",  în legătură cu broşura mea care se găseşte încă 
sub tipar : "Contraictions dans le systeme des contradictions 
economiques de M. Proudhon, ou Ls Miseres de la Philoso
phie" *. Corespondentul din Berlin pretinde că eu aş fi autorul 
unei corespondenţe, apărută în "Rhein- und Mosel-Zeitung" 
şi în alte publicaţii, cu privire l a  această broşură, l a  opera lui 
Proudhon 22 şi la activitatea traducătorului său ,  d-l Grin. El 
mi se adresează în repetate rînduri intitulîndumă "redactor 
al fostei «Gazete Renane» "  23, în stilul corespondenţilor din 
Bruxelles şi al altor .corespondenti. Prietenul nostru îşi debi
tează insinuarea "sprijinit pe cunoaşterea actualei situaţii a 
presei din Germania" ,  Nu numai insinuarea lui, ci întreaga 
lui existenţă literară se poate, din partea mea, "sprijini pe 
cunoaşterea actu alei situaţii a presei din Germania" , Sînt gata 
să admit că a dovedit în prectică a sa "cunoaştere a actualei 
situaţii a presei din Germia". Dar de data aceasta ea nu l-a 
"sprijinit "  , 

Pretinsul corespondent din Berlin nu trebuia decît să ci
tească în "Critica critică" 2' aprecierile mele asupra lui Prou
dhon, pentru a-şi da seama c ă  această corespondenţă cu care 
nu e de acord, deşi se prea poate să fie trimisă din Bruxelles, 
nu poate însă în nici un caz să fie scrisă de mine, chiar şi 
numai pentru simplul motiv că Proudhon şi d-l Grin "sînt 
considerati ca avînd aceeaşi valoare". 

Critica pe care i-am făcut-o lui Proudhon este scrisă În 
limba franceză. Va putea să dea o ripostă însuşi Proudhon. 
Dintr-o scrisoare pe care mi-a scris-o înainte de apariţia cărţii 

* "Contradicţii in sistemul contradicţiilor economice de d-I Proudhon, 
sau Mizeriile filozofiei u .  - Nola Trad. 
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sale nu reieşea de loc că ar fi dispus ca, în cazul unei critici 
din partea mea, să lase revanşa pe seama d-lui Grin şi con
soţi. 

"In ceea ce pri�şte pe traducătorul lucrării lui Proudhon 
de economie poli,tică D ,  este destul ca p rietenul din Berlin să  
ateste c ă  "noi, cei din Berlin, am învăţat multe lucruri· din 
cartea d-Iui Grin "Mişcarea socială din Franţa şi din Belgia" ,  
pentru ca valoarea acestei scrieri să nu poată să fie pusă la 
Îndioală. Să ne dăm bine seama ce înseamnă faptul că "noi , 
cei din Berlin" , "învăţăm" în general ceva, ba chiar "multe 
lururi " , imbogăţindu-ne cunoştinţele atît din punct de vedere 
cantitativ cît şi calitativ I Noi ,  cei din Berlin I 

Identificîndu-mă cu corespondentul din Bruxelles sau cu 
alti corespondenţi, corespondentul berlinez sau pretins berli
nez exclamă : 

Griin "trebuie, probabil, să-şi ispăşească păcatul de a fi făcut cunos
cute societăţii germane succesele socialiIlului din străinătate înaintea 
«redactorului fostei "Gazete Renane"» ,  d-l r. Marx". 

Este neîndoios că p rietenul nostu dă dovadă de o ingenio
zitate foarte amuzantă în formularea presupunerilor sale I 
Vreau să-I încredinţez sub rosa ' că, după părerea mea, "Miş
care socială din Franţa şi din Belgia" a d-Iui Grin şi mişca
rea socială din Franţa şi din Belgia, u excepţia cîtorva nume 
şi date, nu au absolut nimic comun una cu alta. Dar în 
acelaşi timp trebuie să-i mărturisesc că  atît de puţin am ţinut 
să �ac cunoscute "societăţii germane" rezultatele studiilor 
mele cu privire la lucrarea d-Iui Grin "Mişcarea socială din 
Franţa şi din Belgia" ,  încît am lăsat să se odihnească în pace, 
în manuscris, o recenzie mai detaliată asupra cărţii lui Grin, 
terminată încă de acum un an, şi de-abia acum, provocat de 
prietenul din Berlin, o voi trimite spre publicare revistei "Das 
Westphilische Dampiboot" 25. Recenzia constituie un adaos la 
lucrarea, scrisă de F. Engels împreună cu mine, "Ideologia 
germană" (critica filozofiei germane moderne în persoana re
prezentanţilor ei Feuerbach, B.  Bauer şi Stirner şi a socialis
mului geman în persoana diferiţilor lui profeţi) 28. Impreju
răile care au împiedicat şi împiedică încă tipărirea acestui 
manuscris ver fi, poate, aduse la cunoştinţa publicului în alt 
loc , ca o completare l a  o expunere asupra "actualei situaţii a 
presei din Germania" .  Faptul că  recenzia cărţii d-Iui Grin, 
care nu contravine cîtuşi de puţin dispoiţiilor cenzurii, nu a 

.. - in mod confidential. - Nota TIad. 
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fOlt tipărită separat se explică prin aceea că am socotit că 
această carte nu merită o critică specială şi că menţionarea 
d-Iui Grin era inevitabilă numai în cadrul unei expuneri cu
prinzătoare asupra literaturii anoste şi de prost gust a socialis
mului german. Acum însă, după ieşirea prietenului de la 
Berlin, tipărirea separată a acestei recenzii capătă o semnifi
caţie mai muLt sau mai puţin umoristică, prin faptul c ă  arată 
în ce mod a luat cunoştinţă "societatea germană" de "suc
cesele socialismului din străinătate" şi mai ales cît sîntem 
de dornici şi ce cap acitate avem "noi, cei din Berlinu, de "a 
învăţa multe lucruri " ,  Se va vedea totodată dacă trebuia sau 
nu să recurg la atacuri mărunte în articole miei de ziar chiar 
şi în cazul că aş fi vrut să opresc în mersul ei "Mişcarea so
cială din Franţa şi din Belgia" a d -lui Giin. In sfîrşit, însuşi 
prietenul din Berlin va fi nevoit să recunoască în mod public 
că, dacă aş avea într-adevăr intenţia, aşa cum susţine el, "să 
fac cunoscute s ocietăţii germane succesele socialismului din 
străinătate " ,  dacă m-aş teme într-adevăr că un predecesor ar 
putea fi un concurent pentru mine, ar trebui să implor zilnic 
destinul : "Nu-mi da nici un predecesor, sau mai bine zis : 
dă-mi-1 pe d-l Grin ca predecesor 1 " ,  

Incă un cuvînt despre "pretenţia mea d e  a i atins cea mai 
înaltă treaptă a înţelepei unii omeneşti" ,  

Cine altcineva ar  fi putut să-mi inoculeze această boală 
dacă nu d-l Grin, care (vezi, de exemplu, prefaţa la cartea lui 
"Pietrele de costrucţie"  27) a găsit rezolvarea ultimei enigme 
în expunerile mele din "Deutsch-Franzasische Jahrbucher" 28, 
aşa cum o găseşte acum în economia. politică a lui Proudhon ; 
d-l Grin, care, aşa cum salută acum în persoana lui Proudhon 
adevăratul punct de vedere, declara despre mine (vezi "Neue 
Anekdota" a luj Giin 29) , că eu aş fi "desfiinţat punctul de 
vedere constituţional şi radical " .  Mai întîi d-l Grin mă otră
veşte pentru ca ulterior să poată spune despre mine c ă  otrava 
lui şi-a făcut efectul ! Prietenul din Berlin poate fi însă pe 
pace : mă bucur de o sănătate erfectă I 

Bruxelles, 3 aprilie 1847 

Publicat in 
" Deutsche-Briisseler-ZeitungU 
nr. 28 din 8 aprilie 1 847 şi in 
"Trier'sche Zeitung" nr, 99 
din 9 aprilie 1 847 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul ziarului 
"Trier'che Zeitung" ,  
confruntat cu  textul din 
"Deutsche-Briisseler-Zeitung" 
Tradus din limba germană 
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Literatura socialistă germană este de la o lună la alta mai 
slabă. Ea se limitează din ce în ce mai mult la peroraţiile pro
lixe ale "adevăraţilor socialişti" ,  a căror întreagă înţelepciune 
se reduce la un amalgam de filozofie gennană şi sentimenta
lism german mic-burghez, la 'care se adaugă şi cîteva lozinci 
comuniste deformate. Ea arborează un caracter paşnic care îi 
permite să-şi spună, chiar sub regimul cenzurii, cele mai in
time păreri. Insăşi poliţia germană nu-i poate reproşa aproape 
nimic - dovadă elocventă că nu face p arte din elementele 
progresiste, revoluţionare ale literiturii germane, ci din cele 
anchilozate, reacţionare. 

Printre aceşti "adevărali socialişti" se numără nu numai 
cei care se numesc socialişti p ar excellence *, ci şi cea mai 
mare parte a scriitorilor din Germania care au acceptat denu
mirea de "comunişti" .  Aceştia din urmă se prezintă şi mai 
prost decît ceilalţi. 

In aceste împrejurări se înţelege de la sine că aceşti soi
disant ** scriitori comunişti nu reprezintă nicidecum partidul 
comuniştilor germani. Ei nici nu au fost recunoscuti de partid 
ca reprezentanţii săi literari şi  nici nu reprezintă interesele 
sale. Dimpotrivă, ei apără cu totul alte interese, cu totul alte 
principii, care sînt opuse în toate privinţele principiilor par
tidului comunist. 

"Adevăraţii socialişti " ,  din rîndurile cărora fac parte, după CIl am arătat, şi cei mai mulţi scriitori germani soi-disant 
comunişti, au învăţat de la comuniştii francezi că trecerea de 
la monarhia absolută la statul modern reprezentativ nu inIă
tură cîtuşi de puţin mizeria marii mase a poporului, ci aduce 

• - prin excelenţă. in adevărata accepţie a cuvintului. - Nota Trad . 
.. - aşa-zişi. - Nota Trad. 
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numai o nouă clasă, burghezia, la putere. Ei au llai învătat de 
la comuniştii francezi că tocmai această burghezie oprimă cel 
mai mult masa poporului cu ajutorul capitalurilor ei şi consti
tuie de aceea adversarul p ar excellence al comuniş.tilor, res
pectiv al socialiştilor, care reprezintă masa poporului. Ei nu 
şi-au dat osteneala să compare gradul de dezvoltare socială 
şi politică al Germaniei cu cel al Franţei sau să s tu
dieze condiţiile existente de fapt în Germania, condiţii de care 
depinde orice dezvoltare ulterioară. In mod pripit, fără să stea 
mult pe gînduri, ei au transpus în Germania cunoştinţele lor  
superficiale. Dacă ar  f i  fost militanţi de partid care caută să 
obţină un rezultat pracUc, concret şi  care reprezintă interese 
bine determinate, comune unei clase întregi, ei ar fi ţinut cel 
puţin seamă de felul în care se comportă adversarii burghe
ziei în Franta, începînd cu redactorii ziarului "Reformeu şi 
pînă la comuniştii cei mai extremişti, dar mai ales ar fi tre
buit să ţină seama de atitudinea reprezentantului recunoscut 
al marii mase a proletarilor francezi, bătrînul Cabet, în pole
mi'ca sa Împotriva burgheziei. Ar fi trebuit să-i izbească faptul 
că aceşti reprezentanţi i partidului nu numai c ă  se ocupă în 
permanenţă de chestiunile politice la ordinea zilei, dar c ă  ,tot
odată nu tratează cu dispreţ suveran unele măsuri politice care 
adesea nu preintă un interes direct pentru proletariat, ca, de 
exemplu, PrQpunerile privitoare la reforma electorală. Dar 
"adevăraţW noştri "socialişti" nu sînt militanţi de partid, ci 
teoreticieni germani. Pentru ei nu este vorba de rezultate şi 
de interese praotice, ci de adevărul etern. Interesele pe  care 
caută să le apere sînt cele " ale omului" în general, rezulta
tele spre care tind se mărginesc la "cuceriri" în domeniul fi
lozofiei. De aceea a fost  de ajuns să pună de acord noile lor 
vederi cu propria lor conştiinţă filozofică, pentru a trîmbiţa 
apoi în faţa întregii Germanii că progresul politic, ca şi orice 
politică, este o pacoste, că tocmai libertatea constituţională ar 
aduce la putere clasa care constituie cel mai mare pericol pen
tru popor, burghezia, şi că, în general, burghezia nu este nici
odată îndeajuns de atacată. 

In Franţa, de 17 ani, dominaţia burgheziei este mai abso
lută decît în oricare altă ţară din lume. De aceea acţiunile 
proletarilor francezi, ale 'Conducătorilor partidului lor şi ale 
reprezentanţilor lor literari îndreptate împotriva burgheziei 
erau acţiuni îndreptate împotiva clasei dominante, împotriv a 
sistemului politic existent, erau acţiuni net revoluţionare. Cît 
de edificată este în această privinţă burghezia dominantă, o 
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dovedesc nenumăratele procese intentate presei şi asociaţiilor, 
interzicerile adnărilor şi banchetelor, nenumăratele şicne 
pe care poliţia le face reformiştilor 31 şi comuniştilor. In Ger
mani., situaţia se prezintă altfel. In Germania, burgheia nu 
numai că nu este la putere, dar ea este chiar cel mai periculos 
duşman al guvernelor existente. Acestora le-a convenit foarte 
bine diversiunea creată de "adevăraţii sociaişti u. Lupta împo
triva burgheziei, din cauza căreia comuniştii francezi ajung 
desori la închisoare sau în exil, nu a adus "adevăraţilor " 
noştri "socialişti " decît încuviinţarea cenzurii de a-şi tipări 
lucrările. Ardoarea revoluţionară a polemicii proletarilor fran
cezi se tempera în pieptul rece al teoreticienilor germani, 
ajungînd la gradul de moderaţie permis de cenzură, şi în 
această stare mutilată a constituit pentru guvernele din Ger
mania un aliat foarte bine venit în lupta împotriva burgh
ziei în ofensivă. "Adevăratul socialism" a reuşit să folosească 
ca un zid de apărare pentru mocirla statu-quoului german cele 
mai revoluţionare teze care au fost enunţate vreodată. "Ade
văratul socialism U este cu desăvîrşire reacţionar. 

Burghezia a observat demult această tendinţă eacţionară 
a "adevăratului socialism". Fără să stea însă prea mult pe 
gînduri, ea a luat această orientare drept reprezentantă literară 
şi a comunismului german şi a reproşat comuniştilor, atît în 
mod public cît şi în particular, că prin polemica lor îndreptată 
împotriva unui sistem reprezentativ, împotriva curţilor cu 
juri, a libertăţii presei, precum şi prin atacurile lor la adresa 
burgheziei, acţionează doar în interesul guvernelor, al biro� 
cr aţiei §i al nobilimii. 

E timpul însă c a  comuniştii germani să refuze, în sfîrşit, să 
mai poarte răspunderea pentru faptele şi intenţiile reacţionare 
ale "adevăraţilor socialişti". E timpul ca comuniştii germani, 
care reprezintă proletariatul german cu cerinţele lui foarte 
precise, foarte concrete, să se delimiteze în modul cel mai 
hotărît de acea clică literară - căci nu-i altceva decît o clică 
literară - care nu ştie ea singură pe cine reprezintă, din care 
cauză ajunge fără să vrea în braţele guvenelor germane, o 
clică care crede "că-I realizează pe om" şi nu realizează nimic 
altceva decît divinizarea mizeriei germane mic-burgheze. In 
realitate, noi, comuniştii, nu avem nimic comn cu fanteziile 
teoretice şi cu şovăielile acestei societăţi ultrarafinate. Atacu
rile noastre îndreptate împotriva burgheziei se deosebesc tot 
atît de mult de cele ale "adevăraţilor socialişti U pe cît se de
osebesc de cele ale nobilimii reacţionare, de exemplu ale le-
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gitimiştilor francezi sau ale "Tinerei Anglii" 32. Atacurile noas
tre nu pot fi exploatate de statu-quoul german, deoarece ele 
se îndreaptă mai degrabă împotriva lui decît împotriva bur
gheziei. Dacă burghezia este, ca să zicem aşa, duşmanul nos
tru firesc, este duşmanul a cărui prăbuşire va aduce partidul 
nostru la putere, statu-quoul german este 'Într-o măsură şi mai 
mare duşmanul nostru, deoarece stă între noi şi burghezie, 
deoarece ne împiedică să atacăm burghezia. De aceea noi nu 
rămînem cîtuşi de puţin în afara marii mase a opoziţiei împo
triva statu-quoulUi german, în cadrul căreia constituim însă 
fracţiunea cea mai avansată, care, prin intenţia ei faţă de bur
ghezie, intenţie din care nu face nici un secret, ocupă  în 
acelaşi timp o poziţie bine precizată. 

O dată cu convocarea dietei reunite prusiene, lupta împo
triva statu-quoului german ajunge la o răscruce. De atitudinea 
acestei diete depinde dacă acest statu-quo se va menţine sau 
va dispărea. Partidele din Germania, încă foarte puţin precis 
conturate, care ba se îmbină la întîmplare, ba sînt dezbinate 
din cauza sofisticăriilor ideologice, sînt astfel nevoite să se 
lămurească asupra intereselor pe care le reprezintă, asupra 
tacticii pe care trebuie s-o folosească şi să se delimiteze şi 
să-şi defineasc ă  scopurile practice. Nici partidul comunist, cel 
mai tînăr dintre aceste paride, nu poate să se sustragă aces
tei necesităţi. El trebuie, la rîndul său, să se lămurească asu
pra pozitiei sale, asupra planului său de bătaie, asupra mijloa
celor pe care urmează să le folosească, şi primul pas în această 
direcţie îl constituie dezavuarea soialiştilor reacţionari care 
încearcă prin toate mijloacele să pătrundă în rîndurile lui. 
El poate face acest pas 'cu atît mai uşor cu cît este destul de 
puternic pentru a putea refuza sprijinul oricărui aliat care l-ar 
compromite. 

II 

Statu-quoul şi burghezia 

In Germania statu-quouI este următorul. 
In timp ce în Franţa şi în Anglia burghezia a devenit 

destul de puternică pentru a răsturna nobilimea şi a se ridica 
la rolul de clasă conducătoare în stat, pînă acum burghezia 
germană nu a ajuns încă la putere. Ea are, ce-i drept, o anu
mită influenţă asupra guvernelor, dar, în toate cazurile în 
care interesele se ciocnesc, această influenţă trebuie să ce-
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deze în faţa influenţei nobilimii funciae. n timp ce în Franţa 
şi în Anglia oraşele domină satul, în Germania satul domină 
oraşele, agricultura domină comerţul şi industria. Aşa stau lu
crurile nu numai în monarhiile absolute din Germania, i şi în 
cele constituţionale, nu numai în Austria şi în Prusia, ci şi în 
Saxonia, în Wirttemberg şi în Baden. 

Această situaţie se datoreşte faptului că, în comparaţie cu 
ţările apusene, Germania se află pe o treaptă de civilizaţie 
mult mai înapoiată. Principala sursă de existenţă a masei po
porului o constituie în acele ţări comerţul şi industria, iar 
la noi agricultura. Anglia nu exportă de loc produse agricole, 
ci este în permanenţă nevoită să le importe i Franţa importă 
cel puţin tot atîtea produse agricole cîte expoită, baza avuţiei 
ambelor ţări fiind înainte de toate exportul de produse indus
triale. Germania, dimpotrivă, exportă puţine produse indus
triale, în schimb însă mari cantităţi de cereale, lînă, vite etc . 
In perioada în care s-a statornicit actuala structură politică a 
Germaniei, adică în 1 815, preponderenţa agriculturii, mult mai 
pronunţată ca acum, a sporit pe atunci şi datorită faptului că  
tocmai regiunile aproape exclusiv agricole ale Germaniei au 
participat cu cel mai mare zel la lupta pentru răsturnarea im
periului francez. 

In Germania, ca în majoritatea ţărilor europene, reprezen
tantul politic al agriculturii e.te nobilimea, clasa marilor lati
fundiari. Orinduirea politică corespunzătoare dominaţiei ex
clusive a nobilimii este sistemul feudal. Sistemul feudal s-a 
descompus pretutindeni în aceeaşi măsură în care agricultura 
a încetat să mai fie ramura de producţie hotărîtoare a unei 
tări, în măsura în care, alături de clasa care se ocupă cu agri
cultura, s-a format o clasă care se ocupă cu industria, în care 
alături de sate  au luat naştere oraşe. 

Această clasă care s -a format alături de nobilime şi de ţă
ranii mai mult sau mai puţin dependenţi de nobilime nu este 
burghezia, care domină azi în ţările civilizate şi care tinde 
spre dominaţie în Germania, ci 'Clasa mic-burghezilor. 

Actuala orînduire a Germaniei nu este nimic altceva decît 
un compromis între nobilime şi mica burghezie, şi rezultatul 
acestui compromis este predarea administraţiei în mîinile unei 
a treia clase : birocraţia. Compoziţia acestei clase este în func
ţie de poziţia reiprocă a celor două înalte părţi contractante : 
nobilimea, care reprezintă ramura de producţie mai însemnată, 
îşi rezervă posturile mai înalte, mica burghezie se mulţumeşte 
cu posturile mărunte şi trimite, numi în mod excepţional, can-
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idaţi în posturile administrative înalte. Acolo unde birocraţia 
este supusă unui control direct, aşa cum se întîmpla în statele 
constituţionale ale Germaniei, nobilimea şi mica burghezie îşi 
împart acest control în acelaşi mod, şi  este lesne de înţeles că 
şi aici nobilimea îşi rezervă partea leului. Mica-burghezie nu 
poate niciodată să răstoane nobilimea şi nici măcar să se si
tueze pe aceeaşi t reaptă cu aceasta ; ea nu reuşeşte decît s-o 
slăbească. Pentru a răsturna nobilimea este nevoie de o altă 
clasă, cu interese mai cuprinzătoare, cu bogăţii mai lari şi cu 
mai mult curaj , şi anume clasa burgheză. 

In toate ţările, burghezia provine din rînduri-le micii 
burghezii ; ea a apărut o dată cu dezvoltarea comerţului 
mondial şi a marii industrii, o dată cu libera concurenţă şi cu 
centralizarea proprietăţii care întovărăşeşte această dezvol
tare. Micul-burghez reprezintă comerţul inten şi comerţul 
de cabotaj , meşteşugul, manufactura bazată pe munca ma
nuală - ramuri ale economiei care au un cîmp de acţiune 
limitat şi care necesită capital uri neînsemnate, a căror rota
ţie se înfăptuieşte încet şi care generează o concurenţă slabă 
şi pur locală. Burghezul reprezintă comerţul mondial, schim
bul direct de produse între toate continentele, comerţul cu 
bani, marea industrie de fabrică bazată pe munca mecanizată 
- ramuri ale economiei care necesită un cîmp de acţiune cît 
mai mare, capitaluri cît mai însemnate, cu o rotaţie rapidă 
şi care generează o concurenţă universală şi impetuoasă. 
Micul-burghez reprezintă interese locale, burghezul - inte
rese universale. Micul-burghez consideră situaţia lui suficient 
de asigurată dacă, influenţînd în mod indirect legislaţia sta
tului, ia parte în mod direct la administrarea provinciilor şi 
dictează în administraţia sa municipală locală. Burghezul nu-şi 
poate asigura interesele fără să exercite un control direct şi 
continuu asupra administraţiei centrale, asupra politicii 
extene şi a legislaţiei statului său. Creaţia clasică a micului
burghez au fost oraşele imperiale germane ; creaţia clasică a 
burghezului este statul francez reprezentativ. Micul-burghez 
este conservator de îndată ce clasa stăpînitoare îi face con
cesii oricît de neînsemnate ; burghezul este revoluţionar pînă 
cînd ajunge să stăpînească el însuşi. 

Care este însă poziţia burgheziei germane faţă de cele 
două clase copărtaşe la dominaţia politică ? 

In timp ce în Anglia, începînd din s ecolul al XVII-lea, iar 
in Franţa începînd din secolul al XVIII-lea, s-a format o bur
ghezie bogată şi puternică, în Germania se poate vorbi de 
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burghezie abia de la începutul secolului al XIX-lea încoace. 
Pînă atunci au existat, este drept, cîţiva armatori bogaţi în 
oraşele hanseatice, cîţiva bancheri bogaţi în interiorul ţării, 
dar nu a existat o clasă de mari capitalişti, şi cu atît mai puţin 
de mari capitalişti industriali. Creatorul burgheziei germane a 
fost Napoleon. Sistemul său continental 33 şi libertatea indus
triei, devenită necesară în Prusia ca urmare a p resiunii exer
citate de Napoleon, au dat germanilor o industrie şi au extins 
exploatarea minelor lor. Aceste noi ramuri de producţie şi cele 
care au fost extinse au căpătat numai după cîţiva ani o ase
menea importanţă, iar burghezia creată de ele o asemenea 
influenţă, încît încă n 1 8 1 8  guvenul prusian s-a văzut ne
voit să le acorde taxe vamale p rotecţioniste. Legile vamale 
prusiene din 18 18  au constituit prima recunoaştere oficială a 
burgheziei de către guvern. Se recunoştea astfel, desigur cu 
inimă grea şi cu mare neplăcere, că burghezia a devenit o 
clasă indispensabilă ţării. Concesia următoare făcută burghe
ziei a fost crearea Uniunii vamale. Deşi iniţial încadrarea 
celor mai multe state germane în sistemul vamal prusian a 
fost deteIlinată de simple considerente fiscale şi politice, 
nimeni nu a profitat atît de mult de pe urma acestuia ca bur
ghezia germană, în special cea prusiană. Chiar dacă parţial 
Uniunea vamală a adus nobilimii şi micii burghezii unele 
avantaje, în general însă ea le-a dăunat mai curînd amîn
durora din cauza avîntului pe care l-a luat burghezia, înteţirii 
concurenţei şi înlocuirii mijloacelor de p roducţie din trecut. 
De atunci burghezia s-a dezvoltat, mai ales în Prusia, destul 
de rapid. Şi chiar dacă in ultimii 30 de ani ea nu a atins nici 
pe departe avîntul burgheziei engleze şi franceze, ea a intro
dus totuşi majoritatea ramurilor industriei moderne, a alun
gat din cîteva districte patriarhalismul ţărănesc sau mic-bur
ghez, a concentrat Într-o oarecare măsură capitalurile, a creat 
pe ici-colo un proletariat şi a costruit pe distanţe destul 
de mari căi ferate. Burghezia germană a ajuns cel puţin În
tr-o situaţie în care trebuie să meargă Înainte şi să devină 
clasa dominantă sau să renunţe la cuceririle ei de pînă acum. 
Ea a ajuns în situaţia de a fi singura clasă capabilă în mo
mentul de faţă să progreseze şi să guveneze în Germania. 
Ea este de pe acum efectiv clasa conducătoare în Germania 
şi întreaga ei existenţă depinde de faptul dacă va deţine 
această situaţie şi de drept. 

Intr-adevăr, ascensiunea burgheziei şi creşterea influenţei 
ei coincid cu neputinţa crescîndă a claselor care au dominat 
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pînă acum în mod oficial. Din epoca napoleoniană, nobilimea 
a sărăcit şi s-a îndatorat din ce în ce mai mult. Răscumpăra
rea servituţilor  feudale a sporit cheltuielile de producţie ale 
grînelor ei şi a expus-o concurenţei unei noi clase de mici 
ţărani independenţi, p rejudiciu care cu timpul nu a mai putut 
fi compensat de faptul că la răscumpărare ţăranii au fost 
înşelaţi. Desfacerea grînelor sale este stînjenită de concurenţa 
rusă şi americană, iar a lînii de concurenţa australiană şi, în 
anumiţi ani, de cea a Rusiei de sud. Şi cu cît c reşteau cheltuie
lile de producţie şi concurenţa, cu atît mai mult se vădea 
incapacitatea nobilimii de a-şi cultiva în mod avantajos mo
şiile, de a aplica ultimele progrese în domeniul agriculturii. 
Ca şi nobilimii franceze şi engleze din secolul trecut, progre
sul civilizaţiei îi servea numai ca să-şi toace averea petrecînd 
şi huzurind în marile oraşe. Intre nobilime şi burghezie a 
intervenit acea concurenţă în domeniul instruirii intelectuale 
şi sociale, acea rivalitate în ceea ce priveşte bogăţia şi luxul 
care precede peste tot dominaţia politică a burgheziei şi care, 
ca orice altă concurenţă, sfîrşeşte cu victoria părţii mai avute_ 
Nobilimea rurală s-a transformat în nobilime de curte, pentru 
a se ruina cu atît mai repede şi mai sigur. Cele 3 procente 
care reprezentau veniturile nobilimii nu au putut ţine piept 
celor 15 procente care constituiau p rofitul burgheziei ; cele 
trei procente au trebuit să recurgă la ipoteci, case de credit 
ale obililor etc. pentru a putea face faţi cheltuielilor impuse 
de rangul lor, ruinîndu-se cu atît mai rapid. Puţinii iuncheri 
de la ţară care au fost destul de înţelepţi ca să evite ruina 
au format împreună cu proprietarii funciari burghezi, ridicaţ: 
de curînd, noua clasă a proprietarilor funciari care îşi exploa
tează pămîntul în mod capitalist. Această clasă se ocupă c! 
agricultura fără iluziile p roprii feudalismului şi fără nepăsarea 
nobililor, considerînd-o drept o afacere, o industrie şi folosind 
toate mijloacele burgheze : capital, competenţă şi muncă. Ea 
se împacă atît de bine cu dominaţia burgheziei, încît în 
Franţa coexistă paşnic alături de aceasta şi în raport cu avu
ţia pe  care o are, ia parte la dominaţia ei. Ea este fracţiunea 
burgheziei care exploatează agricultura. 

Nobilimea a devenit, aşadar, atît de neputincioasă, încît a 
trecut ea însăşi, în parte, în tabăra burgheziei. 

Micii -burghezi erau slabi şi [aţă de nobilime ; ei pot cu 
atît mai puţin ţine piept burgheziei. Alături de ţărani, mica 
burghezie este clasa cea mai j alnică din cîte şi-au lăsat 
vreodată amprenta în istorie. Cu interesele ei locale meschine, 
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ea nu a reuşit nici în epoca ei  cea mai glorioasă - spre sfîr
şitul evului mediu - decît să creeze organizaţii locale, să 
ducă lupte locale, să obţină succese locale şi să aibă o 
existenţă tolerată alături de nobilime j nicăieri însă ea nu a 
ajuns la o dominaţie politică generală. O dată cu apariţia bur
gheziei, ea pierde pînă şi aparenta unei iniţiative istorice. Stri
vită între nobilime şi burghezie, deopotrivă de apăsată de pre
ponderenţa politică a celei dintîi şi de concurenţa capitalu
rilor considerabile ale celei din urmă, ea se împarte în două 
părţi. Prima, aceea a micilor-burghezi mai avuţi din marile 
oraşe, se alătură, cu mai multă sau mai puţină şovăială, bur
gheziei revoluţionare j cealaltă, care se recrutează din mica 
burghezie mai săracă, în special din orăşelele de provincie, 
se cramponează de starea de lucruri existentă şi sprijină no
bilimea cu toată puterea inerţiei ei. Cu cît se dezvoltă burghe
zia, cu atît se înrăutăţeşte situaţia micii burghezii. Incetul cu 
încetul şi cea de-a doua parte îşi dă seama că, în condiţiile 
existente, ruina ei este inevitabilă, pe cînd sub dominaţia 
burgheziei, alături de probabilitatea aceleiaşi ruini, ea între
vede cel puţin posibilitatea de a trece în rîndurile burgheziei. 
Cu cît devine mai inevitabilă ruina ei, cu atît mai mult trece 
ea sub stindardul burgheziei. De îndată ce burghezia ajunge 
la putere, mica burghezie se scindează din nou. Ea furnizează 
fiecărei fracţiuni a burgheziei recruţi şi, în afară de aceasta, 
formează între burghezie şi proletariat, care are acum intere
sele şi revendicările lui aparte, o serie de secte socialiste şi 
politice mai mult sau mai puţin radicale, care pot fi studiate 
mai îndeaproape în camera deputaţilor şi în presa curentă 
engleză şi franceză. Cu cît burghezia atacă mai hotărît cetele 
nedisciplinate şi prost înarmate ale micii burghezii, făcînd uz 
de artileria grea a capitalurilor ei, de coloanele strînse ale 
societăţilor ei pe acţiuni, cu atît mai mult îşi pierd ele cum
pătul, cu atît mai dezordonată devine fuga lor, pînă cînd, în 
cele din urmă, nu le mai rămîne altă cale de salvare decît să 
treacă în spatele detaşamentelor compacte ale proletariatului, 
sub stindardul lui, sau să se predea necondiţionat burgheziei. 
Acest spectacol desfătător poate fi observat în Anglia cu oca
zia fiecărei crize comerciale, iar în Franţa în momentul de 
faţă. Noi cei din Germania nu am ajuns decît la acea fază 
în care mica burghezie, într-un moment de desperare şi de 
strîmtorare financiară, ia hotărîrea eroică să se despartă de 
nobilime şi să-şi încredinţeze soarta în mîinile burgheziei. 
4 - M a rx-En gels - Opere. vo\. 4 
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Aşadar, mica burghezie este tot a.ît de puţin în stare să 
devină clasa conducătoare în Germania ca şi nobilimea. Dim
potrivă, ea trece, la rîndul ei, din zi în zi mai mult sub co
manda burgheziei. 

Rămîn ţăranii şi clasele neavute. 
Ţăranii - prin care înţelegem aici numai pe mlCll gos

podari, arenda5i sau proprietari, cu excepţia zilerilor agricoli 
şi a argaţilor - formează o clasă tot atît de neputincioasă ca 
şi mica burghezie, de care de altfel se deosebesc în bine prin
tr-o atitudine mai curaj oasă. In schimb sînt absolut incapabili 
de orice iniţiativă istorică. Chiar şi eliberarea lor din lanţurile 
iobăgiei se realizează numai sub egida burgheziei. Acolo 
unde absenţa nobilimii şi a burgheziei permite dominaţia lor, 
cum este cazul în cantoanele muntoase ale Elveţiei şi în Nor
vegia, domneşte totodată barbaria antefeudală, mărginirea 
locală, bigotismul obtuz, fanatic, cumsecădenia şi credinţa 
oarbă. Acolo unde, cum este cazul în Germania, alături de ei 
nobilimea continuă să existe, ei sînt striviţi, întocmai ca şi 
mica burghezie, între nobilime şi burghezie. Pentru a apăra 
interesele agriculturii de puterea crescînd. a comerţului şi 
a industriei, ei trebuie să se alăture nobilimii. Pentru a se 
apăra împotriva concurenţei copleşitoare a nobilimii şi mai 
ales a latifundiarilor burghezi, ei trebuie să se alăture bur
gheziei. De care parte vor trece în mod definitiv depinde de 
caracterul proprietăţii lor. Ţăranii avuţi din Germania de 
răsărit, care exercită ei înşişi o anumită suveranitate feudală 
asupra argaţilor lor, sînt prea legaţi, prin toate interesele lor, 
de nobilime ca să se poată despărţi în mod serios de ea. 
Micii proprietari funciari din apus, care au rezultat din fărî
miţarea moşiilor nobililor, şi micii ţărani din răsărit, supuşi 
jurisdicţiei patrimoniale şi care în parte mai sint obligaţi să  
presteze munca de clacă, sînt oprimaţi în  mod prea direct 
de nobilime sau vin într-o măsură prea mare în conflict cu 
aceasta pentru a nu trece de partea burgheziei. Că astfel stau 
realmente lucrurile, o dovedesc dietele provinciale prusiene. 

Aşadar, din fericire, nici nu ne putem gîndi la o dominaţie 
a ţăranilor. Ţăranii înşişi se gîndesc atît de puţin la aceasta, 
încît s-au pus de pe acum în cea mai mare parte la dispoziţia 
burgheziei. 

Dar clasele neavute, vulgo * muncitoare ? Vom vorbi în 
curînd mai pe larg despre ele ; deocamdată ne mulţumim să 
atragem atenţia asupra fărîmiţării lor. Insăşi această fărîmi-

* - cum se spune de obicei. - Nola Trad. 
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ţare în argaţi, zileri, calfe, muncitori de fabrică şi lumpen
proletuiat, faptul că  sînt risipiţi pe un teritoriu întins, cu o 
populaţie rară, cu centre puţine şi slabe îi împiedică să-şi 
dea seama de comunitatea intereselor lor, să ajungă la o 
întelegere, să  se constituie ca clasă. Această fărîmiţare şi 
risipire îi obligă să se limiteze la interesele lor imediate, co
tidiene, la năzuinţa unui salariu bun pentru o muncă bine 
îndeplinită. Cu alte cuvinte, ea face ca muncitorii să fie atît 
de mărginiţi încît să considere că interesele lor coincid cu 
interesul patronului lor, astfel încît fiecare fracţiune a mun
citorilor să constituie o armată auxiliară pentru clasa care 
le dă de lucru. Argatul sau zilerul sprijină interesele nobilului 
sau ţăranului pe pămîntul căruia lucrează. Calfa depinde, din 
punct de vedere intelectual şi politic, de meşterul său. Mun
citorul din fabrică acceptă ca fabricantul să-l folosească în 
agitaţia pentru taxe vamale p rotecţioniste. Pentru cîţiva ta
leri, golanul rezolvă, cu ajutorul pumnilor lui, ciorovăielile 
dintre burghezie, nobilime şi poliţie. Iar acolo unde două 
clase de patroni vor să impună interese contrare, există 
ac.eaşi luptă şi între grupele de muncitori care lucrează pen
tru ele. 

Iată cît de nepregătită este masa muncitorilor din Ger
mania să preia conducerea treburilor publice. 

Să recapitulăm. Nobilimea a decăzut prea mult, mica bur
ghezie şi ţăranii sînt, prin poziţia pe care o ocupă, prea slabi, 
muncitorii nu sînt încă destul de maturi pentru a putea să  
preia rolul de clasă conducătoare în Germania. Nu rămîne 
dcît burghezia. 

Mizeria statu-quoului din Germania provine mai ales de 
aColo că nici o clasă nu a fost pînă acum destul de putenică 
pentru a face din ramura ei de producţie ramura de producţie 
naţională par excellence şi prin aceasta să-şi aroge rolul de 
reprezentantă a intereselor întregii naţiuni. Toate stările so
ciale şi clasele care au apărut în istorie începînd din secolul 
al X-lea - nobilime, iobagi, clăcaşi, ţărani liberi, mici bur
ghezi, calfe, muncitori manufacturi eri, burghezi şi proletai -
există unii alături de ceilalti. Stările sociale sau clasele care, 
datoită proprietăţii lor, reprezintă o ramură de producţie, şi 
anume nobilimea, ţăranii liberi, mica burghezie şi burghezii, 
şi-au împărţit dominaţia politică p roporţional cu numărul, 
bogăţia şi p articiparea lor la producţia totală a ţării. Ca re
zultat al acestei împărţiri, după cum am mai spus, nobilimea 
a primit partea leului, iar mica burghezie o parte mult mai 
4· 
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mică, burghezia nu contează oficial decît ca mică-burghezie, 
iar ţăranii ca atare nici nu sînt luaţi în seamă, deoarece, din 
cauza influenţei mici pe care o au, se repartizează printre 
celelalte clase. Acest regim reprezentat de către birocratie 
este expresia politică a neputinţei şi a ticăloşiei generale, a 
lîncezelii apatice şi a promiscuităţii societăţii germane. Lui îi 
corespunde, pe plan intern, fărîmiţarea Germaniei în 38 de 
state locale şi provinciale, pe lîngă fărîmiţare a Austriei şi a 
Prusiei în provincii de sine stătătoare, iar pe plan extern ne
putinţa ruşinoasă faţă de exploatare şi loviturile de picior pri
mite. Cauza acestei mizerii generale rezidă în lipsa generală 
de capitaluri. Fiecare clasă în p arte a purtat de la început, în 
nefericita Germanie, pecetea mediocrităţii mic-burgheze şi a 
fost, în comparaţie cu aceeaşi clasă din alte ţări, săracă şi 
înjosită. Cît de mic-burgheză se prezintă atît înalta cît şi mica 
nobilime germană, începînd din secolul al XII-lea, alături de 
nobil imea franceză şi engleză avută, lipsită de grij i ,  dornică 
de viaţă şi hotărîtă în toate manifestările ei I Cît de mici şi 
neîsemnaţi, cît de mărginiţi şi de provinciali apar biirgerii 
germani din oraşele imperiale şi  din oraşele hanseatice pe 
l îngă rebelii tîrgoveţi parizieni din secolul al XIV-lea şi al 
XV-lea, pe lîngă puritanii londonezi din secolul al XVII-lea ! 
Cît de mic-burghezi apar şi azi încă marii noştri industriaşi, 
bancheri şi armatori pe lîngă regii bursei din Paris, Lyon, 
Londra, Liverpool şi Manchester I In Germania, pînă şi cla
sele muncitoare sînt mic-burgheze. Astfel, în situaţia ei înjo
sitoare din punct de vedere social şi politic ,  mica burghezie 
are cel puţin consolarea că reprezintă clasa tipică din Ger
mania şi că a imprimat tuturor celorlalte clase caracterul ei 
specific : umilinţa şi grija măruntă a coşniţei. 

Cum se poate ieşi din această situaţie j alnică ? Există o 
singură cale. O clasă trebuie să devină destul de puternică 
pentru ca ascensiunea ei să fie strîns legată de cea a întregii 
naţiuni, pentru ca de progresul şi de dezvoltarea intereselor 
ei să depindă progresul intereselor tuturor celorlalte clase. 
Interesul acestei clase trebuie să  reprezinte la un moment 
dat interesul naţional, şi această clasă însăşi să devină la un 
moment dat reprezentanta naţiunii. Incepînd din această clipă, 
Între această clasă şi majoritatea naţiunii, pe de o parte, şi 
s tatu-quoul politic, pe de altă p arte, se iveşte o contradicţie. 
Statu-quoul politic corespunde unei stări de lucruri care a 
încetat să  mai existe, anume conflictului de interese dintre 
diferite clase. Noile interese sînt s tingherite, şi chiar o parte 
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dintre clasele în favoarea cărora a fost instituit statu-quoul 
nu mai consideră că acesta reprezintă interesele lor. Conse
cinţa necesară este desfiinţarea acestui statu-quo fie pe cale 
paşnică, fie pe cale violentă. Locul lui îl ia dominaţia clasei 
care reprezintă pentru moment majoritatea naţiunii şi sub 
dominaţia ei începe o nouă fază de dezvoltare. 

După cum la baza statu-quoului, adică a slăbiciunii gene
rale, stă lipsa de capitaluri, numai posesiunea de capitaluÎ, 
concentrarea lor în mîinile unei clase pot da acestei clase 
puterea de a înlătura statu-quoul. 

Există oare o asemenea clasă care să poată răsturna statu
quoul în Germania ? Există, deşi în comparaţie cu clasa co
respunzătoare din Anglia şi din Franţa mai are un caracter 
mic-burghez, dar ea există totuşi, şi această clasă este bur
ghezia. 

Burghezia este clasa care în toate ţările suprimă compro
misul stabilit în cadrul monarhiei birocratice între nobilime 
şi mica burghezie şi prin aceasta cucereşte mai întîi pentru 
ea puterea. 

Burghezia este singura clasă din Germania care a asociat 
intereselor ei şi a unit sub stindardul ei cel puţin o mare 
parte a proprietarilor funciari c are îşi exploatează pămîntul 
în mod c apitalist, a micilor burghezi, a ţăranilor, a muncito
rilor şi chiar o parte a nobilimii. 

Partidul burgheziei este singurul p artid din Germania care 
ştie în mod precis ce trebuie să pună în locul statu-quoului l 
singurul c are nu se limi tează la principii abstracte şi la de
ducţii istorice, ci vrea să impună măsuri foarte precise, con
crete, care pot fi imediat puse în practică l singurul care, cel 
puţin pe plan local şi provincial , este organizat într-o oarecare 
măsură şi are un fel de plan strategic ; pe scurt, partidul care 
luptă împotriva statu-quoului în primele rînduri şi are un in
teres direct ca să fie desfiinţat. 

Partidul bgheziei este deci singurul care are în momen
tul de faţă şanse de succes. 

In consecinţă se pune întrebarea : este burghezia astăzi 
în situaţia de a fi nevoită să cucerească puterea prin răstur
narea statu-quoului şi este ea destul de forte ca,  prin propria 
ei putere şi datorită slăbiciunii adversarilor ei, să poată răs
tuna statu-quoul ? 

Să vedem. 
Partea hotărîtoare a burgheziei germane sînt fabricantii. 

De înlorirea industriei depinde înflorirea întregului comert 
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intern, a comerţului maritim al oraşelor Hamburg, Bremen şi, 
in parte, Stettin, a afacerilor bancare, de ea depinde venitul 
căilor ferate şi, în consecinţă, cea mai mare parte a afacerilor 
de bursă. Numai exportatorii de grîne şi de lînă din oraşele 
de pe litoralul Mării Baltice şi neîsemnatul grup al importa
torilor de produse industriale străine nu depind de industrie. 
Nevoile fabricanţilor reprezintă, aşadar, nevoile întregii bur
ghezii şi ale claselor care depind în p rezent de burghezie. 

Fabricanţii, la rîndul lor, se împart în două categorii : una 
supune materia primă unei prelucrări iniţiale şi o aduce pe 
piaţă ca semifabricat, cea de-a doua preia materia primă 
astfel prelucrată şi o aduce apoi pe piaţă ca produs finit. Din 
prima categorie fac parte proprietarii de torcătorii, din cea 
de-a doua proprietarii de ţesătorii .  Din prima categorie fac 
parte, în Germania, şi proprietarii fabricilor de prelucrare a 
fierului . . .  * 

Pentru a face posibilă folosirea unor mijloace auxiliare 
nou inventate, p entru a construi căi bune de comunicaţii, 
pentru a obţine maşini şi materii prime ieftine, pentru a forma 
muncitori îndemînatici, pentru toate acestea este nevoie de 
un întreg sistem industrial, de o strînsă legătură intre toate 
ramurile industriale, de porturi maritime care să deservească 
regiunile industriale din interiorul ţării şi  care s ă  facă un 
comerţ intens. Această teză a fost demult demonstrată de 
economişti. Un asemenea sistem industrial implică însă astăzi, 
cind aproape  numai englezii nu au a se teme de concurenţă, 
un sistem vamal protecţiomst care să includă toate ramurile 
ameninţate de concurenţa străină, sistem ale cărui modificări 
trebuie să corespundă întotdeauna situaţiei industriei. Un 
asemenea sistem nu-l poate da guvenul p rusian existent, nu-l 
pot da nici toate guvenele din Uniunea vamală la un loc. Un 
asemenea sistem nu poate fi instaurat şi aplicat în practică 
decît atunci cînd burghezia însăşi guvenează. Şi chiar şi 
pentru acest motiv burghezia germană nu se mai poate lipsi 
mult :imp de puterea politică. 

Un asemenea sistem vamal protecţionist este însă în Ger
mania cu atît mai necesar, cu cît acolo manufactura este pe 
ducă. Fără taxe vamale protecţioniste sistematice, manufac
tura va sucomba în faţa concurenţei maşinilor engleze, iar 
burghezii, micii-burghezi şi muncitorii -care trăiesc de pe urma 
i se vor duce de rîpă, motiv suficient pentru ca burghezii 

* Lipsesc patru pagini de manuscris. - Nota Red 
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germani să prefere a ruina rămăşiţele manufacturii cu aju ·  
torul maşinilor germane. 

Taxele vmale protecţioniste sînt, aşadar, necesare bur
gheziei germane şi nu pot fi introduse decît de e a  însăşi .  
Chiar şi numai pentru acest motiv ea trebuie să pună mîna 
pe puterea de stat. 

Nu numai taxele vmale prea mici, dar şi  birocratia î i  îm
piedică  pe fabricanţi să-şi valorifice pe deplin capitalurile. 
Dacă în c azul legislaţiei vamale ei se izbesc de indiferenţă, 
în relaţiile lor cu birocraţia ei se izbesc de cea mai făţişă 
duşmănie din partea guvenului. 

Birocraţia a fost creată pentru a-i guvena pe micii-bur
ghezi şi pe ţărani. Aceste clase împrăştiate în orăşele şi sate, 
avînd interese care nu depăşesc cel mai îngust cerc local, 
au inevitabil un orizont limitat corespunzător condiţiilor lor 
de viaţă limitate. Ele nu pot să guverneze un stat mare, ele 
nu pot avea nici o privire de ansamblu şi nici îndeajuns de 
multe cunoştinţe pentru a aplana conflictele dintre diversele 
interese care se ciocnesc între ele. Şi tocmai pe treapta de 
civilizaţie c are coincide cu epoca de înflorire a micii bur
ghezii, conflictele dintre diferitele interese sînt mai compli
c ate decît oricînd (să ne gîndim numai la breslele şi la con
flictele dintre ele) . Mica burghezie şi ţăranii nu pot, aşadar, 
să se dispenseze de o birocraţie numeroasă şi puternică. Ei 
trebuie să se lase tutelaţi pentru a evita haosul total şi pen
tru a nu se ruina prin sute şi mii de procese. 

Birocraţia, care este o necesitate pentru mica burghezie, 
devine însă foarte curînd o cătuşă insuportabilă pentru bur
ghezie. Chiar în timpul manufacturii, supravegherea exerci
tată de funcţionari şi imixtiunea acestora devin foarte supă
rătoare ; industria de fabrică aproape că nu este posibilă în 
condiţiile unei asemenea supravegheri. Fabricanţii germani 
au căutat pînă acum să scape pe cît posibil de birocraţie 
prin mitui re, fapt care nu li se poate lua în nume de rău. Dar 
acest mijloc îi eliberează numai de o parte mai neînsemnată 
a overii ; fără să mai vorbim de imposibilitatea de a mitui 
pe toţi funcţionarii cu care un fabricant vine în contact, mi
tuirea nu-l scuteşte pe acesta de cheltuieli suplimentare, de 
plata onorariilor juriştilor, ale arhitecţilor, ale mecanicilor şi 
de alte cheltuieli necesitate de supraveghere, şi nici de 
munci neprevăzute şi de timpi morţi. Şi cu cît industria se 
dezvoltă, cu atît răsar mai mulţi "funcţionari leali � ,  adică 
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cei care, fie din pură mărginire, fie din ură birocratică împo
triva burgheziei, fac cele mai mari şicane fabricanţilor. 

Burghezia este deci nevoită să înfrîngă puterea acestei 
birocraţii arogante şi şicanatoare. Din momentul în care ad
ministraţia de stat şi legislaţia ajung sub controlul burgheziei, 
neatîrnarea birocraţiei dispare, din acest moment demonii 
care chinuie burghezia se t ransformă în slugile ei preasupuse. 
Regulamentele şi rescriptele de pînă atunci, care serveau 
numai la uşurarea muncii funcţionarilor pe socoteala  bur
gheziei industriale, fac loc unor noi regulamente, care uşu
rează munca industriaşilor pe socoteala funcţionarilor. 

Burghezia este cu atît mai mult silită să facă acest lucru 
cît mai curînd posibil, cu cît, după cum am văzut, toate frac
ţiunile ei sînt direct interesate în dezvoltarea cît mai rapidă 
a industriei de fabrică, iar industria de fabrică nu se poate 
dezvolta sub regimul şicanelor birocratice. 

A subordona intereselor burgheziei industriale sistemul 
vamal şi biro craţia - iată cele două măsuri pe care burghe
zia este în modul cel mai direct interesată să le aplice. Dar 
cu aceasta nevoile ei nu sînt nicidecum epuizate. Ea trebuie 
să supună întregul sistem legislativ, administrativ şi judiciar 
din aproape toate ţările germane unei revizuiri radicale, căci 
acest sistem serveşte la menţinerea şi la sprijinirea unei orîn
duiri sociale pe care burghezia se străduieşte neîncetat s-o 
răstoarne. Condiţiile în care nobilii şi micii -burghezi pot 
exista unii alături de alţii sînt cu totul diferite de condiţiile 
de viaţă ale burgheziei, şi numai cele dintîi sînt recunoscute 
oficial în statele germane. Să luăm ca exemplu statu-quoul 
din Prusia. Dacă micii-burghezi s-au putut supune atît biro
craţiei administrative cît şi celei juridice, dacă şi-au putut 
încredinţa averea şi persoana bunului plac şi indolenţei unei 
clase "independente " de judecători, adică unei clase birocra
tice de sine stătătoare, care în schimb îi apără împotriva 
abuzurilor nobilimii feudale şi uneori şi împotriva celor ale 
birocraţiei administrative, burghezii nu pot face acest lucru. 
Burghezii au nevoie pentru procesele privitoare la proprie
tate cel puţin de protecţia publicităţii, iar pentru procesele 
penale au nevoie, pe lîngă aceasta, de curţile cu juri, de con
trolul permanent al justiţiei exercitat de către reprezentanţi 
ai burgheziei. - Micul-burghez poate accepta ca nobilii şi 
funcţionarii să nu cadă sub jurisdicţia instanţelor judiciare 
obişnuite, pentru că această umilire oficială a sa corespunde 
în totul umilei sale poziţii sociale. Burghezul, care t rebuie 
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sau să piară, sau să ridice clasa lui la rangul de prima clasă 
în societate şi în stat, nu poate accepta aşa ceva. - Micul
burghez poate să lase în seama nobilimii legislaţia privitoare 
la proprietatea funciară fără ca aceasta să atingă cîtuşi de 
puţin traiul său tihnit ; el trebuie să facă acest lucru deoarece 
este destul de ocupat cu apărarea propriilor sale interese de 
la oraş împotriva influenţei şi încălcărilor nobilimii. Burghezul 
în nici un caz nu poate lăsa reglementarea relaţiilor de pro
prietate la ţară la discreţia nobilimii, căci deplina dezvoltare 
a propriilor lui interese cere şi în domeniul agriculturii o ex
ploatare pe cît p osibil mai industrială, formarea unei clase 
de agricultori-industriaşi, libera vînzare şi circulaţie a pro
prietăţii funciare. Nevoia proprietarilor funciari de a-şi pro
cura bani prin ipotecă oferă burghezilor posibilitatea de a se 
folosi de acest lucru şi sileşte nobilimea să admită, cel puţin 
în ceea ce priveşte legile ipotecare, influenţa burgheziei 
asupra legislaţiei cu privire la proprietatea funciară. - Dacă 
micul-burghez, cu micile lui afaceri, cu circulaţia lentă a 
capitalului său, cu numărul limitat al clienţilor lui concentraţi 
pe un spaţiu restrîns, nu a suferit în mod deosebit de pe urma 
jalnicei legislaţii cu privire la comerţ din vechea Prusie, ba 
era chiar recunoscător pentru neînsemnata garanţie pe care 
i-o oferea, burghezul nu o mai poate suporta. Micul-burghez, 
ale cărui tranzacţii extrem de simple sînt arareori operaţii 
comerciale de la negustor la negustor, ci mai întotdeauna 
simple vînzări de la detailist sau producător direct către 
consumator, dă arareori faliment şi se poate supune cu uşu
rinţă vechilor legi prusiene cu privire la faliment. In confor
mitate cu această lege, creanţele cambiale se achită din 
averea debitorului înaintea tuturor datoriilor care figurează 
în registrele lui, însă în mod obişnuit întreaga lui avere este 
înghiţită de justiţie. Aceste legi sînt întocmite în primul rînd 
în interesul funcţionarilor judiciari care administrează averea 
debitorului şi apoi în interesul tuturor neburghezilor împo
triva burghezilor. Prin aceasta este protejată mai ales nobi
limea, care pentru grînele ei expediate primeşte sau trasează 
cambii asupra cumpărătorului sau asupra misitului, şi în ge
neral sînt protejaţi toţi aceia care au ceva de vîndut numai 
o dată pe an şi care îşi încasează cîştigul printr-o cambie, 
terminînd astfel toată tranzacţia comercială. Dintre cei care 
fac comerţ sînt protejaţi angrosiştii şi bancherii, fabricanţii 
fiind mai degrabă neglijaţi. tn condiţiile unor asemenea legi 
absurde, burghezul, care face afaceri numai de la negustor la 
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negustor, care are clienţi risipiţi in diferite localităţi, care pri
meşte cambii din întreaga lume şi trebuie să recurgă la n sis
tem extrem de complicat de tranzacţii, fiind ameninţat în orice 
clipă de faliment, nu poate fi decît ruinat. Micul-burghez se 
interesează de politica generală a ţării lui numai în măsura 
în care doreşte pacea ; cercul restrîns al intereselor lui îI face 
incapabil să cuprindă relaţiile dintre state. Burghezul, care 
face afaceri cu ţările străine cele mai îndepărtate sau pe care 
trebuie să le concureze, nu poate progresa fără a exercita 
cea mai directă influenţă asupra politicii externe a statului 
său. Din aceleaşi motive din care s-a supus birocraţiei, micul
burghez a acceptat ca birocraţia şi nobilimea să perceapă de 
la el impozite ; burghezul este direct interesat ca sarcinile pu
blice să fie astfel repartizate, încît ele să atingă cît mai puţin 
posibil cîştigul său. 

Pe scurt, dacă micul-burghez s-a putut mulţumi să opună 
nobiimii şi birocraţiei indolenţa lui şi să-şi asigure o oare
care influenţă asupra puterii publice prin a sa vis inertiae *,  
burghezul nu poate s-o facă. El trebuie să ridice clasa sa la 
rangul de clasă dominantă, iar interesul său la rangul de in
teres decisiv în legislaţie, administraţie, justiţie, în stablirea 
impozitelor şi în politica externă. Pentru a nu pieri, burghezia 
trebuie să se dezvolte nestingherit, să-şi sporească zilnic 
capitalurile, să reducă zilnic cheltuielile de producţie ale măr
furilor ei, să-şi extindă zilnic legăturile ei comerciale, pieţele 
ei, să-şi îmbunătăţească zilnic căile de comunicaţie . Concu
renţa de pe piaţa mondială o împinge la aceasta. Şi ocmai 
pentru a se putea dezvolta liber şi nestingherit, ea are nevoie 
de dominaţia politică, de subordonarea tuturor celorlalte in
terese intereselor ei. 

Faptul însă că burghezia germană are nevoie tocmai acum 
de dominaţia politică pentru a nu pieri l-am demonstrat mai 
sus, cînd am vorbit despre problema taxelor vamale protec
ţioniste şi despre poziţia burgheziei faţă de birocraţie. Cea 
mai putenică dovadă în această direcţie o constituie însă 
situaţia actuală a pieţei germane băneşti, ca şi a celei de 
mărfuri. 

Inflorirea industriei engleze în 1845 şi speculaţiile cu căile 
ferate care au rezultat de aici au avut de data aceasta asupra 
Franţei şi Germaniei o repercusiune mai putenică decît în 
oricare altă perioadă de înflorire din trecut . Fabricanţii ger
mani au încheiat tranzacţii avantajoase şi o dată cu aceasta 

* - puterea inerţiei. - Nota Trad. 



Problema constituţiei Germaniei 

a început în general un avînt al afacerilor în Germania. 
Districtele agricole au găsit în Anglia o piaţă bună pentru 
grînele lor. Prosperitatea generală a înviorat piaţa bănească, 
a înlesnit creditul şi a atras pe piaţă o mulţime de capitaluri 
mici, din care foarte multe sînt în Germania aproape neutili
zate *. 
Scris de P. Engels 
in martie-aprilie 1841 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba gennani 

• Celelalte pagini din manuscris nu sau păstrat. - Nota Red. 
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Friedrich Engels 

Protecţionism sau sistemul liber-schimbismului 

Din clipa în care regele Prusiei a fost silit, din cauza lipsei 
le bani şi de credit, să emită decretele din 3 februarie 34, nici 
un om cu judecată nu se mai putea îndoi că  monarhia abso
lută din Germania, regimul "creştin-german" de pînă acum, 
cunoscut şi sub numele de "guvenare părintească" ,  a luat 
sfîrşit o dată pentru totdeauna, cu toată împotrivirea şi cu 
toate zonăitoarele mesaje ale tronului .  Astfel sosise ziua pe 
care burghezia din Germania o poate considera ca începutul 
dominaţiei sale. Decretele înseşi nu sînt nimic altceva decît 
o recunoaştere a puterii burgheziei, recunoaştere învăluită 
încă în ceaţa deasă a Potsdamului. O mare parte din această 
ceaţă a şi fost risipită de cîteva slabe adi eri venite din partea 
Dietei reunite şi foarte curînd această fantomă creştină-ger
mană va dispărea cu desăvîrşire de pe suprafaţa globului. 

Dominaţia burgheziei o dată instaurată, prima revendicare 
a trebuit să fie aceea ca întreaga politică comercială a Ger
maniei, respectiv a Uniunii vamale, să fie smulsă din mîinile 
incapabile ale principilor germani, ale miniştrilor lor şi ale 
birocraţilor aroganţi, dar cît se poate de mărginiţi şi de igno
ranţi în probleme comerciale şi industriale, pentru a fi tre
cută în competenţa acelora care au atît priceperea necesară 
cît şi interese imediate în această problemă. Cu alte cuvinte, 
problema taxelor vamale protecţioniste şi diferenţiale sau a 
libertăţii comerţului trebuia să fie rezolvată exclusiv de 
burghezie. 

Dieta reunită din Berlin a arătat guvenului că burghezia 
ştie ce-i trebuie i la recentele dezbateri în legătură cu regimul 
vamal li s-a arătat reprezentanţilor sistemului guvenamental 
de la Spandau 35, în cuvinte îndeajuns de clare şi de aspre, 
�ă sînt incapabili să înţeleagă, să apere şi să susţină interesele 
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materiale. Chestiunea Cracoviei 36 ar fi fost ea singură sufi
cientă pentru a-l înfiera pe Wilhelm al Sfintei alianţe * şi pe 
miniştrii lui ca pe cei mai mari ignoranţi sau cei mai condam
nabili trădători ai intereselor bunăstării ţării. Dar, spre spaima 
maiestăţii-sale şi a excelenţeI ar lor, s-au discutat şi o mulţime 
de alte probleme şi s-au putut auzi cu acest prilej aprecieri 
prea puţin măgulitoare în ceea ce priveşte capacitatea şi 
perspicacitatea regilor şi a miniştrilor, atît ale celor vii cît şi 
ale celor decedaţi. 

In sînul burgheziei însăşi există, e drept, două păreri di
ferite cu privire la industrie şi comerţ. Nu există însă nici 
o îndoială că adepţii taxelor vamale protecţioniste sau dife
renţiale s înt mult mai tari, mai numeroşi şi mai influenţi. Şi 
este cert că burghezia nu-şi poate menţine poziţiile, nu se 
poate cosolida şi căpăta o putere nelimitată dacă nu-şi va 
ocroti şi stimula prin mijloace artificiale industria şi comerţul 
ei. Fără măsuri care s-a pună la adăpost de industria străină, 
ea ar i zdrobită în decurs de n deceniu şi călcată în picioare. 
Este foarte posibil ca nici chiar protecţionismul să nu-i ajute 
prea mult şi timp îndelungat. A aşteptat prea mult, a stat 
prea liniştită în scutecele în care au ţinut-o timp de atîţia 
ani scumpii ei principi. A fost întrecută, depăşită din toate 
părţile, i s-au luat cele mai bune poziţii, şi ea accepta calmă 
să fie "pălmuită" l neavînd nici măcar atîta energie încît să 
se debaraseze de belferii şi de temnicerii paterni, în parte 
idioţi, în parte foarte şireţi. 

Acum lucrurile au luat o altă întorsătură. De acum încolo 
principii germani nu mai pot fi decît slujitorii burgheziei, a 
cincea roată la carul ei. In măsura în care nu e prea tîrziu şi 
burghezia mai are încă posibilitatea să vină la putere, pro
tecţia industriei germane şi a comerţului german constituie 
unica bază pe care ea se poate sprijini. Şi ceea ce burghezia 
vrea şi trebuie să vrea să obţină de la principii germani, ea va 
şti să le-o şi impună. 

Alături de burghezie există însă un număr considerabil de 
oameni, care se  numesc proletari - clasa muncitoare şi 
neavută. 

Se pune întrebarea : ce cîştigă această clasă prin introdu
cerea sistemului protecţionist 1 Va primi ea un salariu mai 
mare, Va mînca ea mai bine sau se va îmbrăca mai bine, 
va avea oare locuinţe mai sănătoase, mai mult timp pentru 

* - Frederic-Wilhelm al IV-lea. - Nota Red. 
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odihnă şi instruire, va dispune ea de oarecare mijloace pen
tru educarea mai raţională, mai îngrijită a copiilor ei ? 

Domnii burghezi care preconizează sistemul protecţionist 
nu uită niciodată să invoce ca prim argument binele clasei 
muncitoare. Dacă ar fi să judecăm după cuvintele lor, o dată 
cu protecţia industriei ar începe o viaţă cu adevărat palra
di.iacă pentru muncitori, Germania ar deveni prin această 
măsură un Canaan în care "va curge lapte şi miere" pentru 
proletari. Pe de altă parte, dacă îi auzi vorbind pe adepţii 
l iber-schimbismului, rezultă că numai după introducerea sis
temului lor cei neavuţi vor putea trăi "ca în sînul 11i 
Avraam" ,  adică vor duce o viaţă plină de veselie şi de 
voioşie. 

In ambele tabere există încă destule capete mărginite care 
sînt gata să creadă în veracitatea propriilor lor cuvinte. Cei 
deştepţi însă ştiu foarte bine că totul nu este decît o înşelă
ciune şi că scopul urmărit este tocmai inducerea în eroare şi 
cîştigarea maselor. 

Burghezilor deştepţi nu e nevoie să le demonstrezi că 
muncitorul, fie că va domni sistemul protecţionist sau liber
schimbismul, fie un sistem combinat bazat pe cele două prin
cipii, nu va primi un salariu mai mare decît cel strict necesar 
pentru o existenţă mizeră. Şi într-un caz, şi în celălalt munci
torul nu va căpăta decît atît cît este necesar pentru a-l men
ţine în funcţiune ca maşină de muncă. 

Aşadar, la prima vedere s-ar părea că pentru _ proletar, 
pentru cel neavut este absolut indiferent dacă adepţii pro
tecţionismului sau cei ai liber-schimbismului vor avea cuvîn
tul hotărîtor. 

Dar deoarece, după cum am spus mai sus, burghezia din 
Gemania trebuie apărată împotriva străinătăţii pentru a li
chida rămăşiţele feudalismului în persoana aristocraţiei feu
dale şi pentru a mătura parazitismul modem din "graţia lui 
dumnezeu" ca să-şi dezvolte nestăvilit esenţa ei proprie cea 
mai intimă, clasa muncitoare nu poate sta nepăsătoâre faţă 
de ceea ce ajută burghezia să ajungă la o dominaţie neîn
grădită. 

Abi a  atunci cînd va exista o singură clasă - burghezia -
care să exploateze şi să oprime, cînd nevoia şi mizeria nu 
vor mai putea fi puse pe seama cînd a uneia, cînd a alteia 
dintre stările sociale sau numai pe seama monarhiei absolute 
împreună cu birocraţii ei, abia atunci va începe ultima luptă 
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decisivd, lupta dintre avuţi şi neavuţi, dintre burghezie şi 
proletariat. 

Atunci cîmpul de bătaie este curăţat de toate piedicile 
inutile, de orice accesorii care ar putea induce în eroare, iar 
poziţia celor două armate duşmane este clară şi concludentă. 

O dată cu instaurarea dominaţiei burgheziei, muncitorii, 
împinşi de împrejurări , ajung şi ei să facă un pas Înainte de 
o extraordinară importanţă, care constă în aceea că ei nu se 
mai ridică şi se răzvrătesc împotriva orînduirii existente ca 
indivizi izolaţi sau cel mult în număr de cîteva sute sau mii, 
ci toţi împreună, ca o clas ă unitară cu interesele şi principiile 
ei distincte, pornesc la luptă după un plan comun şi cu puteri 
unite împotriva ultimului şi celui mai înverşunat duşman al 
ei, burghezia. 

Sfîrşitul acestei lupte nu poate fi îndoielnic. Burghezia se 
va prăbuşi şi trebuie să se prăbuşească în faţa proletariatului, 
după cum aristocraţia şi monarhia absolută au primit lovitura 
de moarte de la burghezie. 

O dată cu burghezia se va prăbuşi şi proprietatea privată, 
iar victoria clasei muncitoare va pune capăt pentru totdeauna 
oricdrei dominaţii de clas: şi de c astă. 

Scris de F. Engels la 
inceputul lunii iunie 1841 
Publicat in 
•• Deutsche-Briisseler-Zeitung" 
nr. 46 din 10 iunie 1841 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Mizeria filozofiei 

Răspuns la " Filozofia mizeriei" 
a d-Iui Proudhon 1 

Scris de K. Marx 
n prima jumălale a anuiui 1847 

� Apărut pentru prima oară 

i,ub lormă de broşură la Paris 
şi Bruxelles in 1847 J 

Semnat : K a r I  M a r  x 

- Marx-Engels - Opere, voI. 4 

Se tiplre�te dupl texlul 
edi tiei din 1847, 

tinindu-se seamă de indreplărlle 
iăcute in edillile germane 

din 1885 şi 1892 şi 
In editia francezl din 1896 
Tradus din limba irancezl 
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Cuvînt înainte 

D-l Proudhon are ghinionul de a fi ciudat de neînţeles in 
Europa. In Franţa, el trece drept un prost economist, pentru 
că este considerat acolo ca un bun filozof german. In Ger
mania, dimpotrivă, trece drept un prost filozof, pentru că aici 
este considerat unul dintre economiştii francezi de frunte. 
In calitatea noastră de germani şi totodată de economişti, am 
vrut să protestăm împotriva acestei duble erori. 

Cititorul va înţelege că, asumîndu-ne această sarcină in
grată, am fost adesea nevoiţi să lăsăm deoparte critica la 
adresa d-lui Proudhon, pentru a face critica filozofiei ger
mane şi totodată a face mici incursiuni în economia politică. 

Bruxelles, 15 iunie 1 847 

Karl Marx 
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Lucrarea d-lui Proudhon nu este un simplu tratat de eco
nomie politică, o carte obişnuită. Nu , ea este o biblie : "mis
tere " ,  "taine smulse din sînul domnului " ,  "revelaţii " ,  nimic nu-i 
lipseşte. Cum însă în zilele noastre se discută cu mai multă 
meticulozitate despre profeţi decît despre autorii profani, citi
torul va trebui să se re semneze şi să parcurgă cu noi erudiţia 
aridă şi nebuloasă a "Genezei" ,  pentru a se înălţa apoi cu d-l 
Proudhon în regiunile eterice şi fecunde ale suprasocialismu· 
lui (vezi Proudhon, "Philosophie de la misere " ,  prologue, p. III, 
ligne 20) . . 



CAPITOLUL 1 

o descoperire ştiinţifică 

1. Opoziţia dintre valoarea de intrebuinţare 
şi valoarea de schimb 

71 

"Tnsuşirea pe care o au toate produsele, naturale sau industriale, de a 
sevi la subzistenţa omului are denumirea specială de valoare de intrebuin
tre, iar însuşirea pe care o au de a fi schimbate unele cu altele se nu
mşte vloare de schimb . . . Cum devine valoarea de întrebuinţare valoare 
de scimb ? . . .  Naşterea ideii de valoare" (de schimb) "nu a fost lă
murită în suficientă măsură de către economişti ; de aceea trebuie să ne  
oprim asupra acestui punct. Apoi, prin faptul t printre lucrurile de  care 
im nevoie, un foarte mare număr nu se găseşte în natură decit în canti
tăţi reduse sau nu se găseşte de loc, sînt nevoit să contribui la producţia 
celor care îmi lipsesc şi, cum nu le pot face pe toate, voi propune altor 
oameni, colaboratorilor mei din diferite ramuri de activitate, să-mi ce
deze o parte din produsele lor in schimbul produsului meu· (roudhon, 
voI. I, cap. 2). 

D-I Proudhon îşi propune să ne explice, înainte de toate, 
dubla natură a valorii, "diferenţierea valorii in sine" I mecanis
mul prin care valoarea de întrebuinţare se transformă în va
loare de schimb. Să ne Oprim o dată cu d-l Proudhon asupra 
acestui act de transsubstanţiere. Iată 'cum se înfăptuieşte acesta 
după părerea autorului nostru. 

Un foarte mare număr de produse nu se găsesc în natură ; 
ele sînt fabricate de industrie. Din mOment ce nevoile depă
şc cantitatea produselor furnizate de natură, omul este 
nevoit să recurgă la producţia industrială. Ce înţelege 
d-l Proudhon prin industrie ? Care este originea ei ? Un om 
are nevoie de un foarte mare număr de lucruri şi "nu le poate 
face singur pe toate " .  Multiplele nevoi care trebuie satis
făcute presupun multiplele lucruri care trebuie prOduse -
nu există produse fără producţie ; producerea atitor lucruri 
presupune participarea mai multor persoane la producerea 
lor. ar, din momentul în care presupunem că mai multe per
soane contribuie la prOducerea IOr, am presupus o prOducţie 
bzată pe diviziunea muncii. Astfel, nevoia, aşa cum o pre-
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supune d-l Proudhon, presupune, la rindul ei, o întreagă di
viziune a muncii. Admiţind diviziunea muncii, se admite şi 
existenţa schimbului, deci şi a valorii de schimb. Se putea 
tot atît de bine presupune din capul locului existenţa valorii 
de schimb. 

D-I Proudhon a preferat totuşi să facă un ocol. Să urmărim 
toate divagaţiile sale, care ne vor readuce mereu la punctul 
său de plecare. 

Pentru a pune capăt situaţiei în care fiecare produce izolat 
şi pentru a ajunge la schimb, "mă adresez" , spune d-l Prou
dhon, "colaboratorilor mei din diferite ramuri de activitate" .  
Deci eu am colaboratori, care au toţi diferite îndeletniciri, fără 
ca prin aceasta eu şi toţi ceilalţi, tot după presupunerea d-Iui 
Proudhon, să fi pus capăt situaţiei unor Robinsoni, izolaţi şi 
rupţi de societate. Atît colaboratorii mei şi diferitele ramuri 
de activitate,  diviziunea muncii şi schimbul pe care aceasta 
îl implică, toate pică din cer. 

Să rezumăm : am nevoi, bazate pe diviziunea muncii şi pe 
schimb. Presupunind aceste nevoi, rezultă că d-l Proudhon a 
presupus schimbul şi valoarea de schimb, a cărei "naştee" 
îşi propune tocmai "s-o lămurească mai bine decît ceilalţi 
economişti " . 

D-I Proudhon ar fi putut tot atît de bine să intervertească 
ordinea lucrurilor, fără ca prin aceasta să sufere justeţea 
concluziilor sale. Pentru a explica valoarea de schimb trebuie 
să existe schimbul. Pentru a explica schimbul trebuie să 
existe diviziunea muncii. Pentru a explica diviziunea muncii 
trebuie să existe nevoi care să necesite diviziunea muncii. 
Pentru a explica aceste nevoi, ele trebuie "presupuse",  ceea 
ce nu înseamnă a le nega, contrar primei axiome din prologul 
d-lui Proudhon : "A presupune pe dumnezeu înseamnă a-l 
nega" (prolog, pag. 1) . 

Cum procedează d-l Proudhon, care presupune diviziunea 
muncii drept cunoscută, ca să explice valoarea de 'schimb, 
care pentru el mai constituie încă necunoscutul ? 

"Un om" se duce "să propună altor oameni, colaboratorilor 
săi din diferite ramuri de activitate" ,  să înfiinţeze schimbul 
şi să facă o distincţie între valoarea de întrebuinţare şi va
loarea de schimb. Acceptînd distincţia propusă, colaboratorii 
nu i-au lăsat d-Iui Proudhon altă "grijă"  decît aceea de a lua 
act de faptul acesta, de a însemna, "de a nota" în tratatul 
s ău de economie politică "naşterea ideii de valoare" .  Dar 
nouă el tot ne mai datorează explicaţia "naşterii " acestei 
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propuneri ; el trebuie să ne explice, în fine, cum acestui om 
izolat, acestui Robinson, i-a venit deodată ideea să facă 
"colaboratorilor săiu o asemenea propunere şi ce i-a deter
minat pe colaboratorii săi s-o accepte fără a protJesta cîtuşi 
d' puţin. 

D-l Proudhon nu intră în aceste amnunte genealogice. 
El dă pur şi simplu actului de schimb un fel de pecete istorică, 
prezentîndu-l sub forma unei propuneri pe care un terţ ar fi 
făcut-o tinzînd să introducă schimbul. 

Iată o mostră a "metodei istorice şi descriptive" a d-Iui 
Proudhon, care manifestă un profund dispreţ faţă d> "metoda 
istorică şi descriptivă U a unor t Adam Smith şi Ricardo. 

Schimbul îşi are istoria lui. El a trecut prin diferite faze. 
A fost n timp, ca în evul mediu, cînd nu se schimba decît 

prisosul, excedentui producţiei asupra consumului. 
A mai fost un timp cînd nu numai prisosul, ci toate pro

dusele, toată viaţa industrială, a trecut în sfera comerţului, 
cînd întreaga producţie a început s ă  depindă de schimb. Cum 
se explică această a doua fază a schimbului ,  ridicarea valorii 
de schimb la puterea a doua ? 

D-I Proudhon ar avea gata pregătit răspunsul : să zicem 
că un om "a propus altor oameni, colaboratorii săi din diferite 
ramuri de activitate", să ridice valoarea de schimb la puterea a doua. 

A venit, în sfîrşit, timpul cînd tot ceea ce oamenii cosi
de ras eră inalienabil a devenit obiect de schimb, obiect d' 
negoţ, putînd fi îstrăinat. Acesta este timpul cînd chiar şi 
lucrurile care pînă atunci erau împărtăşite, dar niciodată 
schimbate j date, dar niciodată vîndute ; dobîndite, dar nici
odată cumpărate - virtutea, dragostea, convingerile, cunoş
tinţele, conştiinţa etc. -, cînd totul, în fine, a devenit obiect 
de comerţ. E epoca corupţiei generale, a venalităţii univer
sale sau, pentu a vorbi n termenii economiei politice, epoca 
în care orice lucru spiritual sau fizic, devenind o valoare de 
schimb, este ds l a  tîrg pentru a fi evaluat la valoarea lui 
cea mai justă. 

Cum să explici această nouă şi ultimă fază a schimbului, 
ridicarea valorii de schimb la puterea a trei a ? 

D-I Proudhon ar avea gata pregătit răspunsul : să zicem 
că o persoţnă "a propus altor persoane, colaboratorii si din 
diferite ramuri de activitate" ,  să facă din virtute, dragoste etc. 
o valoare de schimb, să ridice valoarea de schimb la a treia 
şi ultima sa putere. 
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După cum se vede, "metoda istorică şi descriptivă" a d-lui 
Proudhon este bună la toate, răspunde la toate, explică totul. 
Dacă este vorba  mai ales de a explica din punct de vedere 
istoric "naşterea unei idei economice , el presupune un om 
care propune altor oameni, colaboratorii săi din diferite ra
muri de activitate să înfăptuiască acest act de creaţie i atîta 
toL 

De acum înainte considerăm "naşterea" valorii de schimb 
ca un act împl�nt i nu ne rmîne decît să lămurim raportul 
dintre valoarea de schimb şi valoarea de întrebuinare. Să-I 
ascultăm pe d-l Proudhon. 

"Economiştii au scos foarte bine in evidenţă cardcterul dublu al va
lorii i dar ceea ce nu au arătat cu aceeaşi limpezime este natura ei con
tradictarie ; aici incepe :ritica noastră ... Nu este de ajuns să fie semnalat 
acest contrast uimitor dintre valoarea de intrebuintare şi valoarea de 
schimb, contrast in care economiştii sint obişnuiţi să nu vadă decît ceva 
foarte simplu : trebuie arătat că această pretinsă sJmplicitate ascunde un 
mister profund pe care sintem datori să-I pătrundem ... In termeni tehnici 
putem spune că valoarea de intrebuinţare şi valoarea de schimb stau 
intr-un raport invers proportional" _ 

Dacă am seisat b�ne ideea d-lui Proudhon, iată cele patru 
puncte pe care îşi prPune s ă  le stabilească : 

1) Valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb for
mează "un contrast uimitor" i ele sînt în opoz.ţie. 

2) Valoarea de întrebuinţare şi valoarea de sichimb stau 
intr-un raport invers prPorţional i ele sînt în contradicţie. 

3) Economiştii nu au văzut şi nu au înţeles niod opoziţia, 
nici contradicţia. 

4) Critica d-Iui Proudhon î1cepe cu sfîrşitul. 
Şi noi vom începe tot cu sfÎTşitul şi, pentru a spulbera în

vinuUle aduse economişilor de d-l Proudhon, vom lsa să 
vorbească doi economişti cu destulă vază. 

Sismondi : "Comerţul a redus toate lucrurile la opoziţia dintre valoa
rea de intrebuinţare şi valoarea de schimb" etc ... ("Etudes",  voI. II, pag. 1 62, 
edit. Bruxelles 38) . 

Lauderdale : "In general, avuţia naţionalăM (valoarea de intrebuin
ţare) "scade in măsura in care averile individuale cresc prin mărirea va
lorii de schimb i şi, pe măsură ce acestea se reduc prin scăderea acestei 
valori, prima creşte de regulă" ("Recherches sur la nature et l'orig'ine de 
la richesse publique" ,  trad. de Lagentie de Lavaisse. Paris, 1808 39) . 

Sismondi a construit princ�pala sa teorie pe opozitia dintre 
valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb i în confor
mitate cu această teorie, scăderea venitului este proporţională 
cu creşterea producţiei. 
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Lauderdale şi-a costruit sistemul pe raportul invers dintre 
cele două feluri de valori, iar teoia sa era atît de populară pe 
vremea lui Ricardo, încît acesta putea să vorbească despre 
ea ca despre un lucru cunoscut de toată lumea. 

"Numai confundînd ideea de valoare de schimb cu cea de avuţie" 
(valoarea de întrebuinţare) "s-a putut pretinde că prin micşorarea can
tităţii de lucruri necesare, utile sau agreabile pentru viaţă s-ar putea 
mări avuţia"  (Ricardo. "Principes d'economie politique" ,  trad. de Cons
tancio, adnotările de J. B.  Say. Paris, 1835, voI. II, cap. "Despre valoare 
şi avuţie" 40). 

m văzut odinioară că economiştii "au semnalat" înainte 
de d-l Proudhon profundul m�ster al opoziţii şi al contric
ţiei. Să vedem acum cum explică, la rîndul său, d-l Proudhon 
acest mister, după ecolomişti. 

Valoarea de schimb a unui produs s�ade pe măsură ce 
creşte oferta, cererea rămînînd aceeaşi ; cu alte cuvinte : cu 
cît un produs este mai abundent în raport cu cererea, u atît 
mai s'căzută este valoarea lUi de schimb, adică preţul lui, şi 
viceversa : cu cît oferta este mai slabă în raport cu cererea, 
cu atît valoarea de schimb sau .preţul lrodusului oferit este 
mai mare ; cu alte cuvinte, cu cît produsele oferite sînt mai 
rare în rport cu cererea, cu atît sînt ele mi scumpe. Va
loarea de schimb a unui produs depinde de abundenţa sau de 
raritatea sa, dar întotdeauna lîn 1aport cu cererea. Să presu
punil un produs mai mult decît rar, dacă vreţi ic în felul 
lui : acest produs uic va fi mai mult dedît abundent, va i de 
prisos dacă nu este cerut. Să presupunem, în scJirmb, un pro
dus care există în milioane de exemplare : el va fi totuşi rar 
dacă nu va îndestula cererea, adică dacă este prea mult cerut. 

Acestea sînt adevăruri aproape banale, putem spune, dar 
care trebuiau totuşi reproduse aici pentru a explica misterele 
d-Iui Proudhon. 

"Astfel că, urmărind principiul pînă la ultimele lui consecinţe, se 
poate ajunge la concluzia cea mai logică din lume, anume că lucrurile 
a căror întrebuinţare este necesară şi care sînt în cantitate infinită tre
buie să fie gratuite, iar cele a căror utilitate este nulă şi a căror rari
tate este extremă, trebuie să aibă un preţ incalculabil. Dar - culmea 
încurcăturii - in practică nu întilnim nicidecm aceste extreme : pe de o 
parte, nici un produs omenesc nu ar putea atinge infinitul în ceea ce 
priveşte cantitatea ; pe de altă parte, lucrurile cele mai rare trebuie să 
fie într-o oarecare măsură utile, căci altfel nu ar putea avea vreo va
loare. Valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb rămîn deci în 
md necesar înlănţuite una de alta, dşi ele tind prin natura lor să se ex
cludă mereu" (voI. I, pag. 39). 
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Ce anume îl pune oare pe d-l Proudhon în culmea încurcă
turii ? E faptul că a uitat pur şi simplu de cerere şi că un 
lucu nu poate fi rar sau abuldent decît în măsura în oare 
este cerut. Cererea odată omisă, el idenifică valoarea de 
schimb cu raritatea, iar valoarea de întrebuinţare cu abun
denta. Intr-adevăr, spunînd că lucrurile "a căror utili tate este 
nulă şi a căror raritate este extremă au un preţ incalculabil" ,  
el  spune pur şi simplu că laloarea de  schimb nu este decît 
raritatea. "Raritate extremă şi utilitate nulă" înseamnă pur şi 
simplu raritate. "Preţ incalculabil " înseamnă maximul de va
loare de schimb, însenă valoarea de schimb absolut pură. 
Intre aceşti doi termeni el pune semnul egalităţii. Deci va
loarea de schimb i 'aTitatea sînt termeni echivaleni. Ajungînd 
la aceste pretinse "consecinţe extreme" , d-l Proudhon împinge 
intr-adevăr la extrem nu însă lucrurile, ci termenii care le ex
primă, şi astfel dă dovadă mai mult de retorică decît de logică. 
El regăseşte primele sale ipoteze în toată goliciunea lor atunci 
cînd crede că a găsit noi consecinţe. Mulţumită aceluiaşi 
procedeu, el reuşeşte să identifice valoarea de întrebuinţare 
cu abunden�a pură. 

După ce a pus semnul egalităţii între valoarea de schimb 
şi raritate, între valoarea de întrebuinţare şi abundenţă, 
d-l Proudhon este foarte mirat că nu găseşte nici valoarea de 
intrebuinţare în raritate şi în valoarea de Schimb, nici va
loarea de schimb în abundenţă şi în valoarea de întrebuin
ţare ; şi, văzînd că în practică nu întîlnim nicidecum aceste 
extreme, nu-i mai rămîne altceva de făcut decît să  creadă în 
mistere. Pentru el există un preţ incalculabil pentru că nu 
există cumpărători , iar pe aceştia nu-i  va găsi niciodată atîta 
timp cît va face abstracţie de cerere. 

Pe de altă parte, abundenţa d-lui Proudhon pare să fie ceva 
spontan. El uită cu totul că eiistă oameni care o prodoc şi că 
este în interesul lor să nu piardă niciodată din vedere Icererea. 
Altfel cum ar fi putut să spună d-l Proudhon că lucrurile care 
sînt foarte utile trebuie să aibă n preţ foarte redus sau chiar 
să nu coste nimic ? Ar f� trebuit, dimpotrivă, să ajungă la con
cluzia că, dacă vrei să ura preţul, valoarea de schimb, trebuie 
să restrîngi abundenţa, să reduci productia lucrurilor foarte 
utile. 

Vechii viticultori din Fmnţa care cereau o lege care să 
interzică plantarea de vii noi, olandezii care ardeau miro
deniile din Asia şi  smulgeau arborid de cuişoare în Moluce 
voiau pur şi simplu să reducă abundnţa pentru a rdica a-
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loarea de schimb. In cursul întregului ev mediu, oamenii acţi
onau după acelaşi prJncipiu, limitînd prin legi numărul de lu
crători pe care putea să-i angajeze un singur patron, limitînd 
numărul uneltelor pe care puteau să le folosească (vezi An
derson, "Istoria comerţului" 41 ) . 

După ce a prezentat abundenţa ca valoare de întrebuinţare, 
iar raritatea ca valoare de schimb - ce poate fi mai uşor 
decît să demonstrezi că abundenţa şi raritatea sînt invers pro
porţionale - d-l Proudhon identifică valoarea de întrebuinţare 
cu oferta, iar valoarea de scimb cu cererea. Pentru a face 
antiteza şi mai frapantă, el face o substituire de temeni, pu
nînd "valoarea determinată de opinieu în locul valorii de 
schimb. Iată deci că lupta este transpusă pe un alt teren şi că 
avem, pe de o parte, utilitatea (valoarea de Lntrebuinţare, 
oferta) şi, pe de altă parte, opinia (valoarea de schimb, ce
rerea) . 

Cum s ă  împaCi aceste două forţe opuse una alteia ? Ce 
trebuie făcut ca să ie puse de acord ? S'ar putea găsi măcar 
un punct care să le fie comun amîndurora ? 

Desigur că există unul, exclamă d-l Proudhon : este liberul 
arbitru. Preţul care va rezulta din această luptă dintre ofertă 
şi cerere, dintre utilitate şi opinie nu va fi expresia justiţiei 
etene. 

D-I Proudhon conNnuă să dezvolte această antiteză : 
"n calitatea mea de cumpărător liber, eu hotărăsc asupra nevoii 

mele, asupra convenienţei obiectului, asupra preţului pe care vreau să·l 
d au. Pe de altă parte, in calitatea ta de producător liber, tu eşti stăpî
nul mijloacelor de efectuare a lucrurilor şi, în consecinţă, este la lati· 
tudinea ta să·ţi micşorezi cheltuielile" (voI. I, pag. 41) . 

. Şi deoarece cererea sau valoarea de schimb este identică 
cu opinia, d-l Proudhon ajunge să spună : 

"S-a dovedit că liberul arbitru al omului este acela care provoacă 
opoziţia dintre valoarea de intrebuintare şi valoarea de schimb. Cum 
poate fi rezolvată această opoziţie atîta timp cit va exista liberul ar· 
bitru 1 Şi cum să·l sacrifici pe acesta fără a sacrifica omul ânsuşi 1" 
(voI. I, pag. 41) .  

Deci nu Se poate ajunge la nici un rezultat. Este o luptă 
între două forţe, ca să zicem aşa, incomensurabile, între utili
tate şi opinie, între liberul cumpărător şi liberul producător. 

Să privim lucrurile ceva mai îndeaproape. 
Oferta nu reprezintă în mod e�clusiv utilitatea, cererea 

nu reprezintă în mod exclusiv opinia. Cel care cere nu oferă 
oare şi el un produs oarecare sau semnul reprezentativ al 
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tuturor produselor, banii 1 Şi, oferild, nu reprezintă el oare, 
după părerea d-lui Proudhon, utilitatea sau valoarea de În
trebuin�are 1 

Pe de altă parte, cel care oferă nu cere oare şi el un prdus 
oarecare sau semnul reprezentati' al tuturor produselor, br. 1 
Şi nu deine el astel reprezentantul opiniei, al valoii determi
nate de opinie, sau al valorii de scdmb 1 

Cererea este în acelaşi timp o ofertă, oferta este în acel'aşi 
timp o cerere. Astfel, antiteza d-Iui Proudhon, care identifică 
pur şi simplu oferta li cererea, piima cu utiLitatea, cealaltă u opinia, nu se sprijină decît pe o abstracţie goală. 

Ceea ce numeşte d-l Proudhon valoare de intrebuinţare e 
numit de alţi economişi, cu tot atîta temei, aJoare deermi
nată de opi.e. Il vom aita in această privinţă numi pe Storch 
("Cours d'economie politique",  Pari's , 1 823, pag. 48-49 (2) . 

După părerea lui se numesc nevoi lucrurile de care avem 
nevoie ; se numesc valori lucrurile cărora le atribuim valoare. 
Majomtatea lucrurilor au valoare numai pentru că saisfac ne
voile create de opinie. Opinia in ceea 'ce priveşte nvoile 
noastre poate să se shimbe, dei şi utilitatea lucrurilor, care 
nu exprimă altceva decit raportul dintre acste lucrurJ şi ne
voile noastre, poate să se schmbe. Ohiar şi nevoile natUrale 
se schimbă mereu. Intr-adevăr, cît de vaiate sînt Iicrurile 
care servesc drept hrană pin/pală La diferite popoare I 

Lupta nu se dă intre utilitate şi Pinie : ea se dă intre va
loarea de scillb cerută de vîZător şi valoarea de s'ohiJb 
oferită de cumpărător. Valoarea de schimb a produsului ste 
de fiecare dată rezultanta acestor l'reciei contradictorii. 

In ultimă anaNză, oferta şi cererea pun faţă în faţă pro
ducţia şi consumul, dar o producţie şi l cosum bazate pe 
schimbul dintre indivizi izolaţi. 

Produsul oferit nu este util in sine. Consumatorul este 
cel care constată utilitatea. Şi chiar atunci cind i se recu
noaşte calitatea de a fi util, el nu reprezintă numai utilitatea. 
In cursul producţiei, el a fost schimbat contra tuturor cheltuie
lilor de producţie, ca materii prime, salariile muncitorilor etc. ,  
care sint toate valori de schimb. Aşadar produsul reprezintă 
în ochii producătorului o sumă de valori de schimb. Ceea ce 
oferă el nu este numad un obiect uil, dar pe deasupra � mai 
ales o valoore de schimb. 

In ceea ce priveşte cererea, ea este efectivă numai dacă 
are la dispoziţie mdjloace de scimb. Aceste mijloace sînt şi 
ele produse, valoii de schimb. 
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In ofertă şi cerere găsim deai, pe de o parte, un prdus 
c are a -costat valori de schimb şi nevoia de a vinde ; pe de 
altă parte, mijloace care au costat valori de scmb i doinţa 
de a cllpăra. 

D-l Prouhon opune pe cumpărătorul liber producătorului 
liber. El aiibJie atit unuia cît şi -celuilalt oal1tăţi pur meta
fizice. Aceasta îl face să spună : "S-a doveiit că liberul arbi
tru al Iului este acela care provoucă opoiţia di.tre valoarea 
de întreb.nţare şi 'aloarea de schimb " .  

Din moment c e  producătorul a produs într-o sooietate b a
zMă pe iviiunea muncii şi pe s chimb, ca in ipoteza 
d-lui Proudhon, el este silit să vîndă. D-I Proudhon îl face 
pe producător stăpîn al mijloacelor de producţie ; dar el va 
recunoaşte împreună u noi că nu de liberul arbitru depind 
mijloacele s ale de producţie. Mai mult, aceste mijloace de 
producţie sînt in mare parte produse care îi vin din afară, i ar 
în producţia modernă el ici măcar nu-i liber să producă 
c antitatea pe c are o vrea. Stadiul actual de dezvoltare a for
ţelor productive * îl obligă să producă pe cutare sau cutare 
scară. 

Consumatorul nu este mai liber decît producătorul. Opinia 
lui depinde de mijlo Jcele şi de nevoile lui.  A:ît unele cît şi 
altele sînt deteIinate de situaţia hu so ială, care, la rîndul 
ei, dpinde de înreaga organizare so cială. Da, muncitorul 
care cumpără c artoii şi femeia întreinută care cumpără dan
tele se conduc fiecare după opinia lor. Dar iversitatea opi
niilor lor se expli c ă  prin poziţia diferită pe care o ocupă în 
lume, c are este un produs al organizării so iale. 

Intregul sistem de nevoi se sprijină oare pe opinie sau pe 
întreaga organizare a producţiei ? De cele mai multe oi ne
viile se nas c irect din producţie sau dintr-o stare de lucruri 
b azată pe !producţie. Cmerţul moJdial este, aprope în în
tregitme, în func�ie de nevoile producţiei, şi nu de nevoile 
consumului individual. Astfel, pentru a alege un alt exemplu, 
vom pune o altă întrebare : nevoia de a avea notari nu pre
supune oare un drept civi,l dat, oare nu este decît expresia 
unei anDite dezvoltări a proprietăţii, adk ă  a producţiei ? 

D-l Proudhon nu se mulţumeşte să elimine in raportul 
intre cerere şi ofertă elementele Ide care m vorbit. El îm
pinge abstracţia pînă la ultimele limite, contopindu-i pe toţi 
producătorii într-un singur producător, pe toţi consumatorii 

" In această lucrare temenul forţe productive (forces productives) 
este folosit în genere în sensul de forţe de producţie. - Nota Trad. 



80 Karl Marx 

într-un singur consumator, lsînd aceste două personaje hi
merice să  se lupte între ele. In lumea reală însă lucrurile se 
petrec altfel. Concurenţa dintre cei care oferă şi concurenţa 
dintre cei care cer formează un element necesar al luptei din
tre cumpărători şi vînzători, luptă din care rezultă valorea 
de schimb. 

După ce a eliminat cheltuielile de producţie şi concurenţa, 
d-l Proudhon poate nestingherit să reducă la absurd fomula 
ofertei şi a cererii. 

"Oferta şi cererea - spune el - nu sint altceva decit două fOrme 
cel emoniale care urmează să pună faţă in faţă valoarea de intrebuinţare 
şi valoarea de schimb şi să provoace concilierea lor. Sint cei doi poli 
electrici care, puşi in contact, trebuie să producă fenomenul de afinitate 
numit schimb" (voI. r, pag. 49-50). 

La fel de bine s-ar putea spune că schimbul nu este decit 
"o fomă ceremonială" care îl pune pe consumator faţă în 
faţă cu obiectul de consum. La fel de bine s-ar putea spune 
că toate relaţiile economice sînt "forme ceremoniale" care 
servesc drept intermediari pentru consumul nemijlocit. Oferta 
şi cererea constituie în aceeaşi măsură ca şi schimbul indivi
dual relaţii ale unei producţii date. 

In ce constă deci toată dialectica d-lui Proudhon ? In aceea 
că  substituie valorii de întrebuinţare şi valorii de schimb, 
ofertei şi cererii, noţiuni abstracte şi contradictorii, ca rari
tatea şi abundenţa, utitatea şi opinia, un producător şi un 
consumator, ambii cavaleri ai liberului arbitru. 

Şi unde voia să ajungă ? 
Voia să-şi rezerve posibilitatea de a introduce mai tîrziu 

unul dintre elementele eliminate, cheltuielile de producţie, ca 
sinteză intre valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb. 
'Astfel, in ochii [ui, cheltuielile de producţie constituie va
loarea sintetică, sau constituită. 

§ Il. Valoarea conslfituită, sau valoarea sintetică 

"Valoarea" (de schimb) "este cheia de boltă a edificiului 
economic" .  Valoarea "constituităM este ,cheia de boltă a sis
temului de contradicţii economice. 

Dar ce este această "valoare constituită" c are reprezintă 
singura descoperire a d-lui Proudhon în economia politic: ? 

Odată adisă utilitatea cutărui sau cutărui produs, munca 
este izvorul valorii lui. Măsura muncii este timpul. Valarea 
relativă a produselor este determinată de timpul de muncă 
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necesar pentru a le  produce. Preţul este expresia bănească a 
valorii reJtive a unui produs. In sfîşit, valoarea constituită 
a unui produs este pur şi siplu valoarea constituită de 
timpul de muncă încoporat în el. 

După cum Adam Smith a descoperit diviziunea muncii, tot 
astfel el, d'l Proudhon, pretinde că a descoperit "valoarea 
constituitău •  Aceasta nu este "ceva nemaiauzit " ,  căci trebuie 
să recunoaştem că nu există nimic nemaiauzit în nici 
una dintre descoperirile ştiinţei economice. D-l Proudhon, 
care îşi dă seama de toată importanţa invenţiei sale, caută 
totuşi să-i micşoreze meritele, "pentru a-l linişti pe cititor în 
ceea ce priveşte pretenţiile sale de originalitate şi pentru a 
împăca spiritele care, din cauza ti i dit ăţii , nu prea sînt ac
cesibile ideilor noi" .  Totuşi, pe măsură ce înfăţişează ceea ce 
a făcut fiecare dintre predecesorii lui pentru definirea valorii, 
el e nevoit să mărturisească deschis că lui îi rev,ine partea. 
cea mai mare, partea leului. 

"Ideea sintetică a valorii fusese vag intrezărită de Adam Smith ... 
Dar această idee a valorii era la Adam Smith cu totul intuitivă j or, so
cietatea nu-şi schimbă obiceiurile pe b aza unor intuiţii : pe ea nu o poate· 
convinge decit autoritatea faptelor. Antinomia trebuia să fie exprimată· 
mai concret şi mai limpede : J.-B. Say a fost principalul ei interpret". 

Iată întreaga istorie a descoperi.i valorii sdntetice : Ia 
Adam Smith intuiţia vagă, la J.-B. Say antinomia, la d-l Prou
dhon adevărul cOIlslituant şi "constituit" .  Şi să nu ne înşelăm : 
toţi ceilalţi economişti, de la Say la Proudhon, nu au făcut 
decît să Se mişte pe făgaşul antinomiei . 

"Este de necrezut cum atiţia oameni cu judecată se zbat de patruzeci 
de ani cu o idee atit de simplă. Dar nu , compararea valorilor se efec
tuează fără să existe intre ele nici un punct de comparaţie şi fără nici 
o unitate de măsură - iată ce au hotărît să susţină, in faţa unei lumi 
intregi şi impotriva ei, economiştii secolului al XIX-lea, in loc să im
brăţişeze teoria revoluţionară a egalităţii. Ce va spune posteritatea ?· 
(voI. I, pag. 68) . 

Posteritatea, atît de brusc interpelată, va fi înainte de 
toate încurcată în ceea ce priveşte cronologia. Ea a trebui 
neapămt să se întrebe : Ricardo şi şcoala sa nu sînt oare şi ei 
economişti ai secolului al XIX-lea ? Sistemul lui Ricardo, care 
stabileşte în prinoipiu "că valoarea relativă a mărfurilor de
pinde exclusiv de cantitatea de muncă necesară pentru pro
ducera lor", d atează din 1817. Ricado este şeful unei şcoli 
întregi care există în Anglia de la Restauraţie 43. Doctrina 
6 - Marx-En gels - Opere. voI. 4 
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lui Ricardo sintetizează riguros, fără înconjur, punctul de ve
dere al întregii burghezii engleze, care, la rîndul ei, este în
truchiparea burgheziei modene. "Ce la spune posteritata 1" 
Ea nu va spune că d-l Proudhon nu l-a cunoscut pe Ricardo, 
căci d-l Proudhon vorbeşte despre acesta, şi vorbeşte la ne
sfîrşit, revine mereu asupra lui, pentru a spune în cele din 
urmă că doctrina lui nu repreintă altceva decît "vorbe fără 
rost " .  Dacă weodată poslteritatea se va amesteca în această 
chestiune, ea va spune poate că d-l Prodhon, de teamă să 
nu jignească anglofobria cititorilor să�, a preferat să devină 
editorul resposabH al ideilor lui IHcardo. Oricum ar fi, ea 
va găsi foarte naiv faptul că d-l Prouhon prezintă ca "teorie 
revoluţionară a viitorului " ceea ce Ricardo expusese în mod 
ştiinţific ca teorie a sooietăţii actuale, a societăţii burgheze, 
şi că el ia astfel drept Soruţie a antinomiei dintre utilitate şi 
valoarea de schimb ceea ce Ricardo şi şcoala sa prezentaseră 
cu mult înaintea sa drept formulă ştiinţifică a unei s ingure 
laturi a antinfi�ei, aceea a valorii de schimb. Dar să  lăsăm 
odată pentru totdeauna l-a o parte postemtatea şi să-I con
fruntm pe d-l Proudhon cu predecesorul său Ricardo. Iată 
cîteva pasaje din lucrarea acestui autor, care rezumă teoria 
sa asupra valorii : 

"Nu utilitatea este măsura valorii de schimb, cu toate că ii este 
absolut necesară" (voI. 1, pag. 3, din "Principes de l'economie politique" 
etc., tradus din limba englză de F. S. Constancio, Paris, 1835). 

"De îndată ce s-a recunoscut că lucrurile sînt utile prin ele însele, 
valoarea lor de schimb are două izvoare : raritatea lor şi cantitatea de 
muncă necesară pentru a le obţine. Există lucruri a căror valoare este 
în funcţie numai de raritatea lor. Deoarece nici o muncă nu poate să le 
mărească cantitatea, valoarea lor poate să saadă numai printr-o mai mare 
abundenţă a lor. Printre aceste obiecte sînt statuile sau tablourile pre
ţioase etc. Valoarea lor depinde exclusiv de avuţia, de gusturile şi de 
capriciul celor care doresc să posede astfel de obiecte" (pag. 4 şi 5, voI. 1, 
op. cit.). "Ele nu formează totuşi decit o cantitate foarte mică din masa 
mărfurilor care sînt schimbate zilnic. Majoritatea covîrşitoare a obiecte
lor pe care vrem să le posedăm fiind rodul muncii, cantitatea lor poate 
fi sporită nelimitat nu numai într-o ţară, ci chiar în mai multe ţări, ori 
de cite ori am fi dispuşi să folosim în acest scop munca necesară pro
ducerii lor" (pag. 5, voI. 1, op. cit.). "Aşadar, atunci cind vorbim de mărfi, de valoarea lor de schimb şi de principiile care reglează preţul lor 
relativ, noi nu avem în vedere decit mărfurile a căror cantitate poate sA fie mărită prin munca omului, a cărof producţie este stimulată de 
concurenţă şi nu este stînjenită de nici o piedică" (voI. 1, pag. 5) . 

Ricardo îl citează pe Adam Smith, care, după părerea lui, 
"a definit cu multă precizie izvorul primodial al ori,cărei va
lori de schimb " (vezi Smith, voI. I, cap 5 44) , şi adaugă : 
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"Că aceasta este in realitate baza valorii de schimb a tuturor lucru

rilor" (anume timpul de muncă) , "cu excepţia acelora pe care munca 
oamenilor nu le poate imulţi după vrere, este o teză de cea mai mare 
importanţă in economia politică, căci nu exstă izvor care să fi alimentat 
atitea erori şi din care să se fi născut atitea păreri diferite in această 
ştiinţă ca sensul vag şi puţin precis legat de cuvintul «valoare"" (voI. 1, 
pag. 8) . "Dacă ceea ce determină valoarea de schimb a unui obiect este 
cantitatea de muncă incorporată in el, atunci rezultă că orice creştere 
a cantităţii de muncă trebuie in mod necesar să sporească valoarea obiec
tului pe care ea l-a produs, şi tot astfel orice diminuare a cantităţii de 
muncă trebuie să-i micşorze preţul" (voI. 1, pag. 8) . 

Ricardo îi iace apoi lui A. Smith imputarea : 
1) "că dă valorii o altă măsură decît munca, şi anume ba valoarea 

griului, ba cantitatea de muncă care poate fi cumpărată in schimbul 
unui obiect" etc. (voI. 1, pag. 9 şi 10) . 

2) "că a admis fără rezerve principiul, restringind totuşi aplicarea 
acestuia la stadiul primitiv şi rudimentar al societăţii, premergător acu
mulării capitalurilor şi proprietăţii funciare" (voI. 1, pag. 21) . 

Ricardo încea'că să  demonstreze că proprietatea fuciară, 
adică renta, nu poate scimba valoarea relativă a produselor 
agricole şi că alcumulrea oapitalurillor nu exercită decît o ac
ţiune trecătoare şi oscilatorie asupra valorilor relative de
teminate de cantitatea comparativă de muncă folosită pentu 
producerea Ilor. n sprijinul acestei teze, el aduce famoasa 
sa teorie a rentei funciare, descompune capitlul în părţi com
ponente şi ajunge, în ultimă analză, să nu mai vadă în el 
decît mumca acumllată. El dezvoltă apoi o întreagă teorie a 
salamului şi a profitului şi demonstrează că urcarea şi scă
derea salariului şi a proiitului sînt invers proporţionale între 
ele, fără a inNuenţa valoarea relativă a produsului. El nu 
neglijează influenţa pe care acumularea capitalurilor şi natura 
lor diferită (capitaluri fixe şi capitaluri circulante) , precum şi 
nivelul salariilor, o pot exe1cita asupra valorii proporţionale a produselor. Acestea sînt chiar principalele probleme care 
îl preocupă pe R�cardo. 

"Orice economie de muncă - spune el - determină intotdeauna o 
scădere a valorii relative * a unei mărfi, fie că această economie pri-

* Ricardo determină, după cum se ştie, valoarea unei mărfi prin 
.,cantitatea de muncă necesară pentru producerea ei" . Insă in toate 
modurile de producţie bazate pe producţia de mărfuri, deci şi in cel ca
pitalist, forma de schimb dominantă determină ca această valoare să nu 
fie exprimată direct in cantităţi de muncă, ci in cantităţi de alte măr
furi. Valoarea unei mărfi, exprimată printr-o cantitate de altă marfă (bani 
sau altceva) , se numeşte la Ricardo valoarea ei relativă. - F. E. (Nota lui 
Engels la ediţia germană din 1885). 

* 
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veşte munca necsară pentru producerea obiectului însuşi fie munca 
necesară pentru formarea capitalului întrebuinţat în această producţie" 
(voI. 1, pag. 28) . "Prin urmare, atîta timp cît o zi de lucru va continua 
să dea unuia aceeaşi cantitate de peşte şi celuilalt tot atît vînat, mă
rimea naturală a preţurilor de schimb respective va rămîne mereu 
aceeaşi, oricare ar fi de altfel variaţia sdariilor şi a profitului, şi în 
ciuda efectelor acumulării capitalului" (voI. 1, pag. 32) . "m considerat 
munca drept bază a valorii lucrurilor şi cantitatea de muncă necesară 
pentru producerea lor drept regula care determină cantităţile respective 
de mărfuri ce urmează să fie date în schimbul altora ; dar nu avem 
pretenţia să negăm că în preţul curent al mărfurilor există unele devieri 
accidentale şi trecătoare de la acest preţ iniţial şi natural" (voI. 1, 
pag. 105, op. cit.) . "Cheltuielile de producţie sînt acelea care reglează 
în ultimă analiză preţul obiectelor, şi nu - cum s-a susţinut adesea -
raportul dintre ofertă şi cerere" (voI. II, pag. 253) , 

Lordul Lauderdale cercetase variaţiile valorii de schimb 
plecînd de la legea cererii şi ofertei, Sau a rarităţii şi a abun
denţei în raport cu cererea. După părerea sa, valoarea unui 
lucu poate să  crească atunci cînd scade cantitatea lui sau 
cînd creşte cererea de asemenea obiecte ; ea poate să scadă 
'în funcţie de creşterea cantităţti lui sau 'în funcţie de scă
derea cererii. Astfel, vaioarea unui lucru poate varia în urma 
acţiunii a opt cauze diferite, anume a patru cauze care izvo
răsc din lucrul însuşi şi a patru cauze care sînt în legătură 
cu baii sau cu oricare altă marfă care serveşte drept măsură 
a valorii lui. Iată cum combate Ricardo aceste idei : 

"Produsele al căror monopol îI deţine un particular sau o societate 
îşi schimbă valoarea după legea stabilită de lordul Lauderdale : valoarea 
lor scade în proporţia în care sînt oferite în cantitate mai mare şi creşte 
o dată cu dorinţa pe care o manifestă cumpărătorii de a le obţine ; nu 
există un raport necesar între preţul lor şi valoarea lor naturală. Dar, 
în ceea ce priveşte lucrurile care constituie obiectul concurenţei dintre 
vînzători şi a căror cantitate poate să sporească în cadrul unor limite 
moderate, preţul lor depinde de fapt nu de raportul dintre cerere şi 
ofertă, ci de creşterea sau de reducerea cheltuielilor de producţie" 
(voI. II, pag. 259) . 

Vom lăsa în seama cititorului grija de a compara limbajul 
atît de precis, de limpede şi de simplu al lui Ricardo cu efor
turile retorice pe caJre le face d-l Proudhon ca să ajungă l� 
definirea valo'ii relative prin timpul de muncă. 

Ricardo ne arată mişcarea reală a producţiei burgheze 
care constituie valoarea. D-I Proudhon, făcînd abstracţie de 
această mişcare reală, "se zbate" să inventeze noi procedee 
de orînduire a lumii dlpă o formulă pretin.s nouă, care nu este 
decît expresia teoretică  a mişcării reale existente şi atH de 
bine expuse de Ricardo. Ricardo ia ca punct de plecare so-cie-
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tate a actuală, pentru a ne demonstra cum constituie ea va
loarea ; d-l Proudhon ia ca punct de plecare valoarea consti
tuită, pentru a constitui apoi o lume socială nouă cu ajutorul 
acestei valori. După d-l PI"oudhon valoarea constituită trebuie 
să facă ocolul şi să redevină constituantă pentru o lume con
stituită pe de-a-ntregul potrivit acestui mod de evaluare. Deter
minarea valorii prin timpul de muncă este, pentru Ricardo, 
legea valorii de schimb ; pentru d-l Proudhon, ea este sinteza 
dintre valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb. Teoria 
valorilor formulată de Ricardo este interpretarea ştiinţifică a 
vieţii economice actuale, teoria valorii formulată de d-l Prou
dhon este interpretarea utopică a teoriei lui Ricardo. Ricardo 
constată că formula sa este justă prin faptul că o deduce din 
toate raporturile economice şi că explică în acest fel toate 
fenomenele, chiar şi pe acelea care par a o contrazice la prima 
vedere, ca de pildă renta, acumularea capitalurilor şi rapo,rtul 
dintre salarii şi pro'fituri ; tocmai aceasta face ca doctrina sa să  
fie un sistem ştiinţific.  D-I Proudhon, care a dat  peste această 
formulă a lui Ricardo cu ajutorul unor ipoteze cu totul arbi
t rare, a fost obligat apoi să caute fapte economice izolate, pe 
care le aranjează şi le falsifică, pentru a le putea îfăţişa ca 
exemple, ca mostre existente, ca începuturi de realizare a ideii 
sale salvatoare. (Vezi § 3 "Aplicarea valorii constituite" ) .  

Să trecem acum la concluziile pe care le  trage d-l Prou
dhon din valoarea constituită (prin timpul de muncă) . 

- O anumită cantitate de muncă este echivalentă cu produ
sul creat de această cantitate de muncă. 

- Orice i de muncă vlorează aît  o altă zi de muncă, 
adică, la oantitate ' egală, munca unuia valorează cît munca 
celuilalt : nu există deosebire calitat�vă. La oantităţi egale de 
muncă, produsul unuia este schimbat cu produsul celuilalt. 
Toţi oamenii sînt lucrători salariaţi, şi anume sî.t salariaţi plă
tiţi în mod egal pentru un timp de muncă e�al. Completa 
egalitate stă la bala schimburilor. 

Aceste concluzi� sînt ele oare consecinţ'le naturale incon
testabile ale valorii "constituite" , adică determinate prin timpul 
de muncă ? 

Dacă valoarea relativă a unei mărli este determinată de 
cantitatea de muncă necesară penbru a o produce, este firesc 
ca şi valoarea relativă a muncii, adică salariul, să fie de ase
menea determinată prin cantitatea de muncă necesară pentru 
a produce salariul. Salariul, adică 1a�oarea relativă sau preţul 
muncii, este deteminat deci de timpul de muncă necesar 
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producerii a tot c€ea ce este necesar pentru întreţinerea 
muncitorului. 

"Reduceti cheltuielile de fabricatie ale păIăriilor, şi preţul lor va 
cobori, in cele din urmă, la noul lor preţ natural, cu toate că cerered 
ar putea să devină de două, de trei, de patru ori mai mare. Reduceti 
cheltuielile de intretinere ale oamenilor prin reducerea preţului natural 
al hranei şi al îmbrăcămintei necesare traiului, şi veţi vedea că salariile 
vor scădea în cele din urmă, cu toate că cererea de braţe de muncă oate 
să fi crescut considerabil" (Ricardo, voI. II, pag. 253) . 

Desigur, limbajul lui Rkardo este cît se poate de cinic. 
A pune pe acelaşi plan cheltuielile de fabricaţie a păIăriilor 
şi cheltuielile de întreţinere ale omului înseamnă a transforma 
pe om în păIă1ie. Dar să nu facem atîta caz de cinism. Cis
mul este în lucrur., şi nu în Icu'intele care exprimă lucruri. 
Scriitorii francezi , ca d-nii Droz, Blanqui, Rossi şi alţii, îşi 
perit nevinovata satisfacţie de a dovedi superioritatea lor 
faţă de economiştii engleJi căutînd să păstreze et.cheta unui 
limbaj "umaniar" ; şi dacă reproşează lui Ricardo şi şcolii 
sale limbajul cinic, aceasta se întîmplă pentru că se simt jig
niţi văzînd €xpuse relaţiile economice în toată nuditatea lor. 
văzînd trădate misterele burgheziei. 

Să rezumăm : munca, fiind ea însăşi o marfă, se măsoară 
ca atare p rin timpul de muncă necesar pent·ru a produce 
muncamarfă. Şi ce trebuie anume pentru a produce m1ca
mamă ? Tocmai timpul de muncă necesar pentru a produce 
obiectele indispensabile întreţinerii continue a muncii, adică 
necsar€ pentru a permite muncitorului să trăias.că şi să se 
perpetueze. Preţul natura,l al muncii nu este altceva decît 
minimul d€ salariu *. Dacă preţul curent al salariului se ridică 

* Teza după care preţul "natural" ,  adică normal, al forţei de muncă 
coincide cu minimul de salariu, adică cu valoarea echivalentă a mijlod
celor de trai absolut necesare întreţinerii şi perpetuării vieţii muncitorului, 
această teză a fost pentru prima dată formulată de mine în "Umrisse 
zu einer Kritik der National6konomie" ("Schiţă a unei critici ,a economiei 
politice") ("Deutsch-Franz6sische Jahrbticher" ,  Paris, 1844) şi în "Lage der 
arbeitenden Klasse in England" ("Situaţia clasei muncitoare din An
glia") 45. După cum se vede aici, Marx acceptase pe atunci această teză. 
De la noi a preluat-o Lassalle. Deşi în realitate salariul are in perma
nenţă tendinţa de a scădea la minimum, teza de mai sus este totuşi falsă. 
Faptul că forţa de muncă este plătită de obicei şi în medie sub valoarea 
ei nu poate să-i schimbe valoarea. ln "Capitalul " ,  Marx a rectificat teza 
de mai sus (§ "Cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă") şi a înfăţişat de 
asemenea (cap. XXIII : "Legea generală a acumulării capitaliste") circum
stanţele care permit producţiei capitaliste să reducă preţul forţei de 
muncă tot mai mult sub valoarea ei. - F. E. (Nota lui Engels la editia 
germană din 1885). 
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peste preţul natural, aceasta se datoreşte tcmai faptului că 
legea valorii, ridicată de d-l Proudhon la rangul de principiu, 
este contmbalansată de consecinţele variaţiilor care intervin 
în raportul dintre c erere şi ofertă. Totuşi minimul de salariu 
continuă să rmînă cenbrul către care grav.tează preţurile 
curente ale salariului. 

Astfel valoarea relativă, măsurată prin timpul de muncă, 
este în mod inevitabil formula sclavajului modern al muncito
rului, în loc să fie, cum vrea d-l Proudhon, "teoria revolutio
nară" a emanc ipării proletariatului. 

Să vedem acum în ce măsură aplicarea timpului de muncă 
ca măsură a valorii este incompatibilă cu antagonismul de 
clasă existent şi cu inegala repartiţie a produsului muncii între 
muncitorul nemijlocit şi posesorul muncii acumulate. 

Să presupunem un produs oarecare, de exemplu pînza. 
Acest produs ca atare cuprinde o cantitate de muncă determi
nată. Această cantitate de muncă va fi întotdeauna aceeaşi, 
oricare ar fi situaţia reciprocă a celor care au colaborat la 
crearea acestui produs. 

Să luăm un alt produs : un postav care a necesitat aceeaşi 
cantitate de muncă ca şi pînza. 

Schimbînd aceste două produse între ele, noi schimbăm 
cantităţi egale de muncă. Schimbînd între ele aceste cantităţi 
egale de timp de muncă, nu schimbăm situaţia reciprocă a pro
ducătorilor, după cum nu schimbăm nimic nici în relaţiile din
tre muncitori şi fabricanţi. A Spune că acest schimb de pro
duse, a căror valoare este măsurată prin timpul de muncă, are 
ca umare retribuirea egală a tuturor producătorilor înseamnă 
a prsupune că a existat o participare egală la produs ante
rior schimbului. Cînd se va face schimbul dintre postav Şl 
pînză, producătorii postavului vor primi din pînză tot atîta cit 
au primit înainte din postav. 

Greşeala d-lui Proudhon provine din faptul că el ia drept 
consecinţă ceea ce nu poate fi decît cel mult o presupunere 
nefondată. 

Să mergem mai departe. 
Oare timpul de muncă luat ca măsură a valorii presupune 

măcar că zilele de muncă sînt echivalente, adică că ziua de 
muncă a unuia valorează tot atîta cît ziua de muncă a altuia ? 
Nu. 

Să presupunem o clipă că ziua de muncă a unui bijutier 
chivalează u trei zile de muncă ale unui ţesător ; orice 
schimbare a valorii bijuteriilor în raport cu ţesăturile, dacă 
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nu este rezultatul trecător al oscilatiilor cererii şi ofertei, se 
datoreşte unei micşorări sau unei creşteri a timpului de muncă 
folosit de o parte sau de cealaltă pentru producţie. Dacă trei 
zile de muncă ale mai multor muncitori se raportează între 
ele ca 1 ,  2, 3, atunci orice schimbare în valoarea relativă a 
produselor lor va însemna o schimbare a acestei proporţii de 
1 , 2, 3. Astfel valoarea poate i măsurată prin timpul de muncă, 
cu toată inegalitatea valorii diferitelor zile de muncă ; dar, 
pentru a aplica o asemenea măsură, avem nevoie de o scară 
comparativă a diferitelor zile de lucru ; concurenta este aceea 
care stabileşte această scară. 

Valorează oare ora d-tale de lucru cît a mea ? Aceasta este 
o chestiune pe care o rezolvă concurenţa. 

După părerea unui economist american, concurenţa stabi
leşte cîte zile de muncă simplă sînt cuprinse într-o zi de muncă 
complexă. Această reducere a zilelor de muncă complexă la 
zile de muncă simplă nu presupune oare că munca simplă este 
aceea care se ia ca măsură a valorii ? Iar faptul că cantitatea 
de muncă serveşte ea singură drept măsură a valorii, indife
rent de calitate, presupune, la rîndul său, că munca simplă a 
devenit pivotul industriei. El presupune că muncile s-au ega
lizat prin subordonarea omului faţă de maşină sau prin extrema 
diviziune a muncii ; că, în faţa muncii, omul ca atare dispare ; 
că limba pendul ei a devenit măsura exactă a activităţii rela
tive a doi muncitori, după cum ea este şi măsura vitezei a două 
locomotive. Nu trebuie, aşadar, să se spună că ora de muncă 
a unui om face cît ora de muncă a altui om, ci mai curind că  
un om în decurs de o oră  valorează cît un alt om în decurs 
de o oră. Timpul este totul, omul nu mai este nimic ; el este 
cel mult întruchiparea timpului. Nu mai este vorba de calitate. 
Numai cantitatea decide totul : oră de oră, zi de zi ; dar această 
egali zare a muncii nu este nicidecum opera echităţii eterne a 
d-Iui Proudhon ; ea este pur şi simplu efectul industriei mo
dene. 

In fabrica mecaizată, munca unui muncitor aproape că nu 
se mai distinge prin nimic de munca altui muncitor : munci
torii nu se mai pot diferenţia între ei decît prin cantitatea de 
timp cheltuită cu munca. Totuşi, această diferenţă cantitativă 
devine, dintr-un anumit punct de vedere, calitativă, în mă
sura în care timpul consacra� muncii depinde, în parte, de 
cauze pur materiale, cum sînt constituţia fizică, vîrsta, sexul ; 
în parte, de cauze morale pur negative, ca răbdarea, impasibi
litatea, asiduitatea. In sfîrşit, dacă există o diferenţă de cali-
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tate în munca muncitorilor, aceasta este cel mult o calitate 
de cea mai proastă calitate, care este departe de a fi o specia
litate distinctivă. Iată care este, în ultimă analiză, starea de 
lucruri în industria modenă. Pe această egalitate deja reali
zată a muncii mecanizate se apucă d-l Proudhon să tragă cu 
rindeaua sa de "egalizare" ,  pe care îşi propune s-o realizeze 
pretutindeni în "timpul ce va să vină" . 

Toate consecinţele "egalitare" pe care d-l Proudhon le 
deduce din doctrina lui Ricardo se bazează pe o eroare fun
damentală. Anume, el confundă valoarea mărfurilor măsurată 
prin cantitatea de muncă încorporată în ele cu valoarea măr
furilor măsurată prin "valoarea munciiJ •  Dacă aceste două 
moduri de a măsura valoarea mărfurilor s-ar îmbina, s-ar putea 
tot atît de bine spune : valoarea relativă a unei mărfi oarecare 
este măsurată prin cantitatea de muncă pe care o cuprinde l 
sau : ea este măsurată prin cantitatea de muncă pe care o 
poate cumpăra l sau în fine : ea este măsurată prin cantitatea 
de muncă prin care poate fi dobîndită. Dar lucrurile nu stau nici 
pe departe aşa. Nici valoarea muncii şi nici valoarea oricărei 
alte mărfi nu poate servi drept măsură a valorii. Cîteva exem
ple vor fi de ajuns pentru a explica şi mai bine cele susţinute. 

Dacă baniţa de grîu ar costa două zile de muncă în loc de 
una singură, valoarea ei iniţială s-ar dubla i cu toate acestea, 
nu ar pune în mişcare dublul cantităţii de muncă, deoarece 
nu ar cuprinde mai multă materie nutritivă ca mai înainte. 
Aşadar, vulo.rea grîului măsurată prin cantitatea de muncă 
necesară pentru producerea lui s-ar fi dublat i însă, măsurată 
fie prin cantitatea de muncă pe care grîul o poate cumpăra, 
fie prin cantitatea de muncă în schimbul căreia el poate să fie 
cumpărat, valoarea lui nici pe departe nu s-ar fi dublat. Pe de 
altă  parte, dacă aceeaşi muncă ar produce de două ori atîta 
îmbrăcăminte ca înainte, valoarea relativă a acesteia ar scădea 
la jumătate i totuşi capacitatea acestei duble cantităţi de îm
brăcăminte de a dispune de o anumită cantitate de muncă nu 
ar fi redusă la jumătate sau aceeaşi muncă nu ar putea să 
dispună de o cantitate dublă de îmbrăcăminte, căci jumătate 
din îmbrăcăminte r continua să aducă muncitorului aceleaşi 
servicii ca mai înainte. 

A determina deci valoarea relativă a mărfurilor prin va
loarea muncii este în contradicţie cu faptele economice. 
Aceasta înseamnă a te mişca într-un cerc vicios, înseamnă a 
determina valoarea relativă printr-o valoare relativă care, la 
rîndul ei, urmează a fi şi ea determinată. 
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Fără îndoială, d-l Proudhon cofundă cele două moduri de 
a măsura : măsurarea prin timpul de muncă necesar pentru 
producerea unei mărfi şi măsurarea prin valoarea muncii. 
"Munca fiecărui om - spune el - poate cumpăra valoarea pe 
care ea o cuprinde" .  Astfel, după părerea lui, o anumită can
titate de muncă încorporată într-un produs este echivalentă u retribuţia muncitorului, adică cu valoarea muncii. De aceea 
el confundă cheltuielile de producţie u salariul. 

"Ce este salariul ? Este pretul de cost al grîului etc., este preţul in
tegral al oricărui lucru. Să mergem şi mai departe : salariul este pro
porţionalitatea elementelor care compun bogăţia".  

Ce este salariul ? Salariul este valoarea muncii. 
Adam Smith ia ca măsură a valorii cînd timpul de muncă 

necesar pentru producerea unei mărfi, cînd valoarea muncii. 
Ricardo a dezvăluit această eroare, arătînd limpede deosebi
rea dintre aceste două moduri de  a măsura. D-I Proudhon face 
o eroare şi mai mare decît Adam Smith, identificînd cele două 
lucruri pe care Adam Smi th doar le juxtapusese. 

D-I Proudhon caută o măsură a valorii relative a mărfu
rilor, pentru a găsi proporţia justă în care muncitorii trebuie 
să participe la produse, sau, cu alte cuvinte, pentru a deter
mina valoarea relativă a muncii. Pentru a determina măsura 
valorii relative a mărfurilor, el nu-şi poate închipui nimic mai 
bun decît să dea ca echivalent al unei anumite cantităţi de 
muncă suma produselor pe care ea le-a creat, ceea ce înseamnă 
a presupune că toată societatea constă numai din muncitori 
nemijlociţi, care primesc ca salariu propriul lor produs. In al 
doilea rînd, el susţine de fapt că zilele de muncă ale diferiţilor 
muncitori ar fi echivalente. Pe scurt, el -caută măsura valorii 
relative a mărfurilor pentru a găsi retribuirea egală a munci
torilor şi ia ca premisă dată egalitatea salariilor, pentru a se 
avînta apoi în căutarea valorii relative a mărfurilor. Ce dia
lectică minunată I 

"Say şi economiştii care l-au urmat au arătat că, întru cit însăşi 
munca e un obiect a cărui valoare urmează să fie stabilită, adică e o 
marfă ca oricare alta, ar însemna să te învîrteşti într-un cerc vicios dacă 
ai face din muncă principiul şi cauza reală a valorii. Aceşti economişti, 
dacă îmi este îngăduit s-o spun, au dat astfel dovada unei extraordinare 
nea ten ţii. Se afirmă că munca are valoare nu din cauză că ea însăşi e o 
marfă, ci din cauza valorilor pe care se presupune că le cuprinde în stare 
potenţială. Valoarea muncii este o expresie figurată, o anticipare a cauzei 
faţă de efect. Este o ficţiune de calibrul productivităţii capitalului. Munca 
produce, capitalul valorează ... Intr-o formă eliptică se spune valoarea 
muncii... Ca şi libertatea, munca... este prin natura sa un lucru vag şi 
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ndeterminat, dar care se defineşte calitativ prin obiectul ei ,  adică devine 
o realitate prin produs " .  

"Dar d e  c e  s ă  insistăm 1 D e  indată c e  economistul" (cititi : d-l Prou
dhon) "schimbă numele lucrurilor, vera rerum vocabula *, el recnoaşte 
implicit neputinţa sa şi se eschivează de la discutarea problemei " 
(Proudhon, voI. 1, pag. 1 8) .  

Am văzut că d-I Proudhon face din valoarea muncii  "cauza 
reală I a valorii produselor, Încît pentru el salariul, numele 
oficial al "valorii muncii " ,  fQrmează preţul integral al tuturor 
lucrurilor. Iată de ce obiecţia lui Say îl tulbură. In munca
marfă, această realitate teribilă, el nu vede decît o elipsă gra
maticală. Prin urmare, toată societatea actuală, bazată pe 
munca-marfă, se întemeiază de acum încolo pe o licenţă poe
tică, pe o expresie figurată. Dacă societatea vrea "să elimine 
toate inconvenientele" care o supără, ei bine I nu are decît să  
elimine termenii care sună urît, s ă-şi schimbe limbajul, şi  
pentru aceasta nu are decît să se adreseze Academiei, cerîn
du-i O nouă ediţie a dicţionarului său. După tot ce am văzut, 
ne este uşor să înţelegem pentru ce, într-o lucrare de economie 
)litică, d-l Proudhon a trebuit să se avînte în lungi disertaţii 
asupra etimologiei şi asupra altor părţi ale gramaticii. Astfel, 
el tot mai discută în mod savant despre derivaţia învechită a 
lui servus * .. de la servare ***. Aceste disertaţii filologice au 
un sens profund, un sens esoteric ; ele formează partea esen
ţială a argumentării d-Iui Proudhon. 

Munca *** .. , în măsura în care este vîndută şi cumpărată, 
este O marfă ca oricare alta şi are, prin urmare, o valoare de 
schimb, Dar valoarea muncii, sau munca ca marfă, produce tot 
atît de puţin pe cît valoarea grîului sau grîul ca marfă serveşte 
drept hrană. 

. 

Munca "valorează" mai mult sau mai puţin, după cum pro
dusele alimentare sînt mai mult sau mai puţin scumpe, după 
cum cererea şi oferta de braţe de muncă există în cutare sau 
cutare măsură etc. etc. 

Munca nu este "un lucru vag" ; niciodată nu se vinde şi 
nu se cumpără muncă în general, ci totdeauna o muncă deter
minată. Nu numai munca este aceea care se defineşte calitativ 

• - adevăratul nume al lucrurilor. - Nota Trad. ** - sclav. - Nota Trad. **. - a păstra. - Nota Trad. *.** - In exemplarul dăruit N. Utinei de către Marx in 1876, după cu
vintul "muncă" este adăugat "forta de muncă". Acest adaos a fost făcut 
in editia franceză din 1896. - Nota Red, 
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cu ajutorul obiectului, ci şi obiectul este determinat prin 
calitatea specifică a muncii. 

Munca, în măsura în care este vîndută şi cumpărată, este 
ea însăşi marfă. De ce este cumpărată ? "Din cauza valorilor 
pe care se presupune că le cuprinde în stare potenţială" . Dar 
cînd se spune că n anumit obiect este o marfă, nu mai este 
vorba de scopul pentru care el este cumpărat, adică de folo
sirea pe care vrem să i-o dăm. El este marfă ca obiect de 
comerţ. Toate raţionamentele d-Iui Proudhon se mărginesc la 
aceasta : munca nu este cumpărată ca obiect nemijlocit de 
consum. Nu, ea este cumpărată ca instrument de producţie, 
aşa cum s-ar cumpăra o maşină. Ca marfă, munca valorează, 
şi nu produce. D-I Proudhon ar fi putut tot atît de bine să  
spună că nu există de loc  mărfuri, căci orice marfă este cum
părată numai în vederea unui scop util oarecare, şi niciodată 
ca marfă în sine. 

Măsurînd valoarea mărfurilor  prin muncă, d-l Proudhon 
întrezăreşte vag că nu poţi să nu aplici muncii acelaşi etalon, 
în măsura în care ea are valoare, în măsura în care este mun
că-marfă. El simte că aceasta înseamnă să faci din minimul 
de salariu preţul natural şi normal al muncii nemijlocite, că 
aceasta înseamnă să accepţi orînduirea actuală a societăţii. De 
aceea, pentru a se eschiva de la această concluzie fatală, el 
face o cotitură bruscă şi pretinde că munca nu este o marfă 
şi că ea nu poate avea valoare. D-I Proudhon uită că el însuşi 
a luat ca măsură valoarea muncii, uită că tot sistemul său se 
bazează pe munca-marfă, pe munca cu care se face comerţ, 
care este vîndută şi cumpărată, care este dată în schimbul 
produselor etc. i în sfîrşit, pe munca care este un izvor nemij
locit de venituri pentru muncitor. El uită totul . 

Pentru a-şi salva sistemul, el este gata să-i sacrifice baza. 

Et propter vitam vivendi perdere caus as 1* 

Ajungem acum la o nouă definiţie "a valorii constituite" : 

"Valoarea este raportul de proporţionalitate al produselor care con
stituie avuţia· .  

Să observăm mai întîi că simpla expresie "valoare relativă 
sau de schimb " implică ideea unui raport oarecare în care 
produsele se schimbă între ele. Dacă acestui raport i se dă 
numele de "raport de proporţionalitate" , valoarea relativă nu 
s-a schimbat cu nimic, diferă numai expresia. Nici diminuarea, 

* - Şi să pierzi, pentru a vieţui, raţiunea vieţii. - Nota Trad. 
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nici creşterea valorii unui produs nu afectează însuşirea pe 
care o are acesta de a se afla într-un "raport de proportiona
litate" oarecare cu celelalte produse care formează avuţia. 

Ce rost are atunci acest nou termen, care nu aduce o idee 
nouă ? 

"Raportul de proporţionalitate" te face să te gîndeşti la  
multe alte raporturi economice, ca proporţionalitatea produc
ţiei, justa proporţie dintre cerere şi ofertă etc. ; d -l Proudhon 
s-a gîndit la toate acestea atunci cînd a formulat această para
frază didactică a valorii de schimb. 

In primul rînd, valoarea relativă a produselor fiind deter
minată de cantitatea comparativă de muncă cheltuită pentru 
producerea fiecărui produs, raportul de proporţionalitate, apli
cat la acest caz special, înseamnă cantitatea respectivă de pro
duse care pot fi fabricate într-un anumit timp şi care, prin ur
mare, pot fi schimbate între ele. 

Să vedem cum foloseşte d-l Proudhon acest raport de pro
porţionali ta te. 

Toată lumea ştie că, atunci cînd oferta şi cererea se echi
librează, valoarea relativă a unui produs oarecare este deter
minată cu exactitate de cantitatea de muncă pe care o cu
prinde, adică această valoare relativă exprimă raportul de 
proporţionalitate toomai în sensul pe care i l-am dat. D-1 
Proudhon interverteşte ordinea lucrurilor. Incepeţi, spune el, 
prin a măsura valoarea relativă a unui produs prin cantitatea 
de muncă încorporată în el, şi atunci oferta şi cererea se vor 
echilibra neapărat. Producţia va corespunde consumului, pro
dusul va putea fi întotdeauna schimbat. Preţul lui curent va 
exprima întocmai justa lui valoare. tn loc de a spune ca toată 
lumea : cînd timpul este frumos, multă lume se plimbă, d-l 
Proudhon scoate lumea la plimbare pentru a-i putea asigura 
un timp frumos. 

Ceea ce d-l Proudhon prezintă ca o consecinţă a valorii de 
schimb determinate a priori prin timpul de muncă nu se poate 
justifica decît printr-o lege formulată în mod aproximativ 
după m urmează : 

Produsele se vor schimba de acum înainte proporţional 
cu timpul de muncă chel,tuit pentru producerea lor. Oricare 
ar fi raportul dintre cerere şi ofertă, schimbul de mărfuri va 
avea întotdeauna loc ca şi cînd ele ar fi fost produse propor
ţional cu cererea. Dacă d -1 Proudhon se încumetă să formu
leze şi să  aplice o astfel de lege, atunci noi vom renunţa să-i 
cerem dovezi. Dacă, dimpotrivă, el ţine să justifice teoria sa 
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nu ca legiuitor, ci ca economist, el va trebui să  demonstreze 
că timpul necesar pentru crearea unei mărfi indică exact gra
dul său de utili tate şi raportul său de proporţionalitate faţă 
de cerere, deci faţă de întreaga avuţie. In cazul acesta, dacă 
un produs Se vinde la un preţ egal cu cheltuielile sale de pro
ducţie, oferta şi cererea se vor echilibra întotdeauna ; căci 
cheltuielile de producţie trebuie să exprime adevăratul raport 
dintre cerere şi ofertă. 

Intr-adevăr, d-l Proudhon încearcă să  demonstreze c ă  
timpul de muncă necesar pentru crearea unui produs exprimă 
raportul său just faţă de nevoi, aşa că lucrurile a căror pro
ducţie necesită cel mai puţin timp sînt cele mai nemijlocit 
utile şi aşa mai departe în ordine crescîndă. Chiar şi producţia 
unui obiect de lux dovedeşte, conform acestei doctrine, că so
cietatea are timp de prisos care îi permite să satisfacă nevoia 
de lux. 

D-I Proudhon găseşte o dovadă pentru teza sa în observaţia 
că lucrurile cele mai utile necesită timpul de producţie cel 
mai scurt, că societatea începe întotdeauna cu ramurile de 
producţie cele mai uşoare şi că treptat ea "poneşte la pro
ducţia obiectelor care necesită un timp de muncă mai în
delungat şi care corespund unor nevoi mai înalte" .  

D-I Proudhon împrumută de l a  d-l Dunoyer exemplul indus
triei extractive - cules, păstorit, vînat, pescuit etc. - care 
reprezintă industria cea mai simplă, cea mai puţin costisitoare 
şi cu care omul a început "prima zi a celei de-a doua creaţii 
a sau .  De prima zi a creaţiei sale dintîi se pomeneşte în Ge
neză, din care reiese că dumnezeu este primul industriaş din 
lume. 

Lucrurile se petrec u totul altfel decît îşi închipuie d-l 
Proudhon. Din momentul în care ia naştere civilizaţia, produc
ţia începe să se bazeze pe antagonismul dintre diferitele tagme, 
stări, clase, în sfîrşit pe antagonismul dintre munca acumulată 
şi munca nmijlocită. Fără antagonism nu există progres. 
Aceasta este legea căreia i s-a supus civilizaţia pînă în zilele 
noastre. Pînă în momentul de faţă forţele productive s-au dez
voltat datorită existenţei acestui regim de antagonisme dintre 
clase. A afirma însă că oamenii au putut să înceapă să creeze 
produse de calitate superioară, industrii mai complicate de
oarece toate nevoile tuturor lucrătorilor erau satisfăcute în
seamnă a face abstracţie de antagonismul dintre clase şi a răs
tuna întreaga dezvoltare istorică. Este ca şi cum cineva ar 
vrea să spună că, deoarece în timpul împăraţilor romani ţip arii 
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din bazinele artificiale erau hrăniţi, exista hrană din abundenţă 
pentru întreaga populaţie romană ; pe cînd, dimpotrivă, în 
timp ce poporul roman nu avea u ce să-şi cumpere pîine, 
aristocraţii romani aveau destui sclavi pentru a-i arunca ca 
hrană ţiparilor. 

Preţul alimentelor a crescul aproape neîncetat, în timp ce 
preţul obiectelor manufacturate şi de lux a scăzut aproape 
neîncetat. Să luăm însăşi producţia agricolă : preţul artico
lelor celor mai indispensabile, ca, de pildă, grîul, canea etc., 
c reşte, pe cînd preţul bumbacului, al zahărului, al cafelei etc. 
scade neîncetat, într-o proporţie de necrezut. Şi chiar alimen
tele de lux, ca sparanghelul, anghinarea etc. ,  sînt astăzi rela
tiv mai ieftine decît alimentele de primă necesitate. In epoca 
noastră inutilul este mai uşor de produs decît necesarul. In 
sfîrşit, în diferite epoci istorice, rapoIturile dintre preţuri nu 
numai că diferă, ci ele sînt de-a dreptul opuse. In cursul evu
lui mediu, produsele agricole erau relativ mai ieftine decît 
produsele manufacturiere ; în epooa modenă raportul este 
inversat. Rezultă oare de aici că utilitatea produselor agricole 
a scăzut din evul mediu pînă astăzi ? 

Folosirea produselor este determinată de condiţiile sociale 
în care se găsesc consumatorii, iar aceste condiţii decurg, 
la rîndul lor, din antagonismul de clasă. 

Bumbacul , cartofii şi rachiul sînt obiecte de folosinţă ge
nerală. Cartofii au dat naştere scrofulozei ; bumbacul a înlă
turat în mare parte inul şi lîna, cu toate că lîna şi inul sînt 
în multe cazuri de mai mare utilitate, fie chiar şi numi din 
punct de vedere igienic ; rachiul, în sfîrşit, a înlocuit berea şi 
vinul, deşi toată lumea recunoaşte că rachiul, întrebuinţa.t ca 
substanţă aimentară, este o otravă. Timp de un secol guver
nele au luptat zadarnic împotriva opiului european ; econo
mia a învins, ea a dictat legile ei consumului . 

Atunci de ce bumbacul, cartofii şi rachiul consUtuie pi
votul societăţii burgheze ? Pentru că producţia lor necesită 
cheltuirea cea mai mică de muncă şi deci sînt cele mai ief
tine. Cum se face că preţurile cele mai mici au ca efect un 
maximum de consum ? Oare din cauza utilităţii absolute 
a acestor obiecte, a utilităţii lor intrinsece, a utilităţii lor în 
sensul însuşirii pe -care o au de a satisface cît mai mult ne
voile muncitorului ca om, şi nu ale omului ca muncitor ? Nu, 
ci pentru că într-o societate bazată pe mizerie produsele cele 
mai mizerabile sînt acelea care au fatala prerogativă de a fi 
întrebuinţate de masele cele mai largi. 
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A afirma că lucrurile cele mai puţin costisitoare, fiind cel 
mai mult întrebuinţate, trebuie să fie cele mai utile înseamnă 
a afirma că întrebuinţarea atît de răspîndită a rachiului din 
cauza cheltuielilor lui de producţie reduse este dovada cea 
mai concludentă a utilităţii lui, înseamnă a spune proletari a
tului că pentru el cartofii sînt mai salutari decît carnea, în
seamnă a accepta starea de lucruri existentă, înseamnă, în 
sfîrşit, a face, împreună cu d-l Proudhon, apologia unei so
cietăţi fără a o înţelege. 

In societatea viitoare, în care dispare antagonismul dintre 
clase, în care nu vor mai exista clase, consumul nu va mai 
i determinat de minimul timpului de producţie, ci timpul de 
producţie consacrat diferitelor obiecte va fi determinat de 
gradul lor de utilitate socială. 

Să revenim la teza d-Iui Proudhon. Din moment ce timpul 
de muncă necesar pentru producerea unui obiect nu este ici
decum expresia gradului său de utilitate, valoarea de schimb 
a acestui obiect, determinată dinainte de ,umpul de muncă 
încorporat în el, nu va putea niciodată să reglementeze ra
portul just dintre ofertă şi cerere, adică raportul de propor
ţionalitate în sensul pe care i-l dă în prezent d-l Proudhon. 

Nu vînzarea unui produs oarecare la un preţ egal cu chel
tuielile lui de producţie constituie "raportul de proporţiona
litate U dintre ofertă şi cerere, sau cuantumul proporţional al 
acestui produs în ansamblul producţiei. Variaţiile cererii şi 
ale ofertei sînt acelea care indică producătorului cantitatea 
în care trebuie să fie produsă cutare marfă pentru a primi 
în schimb cel puţin cheltuielile de producţie. Şi deoarece 
aceste variaţii sînt continue, există de asemenea o mişcare 
continuă de retragere şi de investire a capitalurilor în diferi
tele ramuri ale industriei. 

"Numai în urma unor astfel de variaţii capital urile se îndreaptă toc
mai într-o proporţie nu mai mare decît cea cuvenită spre producţia dife
ritelor mărfuri pentru care există cerere. Prin urcarea sau prin scăderea 
preţurilor, profiturile se ridică peste sau scad sub nivelul lor general, 
şi de aceea se produce un aflux sau reflux de capitaluri în ramura de 
producţie care a suferit una dintre aceste variaţi i" .  - "Dacă ne aruncăm 
ochii asupra pieţelor din marile oraşe, vom vedea cu cîtă regularitate 
sînt acestea aprovizionate cu tot felul de produse naţionale şi străine, 
în cantitatea cerută, oricît de diferită r fi cererea, care depinde de 
capricii, de gusturi sau de variaţiile numerice ale populaţiei ; şi cît de 
rar se întîmplă ca pieţele să fie supraaglomerate de mărfuri din cauza 
unei aprovizionări prea abundente sau să se producă o scumpete exce
sivă din cauza unei slabe oferte în comparaţie cu cererea ; trebuie să 
recunoaştem că principiul care distribuie capitalul în fiecare ramură a 
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industriei exact în proportii potrivite acţionează mai putenic decit St 
crede în general" (Ricardo, voI. 1, pag. 105 şi 108) . 

Dacă d-l Proudhon admite că valoarea produselor este de
terminată de timpul de muncă, el trebuie s ă  admită de ase
menea mişcarea oscilatorie care face din timpul de muncă 
măsura valorii. Nu există "raport de proporţionalitateU gata 
constituit i nu există decît o mişcare constituantă. 

Am văzut în ce sens se poate vorbi de "proporţionalitate " 
ca de o consecinţă a valorii determinate prin timpul de muncă_ 
Vom vedea acum modul în care această măsurătoare prin 
timp, numită de d-l Proudhon "lege a proporţionalităţii 1/ , se 
transformă în lege a disproporţionalităţii. 

Orice invenţie nouă care permHe să se producă într-o oră 
ceea :e era produs pînă atunci în două ore depreciază toate 
produsele de acelaşi fel care se găsesc pe piaţă. Concurenţa 
sileşte pe producător s ă  vîndă produsul a două ore tot atît 
de ieftin ca şi produsul unei ore. Concurenţa traduce în viaţă 
legea conform căreia valoarea relativă a unui produs este 
determinată de timpul de muncă necesar pentru a-l produce. 
Timpul de muncă servind drept măsură a valorii de schimb 
devine astfel legea unei deprecieri continue a muncii. Ceva 
mai mult. Vor i depreciate nu numai mărfurile aduse pe 
piaţă, dar şi uneltele de producţie şi ateliere întregi. Acest 
fapt l-a semnalat încă Ricardo cînd a spus : 

"Mărind necontenit productivitatea, micşorăm necontenit valoarer 
unora dintre lucrurile produse mai inainte .. (voI. II. pag. 59) . 

Sismondi merge mai departe. El vede în această "valoare 
constituitău prin timpul de muncă izvorul tuturor contradic. 
ţiilor din industria şi din comerţul modern. 

"In ultimă instanţă - spune el - valoarea de schimb este întot
deauna determinată de cantitatea de muncă necesară pentru a obţine lucrul 
respectiv ; nu de cantitatea de muncă cheltuită efectiv [n momentul de 
faţă, ci de aceea care va fi necesară de acum înainte cu mijloace de 
producţie eventual perfecţionate ; şi, cu toate că este greu de apreciat 
această cantitate, concurenţa o stabileşte întotdeauna cu exactitate. Pe 
această bază este calculat preţul cerut de vînzător şi cel oferit de cum
părător. Primul va susţine, poate, că obiectul l-a costat zece zile de 
muncă ; dar dacă celălalt îşi dă seama că de acum inainte obiectul 
poate să fie executat în opt zile de muncă şi dacă concurenţa dove
deşte acest lucru celor doi contractanţi, valoarea se va reduce şi preţul 
pieţei se va stabili la numai opt zile. Ambii contractanţi sînt, desigur, 
convinşi de utilitatea obiectului, de faptul că el este dorit, că el nu ar 
putea fi vldut dacă n-r fi dorit ; dar fixarea preţulUi nu are nici o 
legătură cu utilitatea obiectului" ("Etudes" etc., voI. II, pag. 267, ediţia 
Bruxellesl. 7 - Marx-Engels - Opere. voI. 4 
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Este important să  subliniem că ceea ce determină valoarea 
unui lucru nu este timpul în care a fost produs, ci minimuJ 
de timp în care el poate fi produs, şi acest minim îl stabile.te 
concurenţa. Presupuneţi o clipă că nu mai există concurenţă 
şi, prin urmare, nici mijlocul de a stabili Ilinimul de muncă 
necesar pentru producerea unui articol ; ce s-ar întîIlpla în 
cazul acesta ? Va fi suficient să cheltuim pentru producerea 
unui obiect şase ore de muncă, pentru a avea dreptul, după 
teoria d-Iui Proudhon, să pretindem în schimbul lui de şase 
ori mai mult decît pretinde acela care a cheltuit numai o oră 
ca să producă acelaşi obiect. 

In locul unui "raport de proporţionalitate" avem un ra
port ie disproporţionalitate, dacă, în general, ţinem să ră
mînem în sfera unor raporturi, bune sau proaste. 

Deprecierea continuă a muncii reprezintă numai o singură 
latură, o singură consecinţă a evaluării mărfurilor prin timpul 
de muncă. Creşterea excesivă a preţurilor, supraproducţia şi 
multe alte fenomene de anarhie industrială îşi găsesc explica
ţia în acest mod de evaluare. 

Oare timpul de muncă servind ca măsură a valorii poate 
să dea naştere cel puţin acelei varietăţi proporţionale a pro 
duselor care îl incintă atît de mult pe d-l Proudhon ? 

Dimpotrivă, aceasta duce la o dominare în sfera produ
selor a monopolului cu toată mono>tonia lui, la fel cum mo
nopolul - aşa cum ştie toată lumea - domină sfera unelte
lor de producţie. Numai unele ramuri ale industriei, ca in
dustria bumbacului, pot face progrese foarte rapide. Conse
cinta naturală a acestor progrese este că preţul produselor 
industriei de bumbac, de exemplu, scade foarte repede ; dar, 
pe măsură ce preţul bumbacului scade, pretul inului trebuie 
să urce proporţional. Ce se va întîmpla ? Inul va fi înlocuit de 
bumbac. ln felul acesta a fost izgonit inul din aproape toată 
America de Nord. Şi în loc de varietate proporţională a pro
duselor avem domnia bumbacului. 

Ce rămîne din acest "raport de proporţionalitate" ? Nu
mai dezideratul unui om cinstit care ar vrea ca mărfurile să  
fie produse într-o astfel de proporţie, îndt să poată fi vîn
dute la un preţ cinstit. Dintotdeauna burghezii de treabă şi 
economiştii filantropi s-au complăcut s ă  formuleze acest ne
vinovat deziderat. 

S ă-i dăm cuvîntul bătrînului Bois-Guillebert : 

"Preţul mărfurilor - spune el - trebuie să fie totdeauna proporţio
nat, căci numai acest acord le dă posibilitatea să coexiste, pentru ca să 
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poată fi schimbate în orice clipă unele contra altora" (iată perman�ta 
posibilitate de schimb a d-lui Proudhon) "şi pentru ca să se producă unele 
pe altele.. .  Bogăţia nefiind deci altceva decît acest schimb continuu 
între om şi om, între întreprindere şi întreprindere etc., este cu totul 
eronat să cauţi cauza mizeriei în altă parte decît în încetarea acestui 
schimb provocată de perturbarea proporţiei dintre preţuri" ("DissertatioD 
sur la nature des richesses",  edit. Daire 46) . 

Să vedem ce spune şi un economist modern : 

,,0 mare lege care trebuie aplicată producţiei este lege, propoltio, 
lalitălii (the law of proportion). singura care poate să menţină conti
nuitatea valorii . . .  Echivalentul trebuie să fie garantat ... Toate natiunile 
au încercat în diferite epoci, prin numeroase regulamente şi restricţii 
comerciale, să r�alizeze pînă la un anumit punct această lege a propor
�ionalităţii ; dar egoismul, inerent naturii omului, l-a împins să răs

toarne întregul acest sistem de reglementare. ° producţie proporţionată 
(proportionate production) Înseamnă realizarea intregului adevăr al 
ştiinţei economiei sociale" (W. Atkinson, "Principles of Politic al Economy· ,  
Londra, 1840, pag. 1 70-195 47) . 

Fuit Troj a ! * Această justă proporţie între cerere şi 
ofertă, care reîncepe să fie obiectul atîtor dorinţe, a încetat 
de mult să mai existe. Ea a ajuns o vechitură. Existenţa ci 
nu a fost posibilă decît în epocile în care ijloacele de pro
ducţie erau limitate, în care schimbul avea loc în limite 
foarte reduse. O dată cu apariţia marii industrii, această 
justă proporţie a trebuit să înceteze, şi producţia a fost în 
mod fatal silită să treacă printr-o succesiune permanentă de 
prosperitate, depresiune, criză·, stagnare, din nou prosperi
tate şi aşa mai departe./ 

Cei care, ca Sismondi, vor să se întoarcă la justa propor
ţionalitate a producţiei şi să păstreze totodată bazele actuale 
ale societăţii sînt reacţionari, deoarece, pentru a fi consec
venţi, ei ar trebui să dorească şi restabilirea tuturor celor
lalte condiţii ale industriei de altădată. 

Dar 'ce menţine a oare producţia în proporţii juste sau 
aproximativ juste ? Cererea era aceea care dicta ofertei, care 
o preceda. Producţia urma pas de pas consumul. Marea in
dustrie, forţată să producă pe s cară tot mai largă de înseşi 
uneltele de care dispune, nu mai poate să aştepte cererea. Pro
-ducţia precede consumul, oferta forţează cererea. 

In societatea actuală, în industria bazată pe schimbul in
dividual, anarhia producţiei, izvorul atîtor mizerii, este în 
acelaşi timp izvorul oricărui progres. 

Deci, una din dou ă : 

* - S-I terminat cu Troia ! - Nota Trad. 

7* 
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sau vreţi proporţiile juste ale veacurilor trecute, dar cu 
mijloacele de producţie ale epocii noastre, şi atunci sînteţi 
reacţionai şi utopişti în acelaşi timp ; 

sau vreţi progresul fără anarhie : atunci, pentru a păstra 
forţele productive, renunţaţi la schimbul individual. 

Schimbul individual nu se potriveşte decît cu mica in
dustrl. a secolelor trecute şi cu corolarul ei, "justa propor
ţionalitate" , sau cu marea industrie şi cu tot cortegiul ei de 
mizerie şi de anarhie. 

Rezultă deci că determinarea valorii prin timpul de 
muncă, adică formula pe care ne-o dă d-l Proudhon ca for
mulă a .renaşterii viitoare, nu este decît expresia ştiinţifică a 
relaţiilor economice din societatea actuală, aşa cum a de
monstrat-o limpede şi răspicat Ricardo cu mult înaintea d-lui 
Proudhon. 

Dar aparţine d-lui Proudhon măcar aplicarea "egalitară" 
a acestei formule ? Oare este el acela care s-a gîndit cel din
tîi să reformeze societatea, transformînd pe toţi oamenii în 
muncitori nemijlociţi care să schimbe între ei cantităţi egale 
de muncă ? Este el îndreptăţit să reproşeze comuniştilor -
aceşti oameni lipsiţi de orice cuno.tinţe de economie poli
tică, aceşti "proşti încăpăţînaţi" ,  aceşti "visători U capul în 
nori" - că nu au găsit înaintea li această "soluţie a pro
blemei proletariatului" ? 

Oricine este cît de puţin familiarizat cu dezvoltarea eco
nomiei politice în Anglia nu poate să nu ştie că aproape 
toţi socialiştii din această ţară au propus în diferite epoci 
aplicarea egalitară a teoriei lui Ricardo. Am putea indica 
d-Iui Proudhon "Economia politică" a lui Hodgskin, 1827 48 ; 
William Thompson, "An Inquiry into the Principles of the 
distribution of wealth, most conducive ,to human happiness " ,  
1824 ; T .  R .  Edmonds, "Practic l, Moral and Political Eco
nomy",  1828 49, ec. etc. , şi încă p atru pagini cu asemenea lu
crări .  Ne vom mărgini să dăm cuvîntul unui comunist englez, 
d-l Bray. Vom cita pasajele cele mai importante din remar
cabila sa lucrare "Labour's wrongs and Labour's remedy" , 
Leeds, 1 839 5°, şi ne vom opri mai mult asupra lor, întîi pen
tru că d-l Bray nu-i prea cunoscut în Franţa, apoi pentru c ă  
avm impresia c ă  în lucrările lui am găsit chia lucrărilor 
trecute, prezente şi viitoare ale d-Iui Proudhon. 

"Singurul mijloc de a ajunge la adevăr este acela de a lămuri prin
cipiile de bază. Să ne îndreptăm întii spre izvorul de unde au luat naş
tere înseşi guvenele. Mergind astfel la originea lucrurilor, vom afla că 
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orice fomă de guvernare, că orice nedreptate socială şi politic. decurge 
din sistemul scial actualmente în vigoare - din instituţia proprietăţii in 
forma ei actuală (the institution of property as it at present exists) -, 
astfel că pentru a pune capăt pentru totdeauna nedreptăţilor şi mize
riilor de azi trebuie desfiinţată orinduirea socială actuală... Atacînd pe 
economişti pe propriul lor teren şi cu propriiJe lor arme, vom evita pa
lavrageala absurdă despre visători şi teoreticieni pe care ei sînt intot
deana dispuşi s-o debiteze. Economiştii nu vor putea să respingă con
clziile la care vom ajunge prin această metodă, decît dacă vor nega 
sau infirma adevărurile şi principiile recunoscute pe care ei îşi bazează 
propriile lor argumente" (Bray, pag. 11 şi 41) .  "Numai munca creează 
valoare (It is labour alone which bestows value) . . .  Fiecare om are un 
drept indiscutabil la tot ceea ce munca sa cinstită poate să-i procure. 
Insuşindu-şi astfel rodul muncii sale, el nu comite nici o nedreptate faţă 
de ceilalţi oameni, căci nu calcă dreptul celorlalţi de a proceda la fel... 
Noţiunile de superioritate şi de inferioritate, de stăpîn şi de salariat au 
luat naştere pentru că s-au neglijat principiile de bază şi că a apărut, in 
consecinţă, inegalitatea în proprietate (and to the consequent rise of 
inequality of possessions) . Atîta timp cît va persista această inegalitate, 
nu va fi posibil să dezrădăcinezi asemenea noţiuni sau să răstorni insti
tuţiile care se bazează pe ele. Pînă în prezent a existat întotdeauna spe
ranţa deşartă că se poate îndrepta actuala stare de lucruri nefirească 
desfiinţînd inegalitatea existentă şi lăsînd neatinsă cauza inegalităţii ; 
vom demonstra însă îndată că guvenul nu este o cauză, ci un efect, 
că el nu creează, ci este creat, că. într-un cuvînt, el este rezultatul 
inegalităţii de proprietate (the offspring of inequality of possessions) şi 
că inegalitatea de proprietate este indisolubil legată de actualul sistem 
social" (Bray, pag. 33, 36 şi 31) . 

"Sistemul egalităţii are de partea lui nu numai cele mai mari avan
taje, dar este şi extrem de echitabil... Fiecare om este o verigă, şi anume 
o verigă indispensabilă în lanţul efectelor care îşi are punctul de plecare 
într-o idee, pentru a sfîrşi, poate, prin producţia nei bucăţi de stofă. 
A stfel, din faptul că preferinţele noastre nu sînt aceleaşi pentru diferitele 
profesiuni nu trebuie să se tragă concluzia că munca unuia trebuie să fie 
mai bine retribuită decît munca celuilalt. Inventatorul va primi întot
deauna, în afară de dreapta răsplată în bani, tributul admiraţiei noastre, 
pe care numai geniul îl poate stîrni în noi ... 

Prin însăşi natura muncii şi a schimbului, dreptatea absolută reclamă 
ca toţi cei care fac schimb să aibă avantaje nu numai reciproce, ci şi 
egale (aH exchangers should be not only mutually but they should 
likewise be equally benefited) . Nu există decît două lucruri cu care 
oamenii să poată face schimb între ei, anume munca şi produsul muncii. 
Dacă schimbul s-ar efectua după un sistem echitabil, valoarea tuturor pro
duselor ar fi determinată de totalitatea cheltuielilor lor de productie, şi 
valori egale s-ar schimba intotdeauna contra valori egale (It a just system 
of exchanges were acted upon, the value of aH articles would be de
termined by the entire cost of production, and equal values should 
always exchange for equal values) . Dacă, de pildă, un pălărier, căruia 
ii trebuie o zi pentru a face o pălărie, şi un pantofar, care are nevoie 
de aceeaşi durată de timp pentru a face o pereche de pantofi (presupunînd 
că materia primă pe care o întrebuinţează ficare are aceea�i valoare), 
schimbă între ei aceste articole, beneficiul pe care îl vor obţie de pe 
urma acestui schimb va fi reciproc şi în acelaşi timp egal . Avantajul care 
l'ezultă pentru fiecare parte nu poate constitui un dezavantaj pentru cea-
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laltă parte, deoarece flecare a prestat aceeaşi cantitate de muncă, iar 
materialele de care s-au servit erau egale ca valoare. Dar dacă, fără să 
renunţăm la premisa noastră de mai sus, păIărierul ar fi obţinut două 
Derechi de pantofi în schimbul unei DăIării. schimbul. fireşte, ar fi ne
drept. PăIărierul ar frustra pantofarul de o zi de lucru i şi dacă ar proceda 
astfel ori de cîte ori ar face schimb de produse, el ar primi pentru munca 
sa de o jumătate de an pr?dusul unui an întreg al unei alte persoane. Pînă 
acum am practicat întotdeauna acest sistem de schimb cu totul nedrept i 
muncitorii au dat capitalistului munca unui an întreg în schimbul va
l orii unei jumătăţi de an (the workmen have given the capitalist the 
labour of a whole year, in exchange for the value of only hali a year) ; 
de aici provine inegalitatea bogăţiei şi a puterii, şi nu dintr-o presupusi 
inegalitate a forţelor fizice şi intelectuale ale indivizilor. Inegalitatea 
dintre un schimb şi altul, deosebirea dintre preţul de cumpărare şi cel 
de vînzare nu pot exista decit cu o condiţie : capitaliştii să rămînă pe 
veci capitalişti, iar muncitorii să rămînă muncitori, unii o clasă de tirani, 
ceilalţi o clasă de sclavi ... Această tranzacţie dovedeşte deci limpede că 
proprietarii şi capitaliştii nu fac altceva decît să dea muncitorului pentru 
munca sa de o săptămînă numai o parte din bogăţia pe care au obţi
nut-o de la el cu o săptămînă înainte, adică pentru ceva să nu-i dea nimic 
(nothing for something) ... Tranzacţia dintre muncitor şi capitalist este o 
adevărată comedie i de fapt ea nu este, in nenumărate ocazii, decît un 
furt neruşinat, deşi legal (The whole transacUon between the produc.r 
and the capitalist is a mere farce i it is, in fact, in thousands of istan
ces, no other than a barefaced though legal robbery)" (Bray, pag. 5, 48, 
49 şi 50) . 

"Beneficiul patronului nu va înceta niciodată să fie o pagubă pen
tru muncitor atîta timp cît schimbul dintre părţi nu va fi egal i şi schim
bul nu poate fi egal aita timp cît societatea este împărţită în capitalişti 
şi producători, atîta timp cît aceştia din urmă trăiesc din munca lor, n timp 
ce primii se îmbuibă din profitul realizat de pe urma acestei munci . . .  

Este Hmpede - continuă l-l Bray - că nu are nici un rost să sta
bileşti cutare sau cutare formă de guvernămînt ... că nu are nici un rost 
să ţii predici în numele moralei şi al dragostei frăţeşti... Reciprocitatea 
este incompatibilă cu inegalitatea schimbului. Inegalitatea schimbului, 
din care decurge inegalitatea de proprietate, este duşmanul ascuns care 
ne roade (No reciprocity can exist whee there are unequal exchanges. 
Inequality of exchangs, as being the cause of inequality of possessions, 
is the scret enemy that devours us) " (Bray, pag. 51 şi 52) . 

"Cercetarea ţelului şi a scopului societăţii imi permite să trag con
clUZIa nU numai că toţi oamenii trebuie să lucreze Si astfel să poată face 
schimb unii cu alţii, dar şi că valori egale trebuie să fie schimbate contra 
valori egale. Mai mult, deoarece beneficiul unuia nu trebuie să fie o 
pagubă pentru celălalt, valoarea trebuie determinată de cheltuielile de 
producţie. Totuşi, am văzut că, în actualul regim social, profitul capita
listului şi al bogătaşului păgubeşte întotdeauna pe muncitor, că se ajunge 
IneVItabil la acest rezultat Si că sub orice formă de guvenămînt, atîta 
timp cît va exista inegalitatea schimbului, omul sărac va ti lăsat la che
remul bogătaşului, căci egalitatea schimbului poate fi asigurată numai 
de un regim social care recunoaşte obligativitatea generală a muncii. .. 
Egalitatea schimbului ar face să tracă treptat bogăţia din miinile actua
lilor capitalişti în miinile clasei muncitoare" (Bray, pag. 53-55) . 

"Atîta timp cît va rămîne în vigoare acest sistem de inegalitate a 
schimbului, producătorii vor fi tot atît de săraci, tot atit de inculti, tot 
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atit de istoviţi ca şi acum, chiar dacă s-ar des/iinta loale laxele, loale 
impozitele călre slal . . .  Numai o completă schimbare de sistem, introdu
cerea egalităţii in ceea ce priveşte munca şi schimbul, ar putea să în
drepte această stare de lucruri şi să asigure oamenilor adevărata egalitate 
de drepturi ... Producătorii nu au decît să facă un efort - de altfel ei sînt 
dceia care trebuie să depună toate eforturile pentru propria lor salvare 
- şi lanţurile lor vor fi sfărîmate pentru totdeauna ... Ca scop, egalitatea 
politică este o eroare ; ea este o eroare chiar şi ca mijloc (s an end, the 
political equality is there a failure, as a means, also, it is there a 
failure) . 

In condiţiile egalităţii schimbului, profitul unuia nu poate păgubi pe 
celălalt ; căci in aceste condiţii orice schimb nu este decît un simplu 
lransfer de muncă şi de bogăţie ; el nu impune nici un sacrificiu. Astfel, 
intr-un sistem social bazat pe egalitatea schimbului, producătorul tot v a  
mai putea s ă  se îmbogăţească cu ajutorul economiilor sale, dar bogăţia 
sa nu va fi decît produsul acumulat al propriei sale munci. El va putea 
face schimb cu bogăţia sa sau s-o dea altora ; dar îi va fi imposibil să 
rămînă bogat vreme mai îndelungată după ce va fi încetat să mai lucreze. 
Din cauza egalităţii schimbului, bogăţia va pierde capacitatea actuală 
de a se reînnoi şi a se reproduce, ca să zicem aşa, prin ea insăşi ; ea nu 
v a  mai putea să umple golul produs de consum, căci, dacă nu va fi 
reprodusă prin muncă, bogăţia o dată consumată v a  fi iremediabil pier
dută. Ceea ce numim acum profit şi pierdere nu va mai putea exista în 
regimul schimbului egal. AtunCi producătorul şi distribuitorul vor fi re
tribuiţi la fel şi v aloara iecărui articol produs şi pus la dispoziţia con
sumatorului va fi determinată de suma totală a muncii cheltuite pentru 
acest articol... 

Principiul egalităţii schimbului trebuie deci, prin însăşi natura lui, 
să facă ca munca să devină generală" (Bray, pag. 61, 88, 89, 94 şi 1 0--1 10) . 

După ce a combătut obiecţiile economiştilor împotriva co
munismului, d-l Bray continuă astfel : 

"Dacă, pe de o parte, este nevoie de schimbarea caracterului omului 
pentru realizarea unui sistem social perfect bazat pe comunitatea pro
prietăţii ; dacă, pe de altă parte, regimul actual nu oferă nici condiţiile 
şi nici pos'ibilitatea de a realiza această schimbare a caracterului şi de 
a pregăti pe oameni pentru o rînduială mai bună pe care o dorim cu 
toţii, este evident că lucrurile trebUie să rămînă neapărat aşa cum sînt, 
afară numai dacă se va descoperi şi se va introduce o etapă socială de 
tranziţie - un proces care să ţină atît de sistmul actual cît şi de cel 
viitor" (sistemul bazat pe comunitatea proprietăţii) -, "un fel de haltă 
intermediară [a care societatea să poată ajunge cu toate excesele şi 
nebuniile ei, pentru a o părăsi apoi îmbogăţită cu acele atribute care 
sînt condiţiile vitale ale sistemului comunităţii" (Bray, pag. 134) . 

"Intregul proces nu ar necesita decît cooperaţia în forma ei cea mai 
simplă... Cheltuielile de producţie ar detemina în orice caz valoarea 
produsului şi valori egale s-ar schimba întotdeauna contra valori egale. 
Presupunînd două persoane, dintre care una a lucrat o săptămînă întreagă, 
iar cealaltă o jumătate de săptămînă, prima ar obţine dublul remune
raţiei celeilalte ; dar acest surplus de plată nu va fi în dauna celeilalte : 
paguba suferită de ultima nu va fi suportată de prima. Fiecare persoană 
ar schimba salariul, pe care l-ar fi primit individual, contra unor obiecte 
egale ca v aloare cu salariul ei, dar în nici un caz profitul realizat de o 
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persoană sau de o industrie nu ar pagubi vreo altă persoană sau vreo 
altă ramură industrială. Munca fiecărui individ ar fi singura măsură a 
profiturilor şi a pierderilor sale ... 

. . .  Cu ajutorul unor oficii (boards of trade) centrale şi  locale s-ar 
stabili cantitatea diferitelor produse necesare consumului, precum şi va
loarea relativă a fiecărui obiect in comparaţie cu celelalte (numărul de 
muncitori de care este nevoie in diferitele ramuri de activitate) , intr-un 
cuvin t tot ce ţine de producţia şi de repartiţia socială. Aceste operaţii, 
care ar pivi intreaga naţiune, s-ar face la fel de repede şi de lesne ca 
in regimul actual pentru o firmă particulară... Indivizii s-ar grupa in 
familii, familiile in comune, ca in regimul actual... Nu s-ar desfiinţa cu 
totul nici măcar repartizarea populaţiei intre oraş şi  sat, ol'icît de dău
nătoare ar fi această repartizare. In această asociaţie, fiecare individ ar 
continua să beneficieze de libertatea pe care o posedă acum de a acu
mula atit cit i se pare lui de cuviinţă şi de a intrebuinţa aceste acumu
lări aşa cum va voi... Societatea noastră ar fi, ca să spunem aşa, o mare 
societate pe acţiuni, compusă dintr-un număr infinit de societăţi mai 
mici pe acţiuni, care ar lucra, ar produce şi ar face schimb cu produsele 
lor pe baza unei egalităţi depline ... Noul nostru sistem de societăţi pe 
acţiuni, care nu ar fi decit o conce'ie făcută societăţii actuale in ve
derea trecerii la comunism, admite coexistenţa proprietăţii individuale 
asupra produselor cu proprietatea în comun -asupra forţelor de producţie ; 
el ar face ca soarta fiecărui individ să depindă de propria sa activitate 
şi i-ar acorda o parte egală din toate avantajele oferite de natură şi de 
progresul tehnicii. In consecinţă, acest sistem poate fi aplicat societăţii 
in rtd1ea ei actuală şi o poate pregă'i pentru transformări ulterioare" 
(Bray, pag. 1 58, 160, 162, 1 68, 194 şi  199) . 

Nu vom răspunde decît în cîteva cuvinte d-lui Bray, care, 
fără voia şi în ciuda noastră, a luat locul d-Iui Proudhon, cu 
singura deosebire că d-l Bray, depar,te de a voi să exprime 
ultimul cuvînt al omenirii, propune numai măsurile pe care 
le crede bune pentru o epocă de tranziţie de la societatea ac
tuală la orînduirea bazată pe comunitate. 

O oră de muncă a lui Petru se schimbă contra unei ore de 
muncă a lui Pavel. Iată axioma fundamentală a d-Iui Bray. 

Să presupunem că Petru are douăsprezece ore de muncă, 
iar Pavel nu are decît şase i atunci Petru nu va putea face 
cu Pavel decît un schimb de şase contra şase. Petru va avea, 
aşadar, şase ore de muncă în plus. Ce va face el cu aceste 
şase ore de muncă ? 

Sau nu va face nimic, aică va fi muncit şase ore de
geaba i sau va şoma alte şase ·ore pentru a restabili echili
brul ; sau - o ultimă posibilitate - el îi va da lui Pavel şi 
aceste şase ore cu care nu are ce face. 

Ce avantaj va avea deci, în cele din urnă, Petru în com
paraţie cu Pavel ? Ore de muncă ?  Nu. El nu va fi cîştigat 
decît ore de repaus ; el va i obligat să facă pe trîntorul timp 
de şase ore. Şi pentru ca acest nou drept la trîndăvie să fie 



Mizeria filozofiei 105 

nu numai recunoscut, dar şi apreciat în noua societate, 
a.ceasta trebuie să considere lenea ca cea mai mare fericire, 
iar munca să-i apară ca o povară grea, de care să caute să se 
descotorosească cu orice preţ. Şi, pentru a reveni la exem
plul nostru, dacă cel puţin aceste ore de repaus pe care Petru 
1e-a cîştigat de la Pavel ar i un cîştig real I Dar nu. Lucrînd de 
la început numai şase ore, Pavel ajunge printr-o muncă regu
lată şi ordonată la rezultatU'1 pe care Petru îl obţine numai 
printr-o muncă excesivă. Fieoare va voi să fie Pavel ; va 
începe concurenţa pentru cucerirea situaţiei lui Pavel, concu
renţa pentru trîndăvie. 

Ei bine I Ce ne-a dat schimbul de cantităţi egale de  
muncă ? Supraproducţie, depreciere, muncă excesivă urmată 
de inactivitate, în sfîrşit relaţiile economice pe care le ve
dem în societatea actuală, minus concurenţa muncii. 

Dar nu, ne înşelăm. Mai există un remediu care va putea 
să salveze societatea cea nouă, societatea lui Petru şi a lui 
Pavel. Petru va consuma singur produsul celor şase ore de 
muncă c are îi rămîn. Dar, din moment ce Petru nu mai trebuie 
să facă schimb pentru că a produs, el nu mai trebuie nici să 
producă pentru a face schimb, şi astfel ipoteza unei socie
tăţi bazate pe schimb şi pe diviziunea muncii ar cădea. Ega
litatea schimbului ar fi salvată prin faptul că însuşi schimbul r înceta să mai existe : Pavel şi Petru ar ajunge la  starea 
lui Robinson. 

Deci, dac ă  se presupune că toţi membrii societăţii sînt mun
citori nemijlociţi, schimbul unor cantităţi egale de ore de 
muncă nu este posibil decît cu coniţia ca în prealabil să se 
stabilească numărul de ore care vor trebui să fie folosite 
pentru producţia materială. Dar o astfel de convenţie exclude 
schimbul individual. 

Vom ajunge la aceeaşi concluzie dacă luăm ca punct de 
plecare nu repartiţia produselor create, ci actul producţiei. 
In marea industrie, Petru nu poate să fixeze el însuşi timpul 
său de muncă, căci munca lu. Petru nu repreintă nimic fără 
concursul tuturor celorlalţi Petru şi Pavel din care se com
pune întreprinderea. Aşa se explică foarte bine rezistenţa 
îndîrjită pe care fabricanţii englezi au opus-o legii pentru 
ziua de muncă de zece ore. Ei ştiau prea bine că o reducere 
de două ore de muncă acordată femeilor şi copiilor 51 tre
buia să ducă şi la o reducere 'a timpului de muncă pentru 
bărbaţi. Insăşi natura marii industrii cere ca timpul de muncă 
să fie egal pentru toţi. Ceea ce este astăzi rezultatul acţiunii 
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capitalului şi a concurenţei dintre muncitori va fi mîine, dacă 
se elimină raportul dintre muncă şi capital, efectul unei con
€nţii bazate pe raportul dintre suma forţelor producive şi 
suma nevoilor existente. 

Dar o astfel de convenţie înseamnă condamnarea schim� 
bului individual, şi iată-ne încă o dată ajunşi la primul nastru 
rezultat. 

In principiu, nu există schimb de produse, ci schimb de 
munci care iau parte la producţie. Modul de schimb al pro
duselor depinde de modul de schimb al forţelor productive. 
In general, forma de schimb a produselor corespunde formei 
de producţie. Dacă se schimbă aceasta din urmă, se va 
schimba, în consecinţă, şi prima. Astfel vedm că în istoria 
societăţii modul de schimb al produselor se orientează după  
modul lor de  producţie. Schimbul individual corespunde de 
asemenea unui mod de producţie determinat, care corespunde, 
la rîndul său, antagonismului dintre clase. Astfel schmbul 
individual nu poate exista fără antagonismul dintre clase. 

Dar conştiinţa burghezului cumsecade refuză să recu
noască aceste fapte evidente. Cînd eşti burghez, nu poţi să  
vezi în  aceste relaţii antagoniste decît relaţii bazate pe armonie 
şi pe dreptate eternă care nu permit nimănui să tragă foloase 
în dauna altuia. Pentru burghez, schimbul individual poate 
să  eiste chiar şi fără antagonismul dintre clase : pentru el, 
acestea sînt două lucruri cu totul deosebite. Schimbul indi
vidual aşa cum şi-l închipuie burghezul nu seamănă nici pe 
departe cu schimbul individual aşa cum este pracicat. 

D-I Bray face din iluzia burghezului cumsecade idealul 
pe care ar vrea să-I realizeze. Purificînd schimbul individual, 
descotorosindu-l de toate elementele antagoniste pe care i le 
găseşte, el crede că a descoperit un raport "egaJtaI" pe care 
ar vrea să-I introducă în societate. 

D-I Bray nu vede că acest raport egalitar, acest ideal co
rectiv pe care ar vrea să-I aplice lumii, nu este decît o oglin
dire a lumii existente, şi ,că, prin urmare, este absolut impo
sibil să reconstrui eşti societatea pe o bază care nu este decît 
propria ei umbră înfrumuseţată. Pe măsură ce umbra redevine 
trup, îţi dai seama că acest trup, departe de a fi acea trans
figuraţie visată, nu este decît trupul actual al societăţii *.  

* Ca orice teorie, aceea a d-Iui Bray a avut adepţii ei ,  care s-au 
lăsat amăgiţi de aparenţe. S-au întemeiat la Londra, Sheffield, Leeds şi 
în multe alte oraşe din Anglia bazare de schimb echitabil de muncă 
(equitable-Iabour-exchange-bazars) . Aceste bazare, după ce au înghiţit 
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§ III. Aplicarea legii proporţionalitătii valorii 

A. Banii 

"Aurul şi argintul sint primele mărfuri a căror valoare l devenit o 
valoare constituită·. 

Deci aurul şi argintul sînt primele aplicaţii ale "valorii 
constituite" ... de -către d-l Proudhon. Şi deoarece d-l Proudhon 
constitie valoarea produselor determinînd-o prin cantitatea 
comparativă de muncă încorporată în ele, singurul lucru pe 
care trebuia să-I facă era acela de a dovedi că variaţiile sur
venite în valoarea aurului şi a argintului se explică totdeauna 
prin variaţiile timpului de muncă necesar pentru a le produce. 
D-I Proudhon nici nu se gîndeşte la aşa ceva. El vorbeşte 
despre aur şi argint nu ca marfă, ci ca bani. 

Toată logica sa, dacă poate fi vorba de aşa ceva, constă 
în aceea că însuşirea pe care o are aurul şi  argintul de a servi 
ept bani el o extinde, printr-o scamatorie, asupra tuturor 
mărfurilor a căror valoare este evaluată prin timpul de muncă. 
Hotrît, această scamatorie dovedeşte mai multă naivitate 
decît şiretenie. 

Un produs util, fiind evaluat prin timpul de muncă nece
sar pentru producerea lui, poate i întotdeauna primit în 
schimb. Dovada, exclamă d-l Proudhon, o constituie aurul şi  
argintul, care se găsesc în condiţiile "de schimb " voite de 
mine. Deci, aurul şi argintul reprezintă valoarea ajunsă în 
starea de constituire, adi'că sînt incanarea ideii d-Iui Prou
dhon. Un exemplu mai bun nici nu ar fi putut alege. Aurul şi 
argintul, în afară de calitatea pe care o au de a fi marfă eva
luată ca orice altă marfă prin timpul de muncă, 'au şi calitatea 
de a fi bani, mijloc univeSal de schimb. De aceea, conside
rînd aurul şi argintul ca o aplicare a "valorii constituite" prin 
timpul de muncă, nimic nu e mai uşor decît să dovedeşti că 
orice marfă a cri valoare va fi constituită prin timpul de 
muncă va fi întotdeauna primită în schimb, va deveni bani. 

capitaluri considerabile, au ajuns toate la faFimente ruşinoase. Iar gustul 
p entru asemenea afaceri a pierit pentru totdeauna : aviz d-Iui Proudhon r 
(Nota lui Marx). 

Se ştie că Proudhon nu ii ţinut seamă de acest avertisme.t. t, 184� 
a incercat şi dînsul să infiinţeze o bancă d! schimb la Paris. Banca a 
ajuns insă la faliment incă inainte de a fi inceput să funcţioneze in mod 
regulat. Acţiunea judiciară in tentată impotriva lui Proudhon a servit l: 
muşamalizarea crahului bncii. - F. E. (Nota lui Engels la edili a ger
mană din 1885). 
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D-l Proudhon se află în faţa unei probleme foarte simple : 
de ce aurul şi argintul au privilegiul de a fi tipul "valorii 
consituite" ? 

"Funcţiunea specială pe care uzanţa a dat-' metalel'r preţi'ase de 
a servi drept mijl'c de schimb este pur c'nvenţi'nală, şi 'rice altă marfă 
ar putea, P'ate mri puţin c'mod, dar cu t't atîta succes, să îndeplinească 
acest r'l j econmiştii recunosc acest fapt şi citează numer'ase exemple 
in acest sens. Care este deci cauza acestei preferinţe generale ac'rdate 
metalel'r de a servi drept bani şi cum se explică această funcţie specială 
a banil'r nemaiîntîlnită in ec'n'mia politică ? ... Nu s-ar putea 'are resta
bili seria de fenomene din care par să fi f'st desprinşi banii, prin urmare 
să fie reduşi la adevăratul l'r principiu ?U 

Prin faptul că pune chestiunea în aceşti termeni, rezultă 
că d-l Proudhon presupune dinainte banii. Prima întrebare 
pe care ar fi trebuit să  şi-o pună este aceea de a şti de ce în 
cadrul schimbului, aşa cum este constituit în momentul de 
faţă, a fost nevoie să se indirvidualizeze, ca să zicem aşa, va
loarea de schimb, creîndu-se un mijloc special de schimb. 
Banii nu sînt un lucru, ci un raport social. De ce raportul 
exprimat în bani este un raport de producţie ca orice alt ra
port economic, ca, de pildă, diviziunea muncii etc . ? Dacă d-l 
Proudhon şi-ar i dat bine seama de acest raport, el nu ar fi 
văzut în bani o excepţie, un membru desprins dintr-o serie ne
cunoscută sau care trebuie să fie găsită. 

El ar i văzut, dimpotrivă, că acest raport este o verigă, 
fiind ca atare strîns legat de toată înlnţuirea celorlalte ra
orturi economice, şi că acest raport corespunde, exact ca şi 
schimbul individual, unui mod de producţie determinat. Insă 
ce face el ? Incepe prin a desprinde banii din ansamblul mo
dului de producţie actual, pentru a-i transforma apoi în pri
mul membru al une. serii imaginare, al unei sed.i care tre
buie să fie găsită. 

O dată 'ce s-a recunoscut necesitatea unui mijloc special 
de schimb, adică necesitatea banilor, nu mai rămîne decît s ă  
se  explice de ce această funcţiune specială a revenit aurului 
şi argintului, şi nu unei alte mări. Aceasta este o chestiune 
secundară care nu se mai explică prin înlănţuirea raportu
rilor de producţie, ci prin 'calităţile specifice inerente aurului 
şi argintului ca materie. Dacă, după toate acestea, economi
ştii "au păşit cu această ocazie în afara domeniului ştiinţei 
lor, dacă s-au apucat de fizică, mecanică, istorie etc . " ,  după 
cum le-o reproşează d -l Proudhon, ei nu au făcut decît ceea 
ce trebuiau să facă. Această chestiune nu mai tine de do
meniul economiei politice. 
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"Ceea ce nici unul dintre economişti nu a văzut şi nu a înţeles -

spune d-l Proudhon - este cauza economică căreia trebuie să i se atri
buie favoarea de care se bucură metalele preţioase" .  

Cauza economică, pe care nimeni nu a văzut-o şi nu a 
înţeles-o din motive bine întemeiate, a văzut-o, a înţeles-o 
d-l Proudhon, transmiţînd-o posterităţii. 

"O', ceea ce nimeni nu a observat e că, dintre toate mărfurile, aurul 
şi argintul sînt primele a căror valoare s-a constituit. In perioada pa
triarhală se mai făcea comerţ cu aur şi cu argint, care erau schimbate 
sub formă de lingouri, dar exista deja o tendinţă ViZlbilă de dominare, 
dîndu-Ii-se o vădită preferinţă. Puţin cîte puţin suveranii le-au acaparat 
şi şi-au imprimat pe ele stema lor i din această consfinţire suverană au 
luat naştere banii, adică marfa prin excelenţă, marfă care, în ciuda tutu
ror zguduirilor pieţei, păstrează o valoare proporţională determinată şi 
este acceptată la toate plăţile ... Trăsătura distinctivă a aurului şi argin
tului provine de acolo, repet, că, datorită proprietăţilor lor metalice, 
greutăţii de a le produce şi mai ales intervenţiei autorităţii publice, 
aurul şi argintul şi-au cucerit de timpuriu, ca marfă, stabilitate şi  auten
ticitate" . 

A afirma că dintre toate mărfurile aurul şi argintul sînt 
primele mărfuri a c ăror valoare s-a constituit înseamnă, 
după cele ce preced, a afirma că aurul şi arqintul sînt pri
mele care au ajuns la stadiul de bani. Iată marea descope
rire a d-Iui Proudhon, iată adevărul pe care nimeni nu l-a 
descoperit înaintea lui. 

Dacă prin aceste cuvinte d-l Proudhon a vrut să spună că 
aurul şi argintul s înt mărfuri al căror timp de producţie a 
fost cunoscut mai curînd decît al tuturor celorlalte mărfuri , 
aceasta ar fi încă una dintre acele presupuneri cu care este 
totdeauna gata să-i gratifice pe cititorii săi. Dacă am vrea să 
ne mărginm la această erudiţie patriarhală, i-am spune d-Iui 
Proudhon că în primul rînd s-a cunoscut timpul de muncă 
necesar pentru producerea obiectelor de primă necesitate, ca 
fierul etc. Il vom scuti de arcul clasic al lui Adam Smith. 

Dar, după toate acestea, cu. mi poate d-l Proudhon să 
vorbească de constituirea unei valori din moment ce valoa
rea nu se constituie niciodată singură ? Ea este constituită 
nu prin timpul necesar pentru producerea ei, i în raport cu 
cantitatea tuturor celorlalte produse care pot fi create în 
acelaşi interval de timp. Astfel constituirea valorii aurului 
şi a orgintului presupune că valoarea altor produse era gata 
constituit.. 

Deci nu marfa sub forma de aur şi de argint este aceea 
care a ajuns o "valoare constituită " ,  ci "valoarea constituită" 
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a d-Iui Proudhon este aceea care, sub forma de aur şi de ar
gint, a ajuns să fie bani. 

Să cercetăm acum mai îndeaproape aceste cauze econo
mice care, după d-l Proudhon, au făcut c a  aurul şi argintul 
să aibă avantajul, faţă de toate celelalte produse, de a fi ri
dicate la rangul de bani şi să treacă prin starea de constituire 
a valorii lor. 

Aceste cauze economice sînt : "tendinţa vizibilă de doi
nare" ,  "preferinţa vădită" înca în "perioada patriarhalău şi 
alte parafrazări ale faptului însuşi, care măresc dificultatea, 
pentru că ele complică faptul prin multiplicarea :incidentelor 
pe care le prezintă d-l Proudhon pentru a-l explica. D-I Prou
dhon încă nu a epuizat toate raţiunile pretins economice. Iată 
una dintre ele, de o forţă suverană, irezistibilă : 

"Banii iau fiinţă prin consfinţirea suverană : suveranii 
acaparează aurul şi argintul şi-şi imprimă pe ele stema lor" . 

Astfel, pentru d-l Proudhon, bunul plac al suveranilor este 
raţiunea supremă în economia politică I 

Intr-adevăr, trebuie să fii lipsit de orice cunoştinţă isto
rică pentru a nu şti că suveranii au fost dintotdeauna subor
donaţi condiţiilor economice, dar niciodată ei nu le-au putut 
impune o lege. Legislaţia, atît 'cea civilă dt şi cea politică, 
nu face decît să exprime, să consemneze cerinţele relaţiilor 
economice. 

Oare suveranul a acaparat aurul şi argintul pentru a le 
transforma în mijloace universale de schimb, imprimînd pe 
ele stema sa ? Nu l-au acaparat oare mai degrabă aceste mij
loace universale de schimb pe suveran, forţîndu-I să-şi im
prime pe ele stema sa şi să le dea o consfinţire politică ? 

Amprenta care a fost dată şi care se dă banului nu este 
amprenta valorii lui, ci a greutăţii lui. Stabilitatea şi auten
ticitatea despre care vorbeşte d-l Proudhon se referă numai 
la titlul monedei, şi acest titlu indică cît metal pur conţine 
fiecare bucată de argint transformată în monedă. 

"Singura valoare intrinsecă a unei mărci de argint - spune Vol
taire cu cunoscutul său bun-simţ - este o marcă de argint de o jumă
tate de livră, in greutate de 8 uncii *. Greutatea şi titlul formează această 
valoare intrinsecă" (Voltaire, " Systeme de Law" 62) . 

Dar încă nu m primit răspunsul la întrebarea : cît valo
rează o uncie de aur şi de argint ? Dacă un 'caşmir din ma-

* Unitate de mlsură de 8 uncii cu care se cîntărea în evul mediu 
aurul şi argintul. - Nota Trad, 
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gazinul "Grand Colbert" ar purta marca de fabrică : "lînă 
pură", această marcă de fabrică încă nu ne-ar indica valoarea 
caşmirului. Ar mai rămîne de văzut cît valorează lîna. 

"Filip 1, regele Franţei - spune d-l Proudhon -, a adăugat la livra 
tounois * a lui Carol cel Mare o treime de aliaj ,  crezînd că,  dacă numai 
el deţine monopolul fabricării banilor lor, poate să facă ceea ce face orice 
comerciant care deţine monopolul unui produs. Ce era oare în realitate 
această falsificare a monedei, atit de mult reproşată lui Filip şi urmaşilor 
săi ? Un raţionament foarte just din punct de vedere al uzanţei comer
ciale, dar foarte greşit din punct de vedere al ştiinţei economice, anume. 
întrucît oferta şi cererea reglează valoarea, se poate rid',ca evaluarea, 
deci şi valoarea lucrurilor, fie creînd artificial o raritate, fie acaparînd 
fabricarea lor ; aceasta este valabil atît peniru aur şi argint cît şi pentru 
grîu, vin, untdelemn şi tutun. Totuşi, de îndată ce frauda lui Filip a fost 
descoperită, banii au scăzut la justa lor valoare, aşa că el a pierdut tot 
ceea ce crezuse că va cîştiga pe socoteala supuşilor lu'i. Acelaşi lucru 
s-a întîmplat cu toate încercdrile asemănătoare " .  

In primul rînd, s-a dovedit de nenumărate ori că, dacă 
i se năzare suveranului să falsifice moneda, el este acela care 
pierde. Ceea ce a cîştigat deodată la prima emisiune, el 
pierde ori de cîte ori îi revin sub fomă de impozite etc. mo
nedele falsificate. Dar Filip şi urmaşii săi au ştiut, mai mult 
sau mai puţin, să prevină această pierdere, căci, odată pusă 
in circulaţie moneda falsificată, ei se grăbeau să dispună to
pirea şi rebaterea tuturor monedelor după vechiul model. 

Şi, de altfel, dacă Filip 1 ar fi raţionat într-adevăr ca d-l 
Proudhon, el n-ar fi raţionat bine "din punct de vedere co
mercial " .  Nici Filip 1 ,  nici d-l Proudhon nu dau dovadă de 
geniu mercantil atunci cînd îşi închipuie că se poate schimba 
valoarea aurului la fel ca valoarea oricărei mărfi numai pen
tru simplul motiv că valoarea lor este determinată de rapor
tul dintre cerere şi ofertă. 

Dacă regele Filip ar fi ordonat ca o baniţă de grîu să se 
numească în viitor două baniţe de grîu, ar fi fost un escroc. 
El ar fi înşelat pe toţi rentierii, pe toţi cei care ar avea de 
primit o sută de b aniţe de grîu ; din cauza lui, toţi aceşti oa
meni, în loc să primească o sută de baniţe de grîu, aT fi 
primit numai cincizeci. Presupunînd că regele ar datora o sută 
de banite de �rîu, el nu ar [i ,trebuit să plătească decît cinci
zeci. Dar în comerţ această sută de baniţe nu ar fi valorat 
niciodată mai mult decît cincizeci. Schimbînd numele, nu 
schimbi obiectul. O cantitate de grîu, fie oferită, fie cerută, 

* Se numeau "tounois· pînă în secolul al XIII-lea monedele bătute 
la Tours, iar după aceea monedele bătute după modelul celei de la 
Tours. - Nota Trad. 
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nici nu ar scădea, nici nu ar spori numai prin schimbarea 
numelui� Astfel, raportul dintre cerere şi ofertă rămînînd 
acelaşi în ciuda acestor schimbări de nume, preţul grîulUi nu 
va suferi nici o schimbare reală. Cînd se vorbeşte despre ce
rere şi ofertă, prin aceasta se înţelege cererea şi oferta lu
crurilor, şi nicidecum a numelui lor. Filip 1 nu era fabricant de 
aur şi de argint, cum spune d-l Proudhon ; el fabrica nume 
de monede. Dacă aţi da nişte caşmiruri franceze \drept caşmi
ruri asiatice, s-ar putea să înşelaţi pe unul sau pe doi cm
părători ; dar, înşelătoria odată descoperită, aşa-zisele caş
miruri asiatice vor scădea la preţul caşmirurilor franceze. 
Dînd aurului şi argintului o etichetă falsă, regele Filip 1 putea 
să înşele lumea numai atîta imp cît frauda sa nu era desco
perită. Ca oricare alt negustor, el îşi înşela clienţii printr�o 
falsă calificare a mărfii ; aceasta nu putea să dureze mult 
timp. Mai devreme sau mai tîrziu el trebuia să suporte rigo
rile legilor comerciale. Aceasta voia oare să dovedească d-l 
Proudhon ? Nu. După părerea lui, banii îşi primesc valoarea 
de la suveran, nu din comerţ. Şi ce a dovedit el în realitate ? 
Nimic altceva decît că este mai suveran comerţul decît su
veranul. Dacă suveranul porunceşte ca o marcă să fie pe 
viitor două mărci, comerţul va dovedi întotdeauna că aceste 
două mărci nu valorează mai mult decît o marcă dinainte. 

Cu toate acestea, chestiunea valorii deterinate prin can
titatea de muncă nu a făcut nici un pas înainte. Tot încă nu 
s-a decis dacă valoarea acestor două mărci redevenite marca 
dinainte este determinată de cheltuielile de producţie sau de 
legea cererii şi ofertei. 

D-l Proudhon continuă : 

"Ar trebui chiar să luăm în considerare că, dacă ar fi stat in puterea 
regelui să dubleze masa banilor in loc să-i falsifice, valoarea de schimb 
a auuului şi a argintului ar fi scăzut de indată la jumătate, tot dm 
cauza proportionalitătii şi a echilibrului" .  

Dacă această părere, pe care d-l Pxoudhon o împărtăşeşte 
cu ceilalţi economişti, este justă, ea pledează în favoarea 
teoriei lor cu privire la cerere şi ofertă, iar nu în favoarea 
proporţionalităţii d-lui Proudhon. Căci indiferent de canti
tatea de muncă încorporată în masa dublă de aur şi de ar
gint, valoarea ei ar fi scăzut la jumătate dacă cererea ar fi 
rămas aceeaşi şi oferta s-ar fi dublat. Sau poate, din întîm
plare, de data aceasta "legea proporlionalitălii" coincide u 
legea atît de dispreţuită a cererii şi ofertei ? Justa proporţio
nalitate a d-lui Proudhon este într-adevăr atît de elastică, se 
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pretează la atîtea variaţii, combinăi şi permutări, încît s-ar 
putea foarte bine să  coinc.dă cîteodată cu raportul dintre 
cerere şi ofertă. 

A afirma că "orice marfă se poate schimba, cel puţin de 
drept" ,  dacă nu de fapt, invocînd rolul pe care îl joacă aurul 
şi argintul, înseamnă a nu cunoaşte acest rol. Aurul şi ar
gintul pot fi schimbate de drept numai pentru că pot fi sch.m .. 
bate de fapt, şi ele sînt schimbate de fapt pentru că orga
nizarea actuală a producţiei are nevoie de un mijloc 
universal de schimb. Dreptul nu este decît recunoaşterea ofi
cială a realităţii. 

Am VdZUt că exemplul banilor ca aplicare practică a va
lorii care a ajuns să se constituie a tost ales de d-l Proudhon 
numai pentru a strecura toată teoria sa cu privire la schimb, 
adică pentru a dovedi că orice marfă evaluată prin cheltuie
l ile ei de producţie trebuie să ajungă la starea de bani. Toate 
acestea ar fi foarte bune dacă nu ar exista inconvenientul 
că dintre toate mărfurile tocmai auul şi argintul ca monedă 
sînt singurele care nu se determ nă prin cheltuielile lor de 
producţie j şi aceasta este atît de adevărat, încît în circu
laţie ele pot i înlocuite prin hîrtie. Atîta timp cît va exista 
o anumită proporţie între nevoile circulaţiei şi cantitatea de 
bani emisă, indiferent dacă banii sînt de hîrtie, de aur, 
de platină sau de aramă, nu va putea fi vorba de menţinerea 
unei proporţii între valoarea intrinsecă (determinată de chel
tuielile de producţie) şi valoarea nominală a banilor. Fără 
îndoială, în comerţul internaţional banii sînt determinaţi de 
timpul de muncă, ca orice altă marfă. Dar, în comerţul in
ternaţional, aurul şi argintul sînt mijloace de schimb ca pro
dus, şi nu ca monedă, adică pierd caracterul de "stabilitate ŞI autenticitate" ,  de "consfinţire suverană",  care formează, 
după d-l Proudhon, caracterul lor specific. Ricardo a înţeles 
atît de bine acest adevăr, încît, după ce şi-a bazat întregul 
sistem pe valoarea determinată pnn timpul de muncă şi după 
ce a spus : "Aurul şi argintul, la fel ca toate celelalte măr
furi, nu au valoare decît proporţional cu cantitatea de muncă 
necesară pentru a le produce şi a le aduce pe piaţă" , el adaugă 
totuşi că valoarea banilor nu este determinată de timpul de 
muncă încorporat în materialul lor, ci numai de legea cererii şi 
ofertei. 

"Deşi banii de hirtie nu au o valoare intrinsecă, totuşi, dacă II se 
limitează cantitatea, valoarea lor de 9chimb poate să egaleze, ca sumă, 
valoarea unor monede metalice sau a unor lingouri evaluate in b·mi. In 
virtutea aceluiaşi principiu, adică datorită limitării cantităţii de bani, mo-
S - Marx·Engels - Opere, voi. 4 
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nedele uzate pot circula reprezentînd aceeaşi valoare pe care ele ar avea-o 
dacă titlul şi greutatea lor ar fi cele fixate prin lege, şi nu valoarea 
intrinsecă a meal ului pur pe care l-ar conţine. Iată de ce, in istoria 
banilor englezi, vom constata că numerarul nostru nu a fost niciodată 
depreciat în proporţia în care s-a uzat. Motivul este că nU a fost niciodată 
sporit în proporţie cu deprecierea lui" (Ricardo, op. cit.). 

Iată ce observă J.-B. Say referitor la acest pasaj din i
cardo : 

"Acest exemplu este suficient, mi se pare, pentru a-l convinge pe 
autor că baza tuturor valorilor nu este canritatea de muncă necesară pen
tru a produce o marfă, ci nevoia pe care o avem de ea şi  raritatea ei" 53. 

Astfel banii, care pentru Ricardo nu mai reprezintă o va
loare determinată prin timpul de muncă şi pe care J.-B. Say 
îi ia din această cauză drept exemplu pentru a-l con.nge 
pe Ricardo că nici celelalte valori nu pot fi determinate prin 
timpul de muncă, aceşti bani, zic, pe care J.-B. Say îi ia ca 
exemplu de valoare determinată exclusiv prin ofertă şi ce
ere devin pentru d-l Proudhon prin excelenţă n exemplu 
de aplicare a valorii constituite . . .  prin timpul de muncă. 

In sfîrşit, dacă baii nu sînt o "valoare constituită" prin 
timpul de muncă, cu atît mai puţin pot ei să aibă ceva 
comun cu justa "proporţionalitate" a d-lui Proudhon. Aurul 
şi argintul pot să fie întotdeauna schimbate pentru că au func
ţiunea specială de a servi drept mijloc universal de schimb, şi 
n ic idecum pentru că există în cantitate proporţională cu an
samblul avuţiilor i sau, mai bine zis, ele sînt întotdeauna pro
porţionale pentru că, dintre toate mărfurile, numai ele servesc 
ca bani, ca mijloc universal de schimb, indiferent de cantitatea 
lor în raport cu ansamblul avuţiei. 

"Nu pot fi niciodată atîţia bani în circulaţie încit să prisosească j 
tăci, dacă veţi scădea valoarea banilor, se va mări proporţional cantita
tea, iar dacă veţi spori valoarea lor le veţi reduce cantitatea" (Ricardo) . 

" Ce Încurcătură este şi economia politică I n  - exclamă 
d-l Proudhon. 

"Aur blestemat I - exclamă înveselit un comunist (prin gura d-lui 
Proudhon) . - S-ar putea spline tot atit de bine : griu blestemat, viţă 
blestemată, oi blestemate I deoarece, ca şi aurul şi argintul, orice valoare 
comercială trebuie să ajungă la o determinare exactă şi riguroasă". 

Ideea de a atribui oilor şi viţi de vie calitatea de bani 
nu este nouă. In Franţa, ea datează din secolul lui Ludovic 
l XIV-lea. Pe atunci a început să se stabilească atotputer-
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mCla banilor şi lumea se plîngea de deprecierea tuturor ce
lorlalte mărfuri, aşteptînd cu nerăbdare momentul cînd "orice 
valoare comercială" va ajunge la exacta şi la riguroasa ei 
determinare, la starea de bani. Iată ce găsim încă la Bois
guillebert, unul dintre cei mai vechi economişti ai Franţei : 

"Prin această participare nelimitată de concurenţi care vor fi înseşi 
mărfurile revenite la justa lor valoare, banii vor fi readuşi atunci în limi
tele lor naturale" ("Economistes financiers du dix-huitieme siecle" ·, pag. 
422, edit. Daire). 

Se vede că primele iluzii ale burgheziei sînt şi ultimele 
ei iluzii. 

B. Excedentul de muncă 

"In anumite lucrări de economie politică se găs'eşte următoarea ipo
teză absurdă : dacă preţul tuturor lucrurilor s-r dubla ... Ca şi cum preţul 
oricărui lucru nu ar fi proporţia dintre lucruri, ca şi cum s-ur putea 
dubla o proporţie, un raport, o lege '" (Proudhon, voI. 1 ,  pag. 81 ) .  

Economiştii au făcut această greşeală pentru că nu au 
ştiut să aplice "legea proporţionalităţii I şi a "valorii consti
tuite" . 

Din nefericire, chiar în lucrarea d-lui Proudhon, val. I, 
pag. I lO, se poate găsi această ipoteză absurdă că, "dacă 
salariul ar creşte în mod general, preţul tuturor lucrurilor 
ar creşte şi el " .  Mi mult, dacă în anumite lucrări de eco
nomie politică se întîlneşte fraza în chestiune, tot acolo se 
află şi explicarea ei. 

"Dacă se spune că preţul tuturor mărfurilor creşte sau scade, se 
exclude întotdeauna o marfă sau alta ; în general, marfa exclusă sînt 
banii sau munca · ("Enciclopaedia Metropolitana, or Universal Dictionary 
of Knowledge" , voI. IV, în articolul "Political Economy" de Senior, Londra, 
1836 54 Vezi, de asemenea, pentru această expresie, J.-St. Mill, "Essays 
on some unsettled questions of politic al economy" , Londra, 1844, şi Tooke, 
"An history of prices" etc. ,  Londra, 1838 55) . 

Să trecem acum la a doua aplicare a "valorii constituite a 
şi la alte proporţionalităţi, care au singurul defect de a nu 
fi prea proporţionate j să vedem dacă d-l Proudhon izbuteşte 
aici mai bine decît în cazul transformării oilor în bani. 

,,0 aXiomă admisă în general de către economişti este aceea că orice 
muncă trebuie să dea un excedent. Această teză este pentru mine Ul 
adevăr universal şi absolut : este corolarul legii proporţionalităţii, care 

• "Economişth financiari ai secolului al X VIII-lea". - Nota Trad. 
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poate fi privită drept rezultatul intregii ştiinţe conomice. Dar să mă 
ierte economiştii : principiul enunţat [n teoria lor că orice muncă trebuie 
8ă dea un excedent este lipsit de sens şi nu poate să fie demonstrat" 
(proudhon). ' 

Pentru a dovedi că orice muncă trebuie să  dea un exce
dent, d-l Proudhon personifică societatea ; el face din ea o 
societate personală, o societate care nu este nicidecum so
cietatea persoanelor, deoarece are legile ei proprii, care nu 
au nimlc comun cu persoanele din care se compune socie
tatea, şi "inteligenţa ei proprie " ,  care nu este o inteligenţă în 
sensul comun, ci o inteligenţă ieşită din comun. D-I Proudhon 
reproşează economiştilor că ei nu au înţeles personalitatea 
acestei fiinţe colective. Ne rezervăm plăcerea de a-i opune 
următorul pasaj din lucrarea unui economist american care 
reproşează celorlalţi economişti exact contrarul : 

"Entitatea morală (the moral entity) - fiinţa gramaticală (the gram
matical beinq) numită societate - a fost investită cu atribute care nu 
au o existenţă reală decit in imaginaţia acelora care dintr-un cuvînt 
fac un lucru ... Iată ce a dat n aşt'ere in economii politică la atîtea greu
tăţi şi la atitea greşeli regretabile" (Th. Cooper. "Lectures on the Ele
ments of Political economy·,  Columbia, 1826 5G). 

,.In ceea ce îi priveşte pe 'indivizi, acest principiu al excedentului de 
muncă - continuă d-l Proudhon - nu este just decit în măsura in care 
emană de la societatea ale cărei legi exercită acţiunea lor binefăcătoare 
lsupra acestor indivizi · .  

Oare prin aceasta d-l Proudhon vrea să spună pur şi 
simplu că producţia individului social depăşeşte pe aceea a 
individului izolat 1 Oare despre acest excedent al producţiei 
indivizilor asoiaţi faţă de aceea a indivizilor neasooiaţi 
vrea să vorbească d-l Proudhon 1 Dacă este aşa, vom putea 
să-i cităm o sută de economişti care au expr,:mat acest ade
văr simplu fără misticismul în care d-l Proudhon se învă
luie. Iată ce spune, de pildă, d-l Sadler : 

"Munca asociată dă rezultate pe care munca individuală nu le-ar 
putea da niciodată. Deci, pe măsură ce omenirea va creşte ca număr, 
produsele munc�i ei unite vor întrece cu mult suma unui simplu addos 
corespunzător acestei creşteri... In muncile mecanizate, ca  şi in lucră
rile ştiinţifice, un om poate să facă actualmente într-o zi mai mult decît 
un individ izolat in decursul unei vieţi întregi. Axioma matema';cieniloI 
că intregul este egal cu părţile, aplicată la subiectul nostru, nu mai este 
adevărată. In ce priveşte munca, acest mare stilp al existentei umane (the 
great pillar of human existence) . se poate spune că produsul eforturilor 
unite intrece cu mult tot ceea Ce eforturile individuale şi separate ar 
putea vreodată să producă" (T. Sadler . . . The law of population·, Londra, 
130 57) .  
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Să revenim la d-l Proudhon. Excedentul de muncă, spune 
el, se explică prin societatea-persoană. Viaţa acestei per
soane urmează legi opuse legilor care determină activitatea 
omului ca individ, lucru pe care el vrea să-I dovedească 
prin "fapte".  

"Descoperirea unui procedeu economic nu poate niciodată să  aducă 
Inventatorului un profit egal cu acela pe care il aduce societăţii ... S-a ob
servat că întreprinderile de cale ferată sînt într-o măsură cu mult mai 
mică Un izvor de bogăţie pentru antreprenori decît pentru stat... Preţul 
mediu pentru transportul de mărfuri este de 18 centime de tonă-kilometru, 
marfă ridicată şi predată la depozit. S-a 'calculat că la acest preţ o intre
prindere obişnuită de cale ferată nu ar obţine nici 10% beneficiu net, 
adică aproximativ un beneficiu egal cu cel al unei întreprinderi de cărău
şie. Dar să admitem că viteza ransporturilor pe calea ferată se află în 
raport de 4 la 1 faţă de cărăuşie ; în cazul acesta, dat fiind că in societate 
timpul este însăşi valoarea, la un preţ egal calea ferată va prezenta faţă 
de cărăuşie un avantaj de 400 % .  Totuşi, acest avantaj enorm, foarte real 
pentru societate, nu se realizează nici pe departe în aceeaşi proporţie 
pentru cărăuş, care, în timp ce aduce societăţii un avantaj de 400 % ,  nu 
scoate pentru el nici 10%.  Să presupunem într-adevăr, pentru a concretiza 
lucrurile si m ai mult. că tariful pe calea ferată a fost urcat la 25 de 'en
time, cel al cărăuşiei rămînînd de 18 ; în cazul acesta calea ferată va 
pierde de îndată toate transporturile de mărfuri. Expeditori, destinatari, 
toată lumea ar reveni la camioane sau chiar la căruţe dacă va fi nevoie. 
Locomotiva ar fi părăsită : un avantaj social de 400% ar fi sacrificat unei 
pierderi particulare de 35% .  Motivul este uşor de înţeles : avantajul care 
rezultă d;n raoiditatea transportului pe calea ferată este absolut social 
ş i  fiecare individ nu participă l a  el decit intr-o proporţie minimă (să 
nil uităm că în momentul de fată nu este vorba decît de transportul de 
mărfuri). in timp ce pierderea loveşte direct în consumator. Un benefici' 
social de 400 reprezintă pentru individ, dacă societatea este numai de 
1 .000.000 de oameni, 4/10.000, în timp ce o pierdere de 33 % pentru con· 
sumator ar presupune un deficit social de 33.000 000· [Proudhonl 

Nu ne oprim asupra faptului că d-l Proudhon exprimă o 
viteză împătrită prin 400 % din viteza iniţială ; dar a pune 
in raport procentele de viteză cu procentele de profit şi a 
stabili o proporţie între două raporturi care, deşi pot fi mă
surate fiecare în parte prin procente, nu se pot totuşi mă, 
sura intre ele înseamnă a stabili o proporţie între procente 
şi a lăsa deoparte obiectele la care se referă procentele. 

Procentele rămîn întotdeauna procente. 1 0 %  şi 400 % sînt 
comensurabile ; ele se află în acelaşi raport ca 10 faţă de 400. 
Deci, conchide d-l Proudhon, un profit de 10 % valorează de 
40 de ori mai puţin decît o viteză impătrită. Ca să salveze 
aparenţele, el spune că pentu societate timpul înseamnă 
bani (time is money) . Această eroare provine din faptul că, 
in mod confuz, el îşi aminteşte că există un raport între va-
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loare şi timpul de muncă şi se grăbeşte deci să asim\�leze 
timpul de muncă cu timpul de transport, adică să identifice 
cu societatea întreagă pe cei cîţiva mecanici,  şefi de tren 
şi însoţitori al căror timp de muncă coincide într-adevăr cu 
timpul de transport. Iată viteza devenită deodată capital , şi 
în acest caz el are deplină dreptate să spună : "Un beneficiu 
de 400% va fi sacrificat unei pierderi de 35%" .  După ce a 
stabilit această ciudată teză ca matematician, el ne-o explică 
ca economist. 

"Un beneficiu social de 400 reprezintă pentru individ, 
dacă societatea este numai de 1 .000.000 de oameni , 4/1 0 .000" .  
D e  acord i dar nu este vorba d e  400, c i  d e  400 % ,  iar un be
neficiu de 400 % reprezintă şi pentru individ 400 % , nici mai 
mult nici mai puţin. Indiferent care ar fi capitalul, dividen
deIe se vor stabili tot după raportul de 400 % .  Ce face d-I 
Proudhon ? El ia procentele drept capital şi, parcă temîn
du-se că confuzia lui nu este încă destul de vădită, de "con
cretă" ,  continuă : 

, ,0 pierdere de 33 % pentru consumator ar presupune un 
deficit social de 33.000.000" .  33 % pierdere pentru un consu
mator înseamnă 33 % pierdere pentru un milion de consu
matori. Cum poate deci d-l Proudhon să spună cu certitu
dine că deficitul social, în cazul unei pierderi de 33 % ,  se va 
ridica la 33.000.000, cînd nu cunoaşte nici capitalul social şi 
ici măcar capitalul vreunuia dintre cei interesaţi ? Nu-i era, 
aşadar, de ajuns d-Iui Proudhon că a confundat capitalul cu 
procentele ; el Se întrece pe sine însuşi, identificînd capitalul 
investit într-o întreprindere cu numărul celor interesaţi. 

. , Intr-adevăr, să presupunem, pentru a concretiza lucru
rile şi mai mult" ,  un capital determinat. Un profit social de 
400 0'n împărţit la un milion de participanţi, fiecare investind 
un franc, dă n beneficiu de 4 franci de persoană, şi nu 
0 ,0004, cum pretinde d-l Proudhon. La fel o pierdere de 33 % 
de fiecare participant reprezintă un deficit social de 330.000 
de franci, şi nu de 33.000.000 ( 100 : 33 = 1 .000.000 : 330.000) . 

D-I Proudhon, preocupat de teoria sa a societăţii-persoană, 
uită să facă împărţirea cu 100 i el obţine astfel 330.000 de 
franci pierdere i dar 4 franci profit de persoană însumează 
pentru societate 4.000.000 de franci profit. Rămîne pentru so
cietate n profit net de 3.670.000 de franci. Acest calcul exact 
răstoarnă demonstraţia d-Iui Proudhon : beneiciile şi p ier
der "le societăţii nu sînt invers proporţionale cu beneficiile 
şi cu pierderile indivizilor. 
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După ce m corectat aceste simple erori de alcul, să 
cercetăm care ar fi consecinţele dacă, făcînd abstracţie de 
greşelile de calcul, m admite pentru căile ferate acest ra
port între viteză şi capital, aşa 'cum îl dă d-l Proudhon. Să  
presupunem că un transport de  patru ori mai rapid costă de 
patru ori mai mult j acest transport nu ar da mai puţin profit 
decît cărăuşia, care este de patru ori mai înceată şi costă 
un sfert din cheltuieli. Dacă cărăuşia ia 18 centime, calea 
ferată ar putea lua 72 de centime. Aceasta r fi cu "exacti
tate matematicău consecinţa presupunerilor d-Iui Proudhon, 
făcînd bineînţeles din nou abstracţie de erorile sale de calcul. 
Dar i ată că pe neaşteptate el ne spune că, dacă în loc de 72 
de centime calea ferată nu ar lua decît 25, ea ar pierde de 
îndată toate transporturile de mărfuri. Evident, trebuie să ne 
întoarcem la camioane şi chiar la căruţe. Vrem numai să-i 
dăm un sfat d-Iui Proudhon : să nu uite în al său "Program 
al asociaţiei progresiveJ să facă împărţirea cu 100. Dar vai I 
Nu trebuie să ne facem iluzii că sfatul nostru va fi ascultat, 
căci d-l Proudhon este atît de încîntat de calculul său "pro
gresivU care corespunde "asociaţiei progresiveu ,  încît ex
clamă cu multă emfază : 

"m arătat in capitolJl al II-lea, prin rezolvarea antinomiei valorii. 
că avantajul oricărei descoperiri utile este, orice s-ar spune, inconparabil 
mai mic pentru inventator decit pentru soci'etate ; am demonstflt acest 
lucru cu o exactitate matematică t* 

Să revenim la ficţiunea societăţii-persoană, ficţiune care 
nu avea alt scop decît să dovedească un simplu adevăr, şi 
anume o invenţie nouă care permite să se producă cu aceeaşi 
cantitate de muncă o cantitate mai mare de marfă face să 
scadă valoarea de schimb a produsului. Deci societatea rea
lizează un profit nu pentru că ar obţine mai multe valori de 
schimb, ci pentru că obţine mai multe mărfuri în schimbul 
aceleiaşi valori. Cît despre inventator, concurenţa face să 
scadă treptat profitul lui la nivelul general al  profiturilor. 
A dovedit oare d-l Proudhon această teză, aşa cum a avut 
intenţia s-o facă ? Nu. Aceasta nu-l împiedică totuşi să re
proşeze economiştilor că nu au demonstrat-o. Pentru a-i do
vedi contrarul, nu vom cita decît pe Ricardo şi pe Lauderdale : 
Ricardo, întemeietorul şcolii care determină valoarea prin 
timpul de muncă j Lauderdale, unul dintTe apărătorii cei mai 
îndîrjiti ai determinării valorii prin cerere şi ofertă. Amîndoi 
au demonstrat aceeşi teză. 
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"Inlesnind mereu producţia, micşorăm mereu valoarea unora dintre 
mărfuril e  produse mai înainte, cu toate că prin acelaşi mijloc noi nu nu
mai că mărim avuţia nat;onală, dar mărim în acelaşi timp şi posibilitatea 
de a produce pe viitor. . .  De îndată ce, cu ajutorul maşinilor sau prin 
cunoştinţele noastre de fzică, silim forţele naturii să facă lucrul pe carR 
înainte îl făcea omul, scade în consecinţă valoarea de schimb a acestui 
lucru. Dacă pentru a pune în mişcare o moară de grîu ar fi nev';e de 
zece oameni şi s-ar descoperi că cu ajutorul vîntului sau al apei munca 
acestor zece oameni poate fi economisită, valoarea făinii produse prin 
acţiunea morii ar scădea din acel moment proporţional cu cantitatea de 
muncă economisită şi societatea s-ar îmbogăţi cu întraga valoar> a lu
Lrurilor pe care munca acestor zece oameni le-ar putea produce, fără 
ca pr;n aceasta fondurile destinate întreţinerii muncitorilor să sufere 
nici re. mai mică scădereM (Ricardo) . 

La rîndul lui, Lauderdale spune : 

"Profitul capitalurilor provine întotdeauna din faptul că ele înlocuies" 
o parte din munca pe care omul ar trebui s-o îndeplinească cu mîimle 
sale sau din faptul că ele efectuează o parte din munca care depăşeşte 
puterea personală a omului şi pe care nu ar putea s-o execute el însuşi. 
Micul benef.ciu pe care îl au de obicei proprietarii de maşini, comparat 
cu preţul muncii pe care acestea o înlocuiesc, va da, poate, naştere unor 
indoieli în ceea ce priveşte j usteţea acestei păreri. O pompă mecanică, 
de exemplu, scoate într-o zi dintr-o mină de cărbuni mai multă apă decît 
ar putea să scoată cu braţele trei sute de oameni chiar cu ajutorul hîr
daielor ; şi nu încape înd'.ală că pompa înlocuieşte munca lor cu mult 
mai puţină cheltuială. Acelaşi lucru se poate spune despre toate maşi
nile. Ele îndeplinesc la un preţ mai scăzut munca efectuată înainte de 
oamenii pe care ele i-au înlocuit... Să zicem că se dă un brevet inven
tatorului unei maşini c are face munca a patru oameni ; deoarece privi
leg.ul exclusiv împiedică lrice concurenţă, în afară de aceea care rezultă 
din munca muncitorilor înlocuiţi cu maşină, este limpede că, tot timpul 
cît va dura privilegiul, salariul acestora va fi măsura preţului pe care 
Inventatorul trebuie să-l fixeze pentru produsele sale j adică, pentru a 
aSigura desfacerea produselor sale, el va trebui să ceară ceva mai puţin 
decît salar;ul muncii pe care o înlocuieşte maşina s a. Dar de îndată ce 
încetează privilegiul şi apar alte maşini de acelaşi fel, ele rivalizează cu a sa. Atunci el îşi va fixa preţul după pnncipiul general, în raport cu 
abundenţa maşinilor. Profitul capitalurilor folosite ... , cu toate că rezultă 
dintr-o muncă înlocuită, se stabileşte în cele d';n urmă nu după valoarea 
acestei munci, ci, ca în toate celelalte cazuri, în funcţie de concurenţa 
dintre proprietarii de capitaluri ; gradul acestei concurenţe este întot
deauna determinat de proporţia dintre capitalurile oferite pentru acest 
scop şi cererea pentru aceste capitaluri " ,  

Deci, în ultimă analiză, rezultă că,  atîta timp cît  profitul 
va fi mai mare într-o ramură industrială decît în altele, vor 
exista întotdeauna capitaluri care se vor îndrepta spre această 
ramură, pînă cînd rata profitului va fi scăzut la nivelul comun, 

Am văzut adineauri că exemplul cu căile ferate nu era 
de loc potrivit pentru a lămuri cît de puţin ficţiunea societăţii-
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persoană. Totuşi d-l Proudhon îşi reia fără să se sfiască cu
vîntarea : 

,,0 dată ce aceste chestiuni au fost clarificate, mmlC mai uşor decit 
să explicăm de ce munca fiecărui producător trebuie să-i dea un exce
dent" .  

Ceea ce urmează acum aparţine antichităţii clasice. O 
povestire poetică pentru recrearea cititorului după oboseala 
pe care trebuie să i-o fi pricinuit rigurozitatea demonstraţiilor 
matematice care . au precedat. D-I Proudhon dă societăţii-per
soană numele de Prometeu, ale cărui măreţe fapte le glorifică 
după cum urmează : 

"La inceput, ieşind din sinul naturii, Prometeu se trezeşte Ia viaţă 
cuprins de o toropeală plină de farmec" etc. etc. "Prometeu se apucă de 
lucru, şi din prima zi, prima zi a celei de-a doua creaţii, produsul lui 
Prometeu, adică bogăţia sa, bunăstarea sa, este egală cu zece. A doua 
zi Prometeu işi divide munca, iar produsul său devine egal cu o sută. A 
treia zj şi in fiecare din zilele următoare Prometeu inventează maşini, 
descoperă noi proprietăţi ale corpurilor, noi forţe in natură ... Cu fiecare 
p as pe care il face activitatea sa, indicele producţiei sale creşte şi ii anunţă 
un surplus de fericire. Şi, in sfîrşit, deoarece pentru el a consuma în
seamnă a produce, este limpede că fiecare zi de consum, neluîndu-i decit 
produsul zilei din ajun, ii l asă un excedent de produse pentru ziua ur
mătoare". 

Acest Prometeu al d-Iui Proudhon este un personaj ciudat, 
la fel de slab în logică ca şi în economie politică. Atîta timp 
cît Prometeu ne învaţă că numai diviziunea muncii, aplicarea 
maşinilor, folosirea forţelor naturii şi a capacităţii tehnice spo
resc forţa productivă a oamenilor şi dau un excedent în com
paraţie cu produsul muncii izolate, acest nou Prometeu nu 
are decît un singur cusur : acela de a veni prea tîrziu. Dar de 
îndată ce Prometeu se apucă să vorbească despre producţie 
şi consum, el devine într-adevăr grotesc. Pentru el, a consuma 
înseamnă a produce ; el consumă a doua zi ceea ce a produs 
în ajun ; astfel el are întotdeauna un avans de o zi ; acest 
avans de o zi este "excedentul său de muncă" .  Dar, consumînd 
a doua zi ceea ce a produs în ajun, el trebuie totuşi în prima 
zi care nu avea ajun să fi lucrat pentru două zile. ca să aibă 
după aceea un avans de o zi. Cum a cîştigat Prometeu acest 
excedent în prima zi, cînd nu exista nici diviziunea muncii, 
nici maşini şi nici nu se cunoşteau alte forţe fizice în afară de 
aceea a focului ? Astfel, cu toată întoarcerea "la prima zi a 
celei de-a doua creaţii" ,  chestiunea nu a înaintat nici cu un 
pas. Această manieră de a explica lucrurile - în parte ebraică, 
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in parte greacă, totodată mistică şi alegorică - îi dă d-Iui 
Proudhon tot dreptul de a spune : 

"Am demonstrat teoretic şi faptic principiul că orice muncă trebuie 
să dea un excedent". 

Faptele constituie faimosul calcul progresiv j teoria este 
mitul lui Prometeu. 

"Dar - continuă d-l Proudhon - acest principiu, care este tot atît 
de sigur ca şi  o axiomă matematică, este încă departe de a fj înfăptuit 
pentru toată lumea. Cu toate că progresul industriei colective face ca 
fiecare zi de muncă i ndividuală să dea o producţie ' tot mai mare, ceea 
ce ar trebui să aibă drept consecinţă inevitabilă îmbogăţirea permanentă 
a muncitorului, deşi salariul său ar rămîne acelaşi, vedem totuşi că in 
societate o parte se îmbogăţeşte mereu, iar alta trăieşte în mizerie " .  

In 1 710 populaţia Regatului Unit al  Marii Britanii era de 
15.000.000, iar populaţia productivă de 3.000.000. Capacitatea 
tehnică a producţiei era corespunzătoare unei populaţii u 
aproximativ 12.000.000 mai mari j forţele productive însumau 
deci 1 5.000.000. Prin urmare, raportul dintre forţele produc
tive şi populaţie era de · l  la 1, iar cel dintre productivitatea 
capacităţii tehnice şi productivitatea muncii manuale era 
de 4 la 1. 

In 1840 populaţia nu depăşea 30.000.000 j populaţia produc
tivă era de 6.000.000, în timp ce capacitatea tehnică ajunsese 
la 650.000.000, adică se afla într-un raport de 21 la 1 faţă de 
populaţie şi de 1 08 la 1 faţă de productivitatea muncii manuale . 

In societatea engleză, productivitatea zilei de muncă a spo
rit deci în 70 de ani cu 2.700%, adică în 1 840 se producea 
într-o zi de 27 de ori mai mult ca în 1 710. După părerea d-Iui 
Proudhon s-ar naşte următoarea întrebare : cum se face că 
muncitorul englez din 1840 nu era de 27 de ori mai bogat de
cît cel din 1 710 ? O astfel de întrebare presupune, desigur, că 
englezii ar fi  putut produce aceste bogăţii fără să fi  existat 
condiţiile isto"ice în cadrul cărora ele au fost produse, ca acu
mularea privată a capitalurilor, diviziunea modenă a muncii, 
fabricile, concurenţa anarhică, munca salariată, în sfîrşit tot ce 
se bazează pe antagonismul dintre clase. Or, tocmai acestea 
erau condiţiile necesare pentru dezvoltarea forţelor produc
tive şi creşterea excedentului de muncă. Aşadar, pentru a 
obţine această dezvoltare a forţelor productive şi a acestui 
excedent de muncă, a trebuit să existe clase care să se îmbo
găţească şi clase care să trăiască în mizerie. 

Prin urmare, ce este în ultimă instanţă acest Prometeu 
reînviat de d-l Proudhon 1 El este societatea, relaţiile sociale 
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bazate pe antagonismul dintre clase. Aceste relaţii nu sînt 
relaţii de la individ la individ, ci de la muncitor la capitalist, 
de la fermier la proprietar funciar etc. lnlăturaţi aceste relaţii 
şi veţi desfiinţa întreaga societate, iar din Prometeul vostru 
nu va mai rămîne decît o fantomă fără braţe şi fără picioare, 
adică fără fabrici,  fără diviziune a muncii, în sfîrşit lipsită de 
toate cele cu care aţi înzestrat-o la început pentru a o face 
să obţină acest excedent de muncă. 

Dacă teoretic ar fi deci de ajuns să se interprete�e, aşa cum 
face d-l Proudhon, formula excedentului de muncă în sensul 
egali zării fără a se ţine seamă de condiţiile actuale ale pro
ducţiei, în practică r fi de ajuns să se împartă în mod egal 
între muncitori toate bogăţiile cîştigate pînă în prezent fără a 
schimba cu nimic condiţiile actuale de producţie. Această 
împărţire nu ar asigura, desigur, un prea mare confort fiecărui 
participant în parte. 

Dar d-l Proudhon nu este atît de pesimist pe cît s-ar putea 
crede. Deoarece proporţionalitatea reprezintă pentru el totul, 
el trebuie să vadă neapărat în Prometeul existent, adică în 
societatea actuală, un început de realizare a ideii sale preferate. 

"Dar pretutindeni progresul bogăţiei, adici proporlionalitatea valo
rilor, este legea dominantă ; şi cînd economiştii opun plîngerilor parti
dului social creşterea progresivă a avutiei publice şi indulcirea condi
ţiilor chiar şi ale celei mai nenorocite clase, ei proclamă, fără să bă
nuiască, un adevăr care condamnă teoriile lor". 

Ce este, aşadar, bogăţia colectivă, avuţia publică ? Ea este 
bogăţia burgheziei, nu a fiecărui burghez în parte. Ei bine I 
Economiştii nu au făcut altceva decît să demonstreze cum s-a 
dezvoltat şi cum trebuie să crească bogăţia burgheziei în ca
drul relaţiilor de producţie existente. Cît despre clasele mun
citoare, problema dacă situaţia lor s-a îmbunătăţit prin creşte
rea avuţiei pretins publice este încă foarte controversată. Dacă 
economiştii ne citează, în sprij inul optimismului lor, exemplul 
muncitorilor englezi din industria bumbacului, ei au în vedere 
numai situaţia acestora în rarele momente de prosperitate a 
comerţului. Aceste momente de prosperitate se află în "justa 
proporţionalitate" de 3 la 10 faţă de perioadele de criză şi de 
stagnare. Dar poate că, vorbind de îmbunătăţire, economiştii 
au avut în vedere milioanele de muncitori care au trebuit să 
piară în Indiile orientale pentru a procura o dată la 10 ani 
3 ani de prosperitate unui milion şi jumătate de muncitori din 
Anglia care lucrează în aceeaşi industrie. 
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Altfel stau lucrurile în ceea ce priveş1e chestiunea parti
cipării temporare la creşterea avuţiei publice. Faptul partici
pării temporare se explică prin teoria economiştilor. Este o 
confirmare, şi nicidecum o "condamnare" ,  cum susţine d-I 
Proudhon. Dacă este ceva de condamnat, aceasta ar fi, desigur, 
sistemul d-Iui Proudhon, care, după cum am văzut, l-ar reduce 
pe muncitor la minimul de salariu, cu toată creşterea avuţiei. 
Numai prin această reducere la minim a salariului muncitoru
lui ar putea d-l Proudhon să aplice principiul justei proporţîo
nalităţi a valorilor şi principiul "valorii constituite" prin 
timpul de muncă. Deoarece, datorită concurenţei, salariul osci
lează peste sau sub preţul alimentelor necesare pentru între
ţinerea muncitorului, acesta poate să beneficieze într-o măsură 
oarecare de creşterea avuţiei publice, dar poate să şi moară 
de mizerie. Aceasta este teoria economiştilor care nuşi fac 
iluzii. 

După lungile sale divagaţii cu privire la calea ferată, la 
Prometeu şi la noua societate care trebuie refăcută pe baza 
"valorii constituite" ,  d-l Proudhon se reculege ; îl cuprinde 
emoţia şi exclamă pe un ton părintes c : 

"Ii Implor pe economişti să se întrebe un moment, in tăcerea inimi! 
lor, departe de prejudecăţile c are ii tulbură şi fără să ţină seama de 
posturile pe care le ocupă sau pe care le aşteaptă, fără să ţină seama 
de interesele pe care le slujesc, de sufragiile la care rivnesc, de distinc
ţiile care le măgulesc vanitatea : să spună dacă pînă in această zi prm · 
cipiul că orice muncă trebuie să dea un excedent le-a apărut in inl!!n
ţuirea de premise şi de consecinţe înfăţişate de nci·.  
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CAPITOLUL AL II-LEA 

Metafizica economiei politice 

§ 1. Metoda 

Iată-ne în plină Germanie I Va trebui să ne ocupăm de meta
fizică vorbind deipre economie politică. Dar şi aici nu facem 
decît să urmărim "contradicţiile "  d-Iui Proudhon. Adineauri 
ne-a silit să vorbim englezeşte, să devenim noi înşine oarecum 
englezi. Acum se s'chimbă decorul. D-I Proudhon ne transportă 
în scumpa noastră patrie şi ne sileşte să reluăm, fără voie, 
calitatea noastră de germani. 

Dacă englezul transformă omul în pălărie, germ anul trans
formă păIăriile în idei. Englezul este Ricardo, bancher bogat 
şi  economist distins ; germanul este Hegel, simplu profesor de 
filozofie la Universitatea din Berlin. 

Ludovic al XV-lea, ultimul rege absolutist care reprezenta 
decadenţa monarhiei franceze, avea la curte ca medic pe pri
mul economist al Franţei. Acest medic, acest economist, repre
zenta triumful iminent şi sigur al burgheziei franceze. Doctorul 
Quesnay a făcut din economia politică o ştiinţă ; el a rezu
mat-o în faimosul său "Tableau economique " . In afară de cele 
o mie şi una de comentarii apărute în legătură cu acest tablou, 
mai avem un comentariu al doctorului însuşi. Este o "Analiză 
a tabloului economic " ,  urmată de "şapte observaţii impor
tante" ;8. 

D-I Proudhon este un alt doctor Quesnay. El este Ques
nay-ul metafizicii economiei p olitice. 

Or, după Hegel, metafizica, întreaga filozofie, se reduce la 
metodă. Va trebui deci să  căutăm să clarificim' metoda d-lui 
Proudhon, care este cel puţin tot atît de tenebroasă ca şi "Ta
bloul economic" . De aceea vom face şapte observatii mai mult 
sau mai puţin imlortante. Dacă doctorul Proudhon nu este 
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mulţumit de observaţiile noastre, nu are decît să-I facă pe 
abatele 8audeau şi să ne dea el însuşi "explicaţia metodei 
economice-metafizice" 69, 

Prima observaţie 

"Noi nu facem o istorie cronologică, ci o istorie a succesiunii ideilor. 
Fazele sau categoriile economice sînt cînd concomitente, cind intervertite 
in manifestarea lor. Teoriile economice au totuşi succesiunea lor logică şi 
o anumită ordine in intelect ; aceasta este ordinea cu a cărei descoperIre 
ne mindrim" (Proudhon, voI. 1, pag. 145 şi 146). 

Hotărît, d-l Proudhon a vrut să-i sperie pe francezi, arun
cîndu-le în faţă fraze cvasihegeliene. Este vorba deci de doi 
oameni : întii de d-l Proudhon, apoi de Hegel. Prin ce Se deo
s ebeşte d-l Proudhon de ceilalţi economişti ? Şi ce rol j oacă 
Hegel în economia politică a d-lui Proudhon ? 

Economiştii consideră relaţiile de producţie burgheze, divi
ziunea muncii, creditul, banii etc., ca pe nişte categorii fixe, 
imuabile, eterne. D-l Proudhon, care găseşte aceste categorii 
gata formate, vrea să ne explice actul de formare, geneza 
acestor categorii, principii, legi, idei, gînduri. 

Economiştii ne explică cum se produce în cadrul acestor 
relaţii, dar nu ne explică cum se produc aceste relaţii, adică 
mişcarea istorică care le dă naştere. Pentru d-l Proudhon 
aceste relaţii sînt nişte principii, categorii şi idei abstracte, şi 
lui nu-i rămîne decît să facă ordine în aceste idei, care se gă
ses c orînduite după alfabet la sfîrşitul oricărui tratat de eco
nomie politică. Materialul economiştilor este viaţa activă şi 
palpitantă a oamenilor ; materialul d-lui Proudhon sînt dog
mele economiştilor. Dar din moment ce nu se ţine se.ma de 
dezvoltarea istorică a relaţiilor de producţie, ale căror cate
gorii nu sînt decît expresia lor teoretică, din moment ce nu 
vrem să vedem în aceste categorii decît idei, gînduri spontane, 
independente de relaţiile reale, sîntem nevoiţi să atribuim 
originea acestor idei mişcării raţiunii pure. Cum dă naştere 
raţiunea pură, eternă, impersonală acestor idei ? Cum le pro
duce ea ? 

Dacă am avea îndrăzneala d-lui Proudhon în materie de 
hegelianism, am spune : raţiunea Se deosebeşte în sine însăşi 
de sine însăşi. Ce înseamnă aceasta ? Raţiunea impersonală, 
neavînd în afară de ea nici teren pe care să se pună, nici 
obiect căruia să i se opună, nici subiect cu care să se compună, 
se vede silită să facă o tumbă punîndu-se, opunîndu-se şi com
punîndu-se - p oziţie, opoziţie, compoziţie. Pe greceşte aşa 
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ceva se cheamă : teză, antiteză şi sinteză. Celor care nu cu
nosc terminologia hegeliană, le vom da formula consacrată : 
afirmaţie, negaţie, negarea negaţiei. Iată ce înseamnă a spune 
lucrurilor pe nume. Desigur că nu e cabalistică, cu voia d-Iui 
Proudhon, dar ăsta este limbajul acestei raţiuni atît de pure, 
rupte de individ. In locul individului comun, cu felul său 
obişnuit de a vorbi şi de a gîndi, avem aici de-a face cu acest 
fel obişnuit, cu totul pur, minus individul. 

Trebuie oare să ne mai mirăm că orice lucru se p"ezintă 
în ultimă abstracţie - căci este vorba de o abstracţie, şi nu 
de o analiză - ca o categorie logic ă ? Trebuie oare să ne mai 
mirăm că, renunţînd treptat la tot ceea ce constituie indivi
dualismul unei case, că făcînd abstracţie de materialele din 
care este construită, de forma care o caracterizează, nu veţi 
mai avea decît un corp ; c ă, făcînd abstracţie de limitele 
acestui corp, nu veţi mai avea decît un spaţiu ; c ă, făcînd în 
sfîrşit abstracţie de dimensiunile acestui spaţiu, veţi ajunge 
să nu mai aveţi decît cantitatea cu totul pură, o categorie_ 
logică ? Astfel, eliminînd prin absracţie dintr-un subiect 
toate pretinsele accidente, însufleţite sau neînsufleţite, o a- . 
meni sau lucruri, avem dreptate cînd spunem c ă, făcînd 
ultima abstracţie, vom ajunge să avem ca substanţă catego
riile logice. Astfel, metafizicienii care, făcînd aceste abstracţii, 
îşi închipuie că tac anaJizâ şi, pe măsură ce se îndepărtează 
tot mai mult de lucruri, îşi închipuie că se apropie într-atît 
de ele încît le pătrund, aceşti metafizicieni au la rîndul 
lor dreptate cînd spun că lucrurile din lumea aceasta sînt 
broderii pe canavaua categoriilor logice. Iată prin ce se deo
sebeşte filozoful de creştin. Creştinul nu are decît o singură 
incarnare a logos-ului, în ciuda logicii ; filozoful nu mai ter
mină cu incarnările. Cine poate să se mai mire atunci că tot 
ce există, că tot ce trăieşte pe pămînt şi sub apă poate prin 
abstractizare să fie redus la o categorie logică ? că în felul 
acesta întreaga lume reală poate să se înece în lumea abstrac
ţiilor, în lumea c ategoriilor logice ? 

Tot ce există, tot ce trăieşte pe pămînt şi sub apă nu 
există, nu trăieşte decît printr-o mişcare oarecare. Astfel miş
carea istoriei dă naştere relaţiilor sociale, mişcarea industrială 
ne dă produsele industriale etc. 

După cum prin metoda abstracţiilor noi transformăm orice 
lucru în categorie logică, tot astfel nu avem decît să facem 
abstracţie de orice caracter distinctiv al diferitelor mişcări 
pentru a ajunge la mişcarea abstractă, la mişcarea pur for-
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mală, la formula pur logică a mişcării. Dacă în categoriile 
logice se găseşte substanţa oricări lucru, ne putem închipui 
că în formula logică a mişcării se găseşte metoda absolută, 
care nu numai că explică orice lucru, dar implică şi mişcarea 
fiecărui lucru. 

Aceasta este metoda absolută de care Hegel vorbeşte 
astfel : 

"Metoda este forţa absolută, unică, supremă, infinită, căreia nu-i poate 
rezista nici un obiect ; ea este tendinţa ratiunii de a se regăsi, de a se 
recunoaşte pe ea însăşi în orice lucru" ("Logica", voI. III GO) . 

Dacă orice lucru se reduce la o categorie_ logică, iar orice 
mişcare, orice act de producfie la  metodă, rezultă de la sine 
că orice ansamblu de produse şi de producţie, de obiecte şi de 
mişcare se reduce la o metafizică aplicată. Ceea ce Hegel a 
făcut pentru religie, drept etc.,  d-l Proudhon încearcă să facă 
pentru economia politică. 

Ce este deci această metodă absolută ? Abstracţia mişcării. 
Ce este abstracţia mişcării ? Mişcarea în stare abstractă. Ce 
este mişcarea în stare abstractă ? Formula pur logică a mişcării 
sau mişcarea raţiunii pure. In ce constă mişcarea raţiunii pure ? 
In a se pune, a se opune, a se compune ; a se formula ca teză, 
antiteză, s inteză ; sau : a se afirma, a se nega, a-şi nega negaţia. 

Cum ajunge raţiunea să se afirme, să devină o categorie 
determinantă ? Aceasta este treaba raţiunii însăşi şi a apolo
geţilor ei. 

Dar, de îndată ce a reuşit să  se formuleze ca teză, această 
teză, acest gînd opus sie însuşi se dedublează în două gîn
duri contradictorii : pozitivul şi negativul, "dau şi "nu " .  Lupta 
dintre aceste două elemente antagoniste, cuprinse în antiteză, 
constituie mişcarea dialectică. "Da" devenind "nu " ,  "nu " de
venind "da",  "dau devenind în acelaşi timp "da" şi "nu u, "nu" 
devenind în ace1aşi ip "nu" şi "da " ,  contrariile se contra
b alansează, se neutralizează, se paralizează. Contopirea aces
tor două ginduri contradictorii constituie un gînd nou, care este 
sinteza lor. Acest gînd nou se bifurcă şi el în două gînduri con
tradictorii, care se con topesc la rîndul lor într-o nouă sinteză. 
Din acest proces de procreaţie se naşte un grup de gînduri. 
Acest grup de gînduri urmează aceeaşi mişcare dialectică c a  
şi o categorie simplă ş i  are drept antiteză u n  grup contradicto
riu. Din aceste două grupe de gînduri se naşte un nou grup de 
gînduri care este sinteza lor. 

După cum din mişcarea dialectică a categoriilor simple ia 
naştere grupul, tot aşa din mişcarea dialectică a grupelor ia  
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naştere seria, iar din mişcarea dialectică a seriilor ia naştere 
întregul sistem. 

Aplicaţi această metodă la categoriile economiei politice 
şi veţi găsi logica şi metafizica economiei politice, sau, cu alte 
cuvinte, veţi găsi categoriile economice cunoscute de toată 
lumea, traduse într-o limbă puţin cunoscută care le dă aeruD 
de a fi proaspăt ieşite dintr-o minte de o raţiune pură ; atît d. 
mult par aceste categorii să se oreeze unele pe altele, să s e  
înlănţuie ş i  să se împletească unele c u  altele prin simplul 
mecanism al mişcării dialectice. Cititorul să nu se sperie de 
această metafizică, cu întregul ei eşafodaj de categorii, de 
grupe, de serii şi de sisteme. D-I Proudhon, cu toată silinţa p e: 
care şi-a dat-o de a se căţăra pe culmile sistemului contradic
tiilor, nu a putut niciodată să se ridice mai sus de primele 
două trepte, ale tezei şi ale antitezei simple, dar şi de pe 
aceste două trepte, pe care a reuşit să se caţere numai de 
două ori, o dată a căzut cu capul în jos.  

Dar nu am expus pînă acum decît dialectica lui  HegeL 
Vom vedea mai tirziu cum reuşeşte d-l Proudhon s-a reducă 
la proporţiile cele mai meschine. Astfel, pentru Hegel, tot ce 
s-a petrecut şi se petrece încă în lume este tocmai ceea ce se 
petrece în p ropria sa gîndire. Astfel, filozofia istoriei nu este 
decît istoria filozofiei, a filozofiei sale. Nu mai există "istoria 
cronologică" ,  nu există decît "succesiunea ideilor în intelect " .  
El crede c ă  poate să construiască lumea prin mişcarea gîn
dirii, în timp ce nu face decît să reconstruiască sistematic 
ideile din capetele tuturor oamenilor şi să le clasifice după 
metoda sa absolută. 

A doua observaţie 

Categoriile economice nu constituie decît expresiile teore
tice, abstracţiile relaţiilor sociale de producţie. D-I Proudhon. 
ca adevărat filozof ce este, înţelegînd lucrurile pe dos, nu vede 
în relaţiile reale decît întruchiparea principiilor, a categoriilor 
care, ne spune tot d-l Proudhon-filozoful, dormitau în sînul 
"raţiunii impersonale a omeniri i " .  

D-I Proudhon-economistul a înţeles prea bine c ă  oamenii 
produc stofă, pînză, mătase, în cadrul unor relaţii de producţie 
determinate. Dar el nu a înţeles că şi aceste relaţii sociale 
determinate sînt produse de oameni, ca şi pînza, inul etc. Rela
ţiile sociale sînt strîns legate de forţele productive. Dohîndind 
noi forţe productive, oamenii îşi schimbă modul 10' de pr-
9 - Marx-Engels - Opere, voI. 
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ducţie şi, O dată cu el, felul lor de a-şi cîştiga existenţa, îşi 
s chimbă toate relaţiile lor sociale. Moara acţionată cu mîna 
creează societatea cu stăpîni feudali ; moara cu aburi socie
tatea cu capitalişti industriali. 

Aceiaşi oameni care stabilesc relaţiile sociale corespun
zătoare dezvoltării producţiei lor materiale produc şi princi
piile, ideile, categoriile corespunzătoare relaţiilor lor sociale. 

Aceste idei, aceste categorii sînt, p rin umare, tot atît 
de puţin eterne ca şi relaţiile pe care le exprimă. Ele sînt 
produse istorice trecătoare. 

Există o mişcare continuă de creştere a forţelor productive, 
de desfiinţare a relaţiilor sociale, de formare a ideilor ; ne
schimbătoare este numai abstracţia mişcării - "moartea 
nemuritoare" 61 . 

A Ireia observaţie 

Relaţiile de producţie ale oricărei societăţi formează un 
întreg. D-I Proudhon consideră relaţiile economice ca tot atîtea 
faze sociale care se nasc unele din altele, rezultînd unele din 
altele ca antiteza din teză şi realizînd în succesiunea lor logică 
raţiunea impersonală a omenirii.  

Singurul inconvenient al acestei metode este că, ponind 
la examinarea unei singure faze, d-l Proudhon nu p oate s-o 
explice decît cu ajutorul tuturor celorlalte relaţii ale socie
tăţii, relaţii pe care, totuşi, încă nu le-a făcut să se nască p rin 
mişcarea sa dialectică. Cînd apoi d-l Proudhon trece la 
naşterea celorlalte faze cu ajutorul raţiunii pure, el proce
dează de parcă acestea ar fi nişte copii nou născuţi, uitînd că 
ele au aceeaşi vîrstă ca şi p rima. 

Astfel, pentru a ajunge la constituirea valorii, care pentru 
el este baza oricărei evoluţii economice, el nu se putea lipsi 
de diviziunea muncii, de concurenţă etc. Totuşi, în seria, în 
intelectuJ d-Iui Proudhon, în succesiunea logică, aceste relaţii 
încă nu existau. 

Construind cu ajutorul categoriilor economiei politice edi
ficiul unui sistem ideologic, el dislocă verigile sistemului 
social şi transformă diferitele verigi ale societăţii în tot atîtea 
societăţi separate care se ivesc unele după altele. Cum ar 
putea, într-adevăr, simpla formulă logică a mişc ării, a succe
siunii, a timpului să explice organismul societăţii în c are toate 
relaţiile coexistă simultan şi se sprij ină unele pe altele 1 
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A patra observaţie 

Să vedem acum ce modificări aduce d-l Proudhon dialec
ticii lui Hegel atunci cînd o aplică la economia politică. 

Pentru d-l Proudhon, orice categorie economică are două 
laturi : una bună, alta rea. El priveşte categoriile cum ii pri
veşte micul burghez pe marii oamem ai istoriei : Napoleon 
este un om mare ; el a făcut mult bine, dar a făcut şi mult rău. 

Latura bună şi latura rea, avantajul şi dezavantajul, luate 
împreună, formează pentru d-l Proudhon contradicţia proprie 
fiecărei categorii economice. 

Problema care trebuie rezolvată este : menţinerea laturii 
bune, eliminîndu-se cea rea. 

Sclavajul este o categorie economică ca oricare alta. Deci 
are şi el două laturi. Să facem abstracţie de latura urîtă şi să 
vorbim de cea frumoasă : bineînţeles că nu este vorba decît 
de sclavajul direct, de sclavajul negrilor din Surinam, din 
Brazilia, din regiunile meridionale ale Americii  de Nord. 

Sclavajul direct este pivotul industriei burgheze, ca şi ma
şinile, creditul etc. Fără sclavaj nu ar exista bumbac ; fără 
bumbac nu ar exista industria modernă. Numai sclavajul a dat 
valoare coloniilor, care au creat comerţul mondial, iar comer
ţul mondial este condiţia de existenţă a marii industrii. Astfel 
sclavajul este o categorie economică extrem de importantă. 

Fără sclavaj , America de Nord, ţara cea mai avansată, s-ar 
fi transformat într-o ţară patriarhală. Ştergeţi America de Nord 
de pe harta lumii şi veţi ajunge la anarhie, la decadenţa com
pletă a comerţului şi a civilizaţiei moderne. Desfiinţati scla
vajul şi veţi fi şters America de pe harta lumii * . 

Astfel, sclavajul, fiind o c ategorie economică, a existat 
intotdeauna in instituţiile sociale ale diferitelor popoare. 
Popoarele moderne l-au mascat numai în propria lor ţară, dar 
l-au introdus fără mască in lumea nouă. 

* Aceasta era valabil pentru anul 1847. Pe atunci comerţul Statelor 
Unite pe piaţa mondială se mărginea mai ales la importul de produse in
dustriale şi de imigranţi şi la exportul de bumbac şi  de tutun, deci de 
produse ale muncii sclavilor din Sud. Statele nordice produceau m ai ales 
grîu şi carne pentru statele sclavagiste. Desfiinţarea sclavajului a devenit 
posibilă numai după ce Nordul a inceput să producă griu şi carne pen
tru export, devenind, pe lîngă aceasta, o ţară industrială, şi după ce In
dia, Egipt, Brazilia etc. au devenit puternice concurente pentru monopo
lul american al bumbacului. Şi chiar atunci aceasta a avut ca umare 
ruinarea Sudului, care nu a reuşit să îulocuiască sclavajul făţiş al ne
grilor prin sclavajul camflat al kulilor indieni şi chinezi. - F. E. (Nota 
lui F. Engels la editia germană din 1885). 

9* 
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Cum va încerca d-l Proudhon să salveze sclavajul ? Punînd 
problema menţinerii laturii bune a acstei categorii economice 
şi a eliminării celei rele. 

Hegel nu are probleme de pus. El nu are decît dialctica. 
D-I Proudhon nu a păstrat din dialectica lui Hegel decît lim
bajul. Mişcarea sa dialectică este deosebirea dogmatică dintre 
bun şi rău. 

Să-I privim un moment pe însuşi d-l Proudhon ca pe ) ca
tegorie. Să cercetăm latura sa bună şi latura sa rea, calităţile 
şi defectele sale. 

Dacă faţă de Hegel el are meritul de a pune probleme pe 
care intenţionează să le rezolve spre binele omenirii, el are 
totodată inconvenientul de a fi steril atunci cînd este vorba 
să zămislească cu ajutorul dialecticii o nouă categorie. Ceea ce 
constituie esenţa mişcării dialectice este coexistenţa celor 
două laturi contradictorii, lupta şi contopirea lor într-o cate
gorie nouă. E de ajuns să se pună problema eliminării laturii 
rele, pentru ca să se pună dintr-o dată capăt mişcării dialec
tice. Nu mai avem în faţa noastră o categorie care se pune 
şi se opune sie însăşi prin natura ei contradictorie, ci pe d-l 
Proudhon, care se zbudumă, se zbate şi se agită între cele 
două laturi ale categoriei. 

Aflîndu-se astfel într-un impas din care e greu de ieşit prin 
mijloace legale, d-l Proudhon face o adevărată tumbă cu aju
torul căreia sare dintr-o dată într-o categorie nouă. Şi atunci 
se dezvăluie în faţa ochilor săi miraţi seria din intelect. 

El ia prima categorie întîlnită şi îi acordă arbitrar calita
tea de a remedia inconvenientele categoriei de epurat. Astfel 
impozitele remediază, dacă este să dăm crezare d-lui Proudhon, 
inconvenientele monopolului, balanţa comercială inconvenien
tele impozitelor, iar proprietatea funciară inconvenientele 
creditului. 

Luînd astfel pe rînd categoriile economice una cîte una 
şi făcînd dintr-una antidotul celeilalte, d-l Proudhon izbuteşte 
să facă din acest amestec de contradicţii şi de antidoturi îm
potriva contradicţiilor două volume de contradicţii,  pe care 
le intitulează pe drept cuvînt " Le systeme des contradictions 
economiques " . 

A cincea observajie 

"In raţiunea absolută, toate aceste idei... sînt la fel de simple şi de
generale ... De fapt noi nu ajungem la ştiinţă decît printr-un fel de eşa
fodaj al ideilor noastre. Dar adevărul în sine este in afara acestor figur. 
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dialectice ş i  deasupra combinaţiilor spiritului nostru· (Proudhon, voI. II, 
pag. 9). 

Iată, dintr-o dată, printr-un fel de cotitură bruscă al cărei 
secret îl cunoaştem acum, cum devine metafizica economiei 
politice o iluzie ! Niciodată d-l Proudhon nu a spus un lucru 
mai adevărat. Desigur, din moment ce întregul proces al miş
cării dialectice se reduce la simplul procedeu de a opune ce 
e bun răului, de a pune probleme menite să elimine ce e rău 
şi de a face dintr-o categorie antidotul alteia, categoriile nu 
mai au spontaneitate ; ideea "nu mai funcţionează" ; ea nu 
mai are viaţă în ea. Ea nu se mai pune şi nu se mai descom
pune în categorii.  Succesiunea categoriilor a devenit un fel 
de eşafodaj. Dialectica nu mai este mişcarea raţiunii absolute. 
Nu mai rămîne nimic din dialectică ; în locul ei există cel 
mult o morală cu totul pură. 

Cînd d-l Proudhon vorbea de seria din intelect, de succe
siunea logică a categoriiJor, el declara hotărît că nu inten
ţionează să facă istoria cronologică, adică, după d-l Proudhon, 
succesiunea istorică în care s-au manifestat categoriile. Totul 
se petrece pentru el în eterul pur al raţiunii. Totul trebuia să 
decurgă din acest eter cu ajutorul dialecticii. Acum, cînd este 
vorba să pună în aplicare această dialectică, îi lipseşte ra
ţiunea. Dialectica d-Iui Proudhon reneagă dialectica lui Hegel, 
şi iată că d-l Proudhon este nevoit să recunoască că ordinea 
în care el prezintă categoriile economice nu mai este ordinea 
în care ele se nasc unele din altele. Evoluţiile economice nu 
mai s înt evoluţiile raţiunii însăşi. 

Dar ce ne dă d-l Proudhon ? Istoria reală, adică. după cum 
înţelege d-l Proudhon, succesiunea în care s-au manifestat 
cronologic categoriile ? - Nu. Istoria, aşa cum se desfăşoară 
ea în însăşi idee ? -' Cu atît mai puţin. Deci nici istoria pro
fană a categoriilor, nici istoria lor sfîntă ! Dar, în sfîrşit, ce 
fel de istorie ? - Istoria propriilor lui contradicţii. Să le ve
dem cum evoluează şi cum îl tîrăsc pe d-l Proudhon după ele. 

Inainte de a începe acest examen, care va prilejui a şasea 
observaţie importantă, mai trebuie să facem o observaţie de 
o importanţă mai mică. 

Să admitem împreună cu d-l Proudhon că istoria reală, 
istoria cronologică, este succesiunea istorică în care s-au ma
nifestat ideile, categoriile, principiile. 

Fiecare principiu a avut secolul lui de manifestare. Prin
cipiul de autoritate, de pildă, a avut secolul al XI-lea, după 
cum principiul individualismului l-a avut pe cel de-al 



134 Karl Marx 

XVIII-lea. In consecinţă, secolul aparţinea principiului, şi nu 
principiul secolului. Cu alte cuvinte, principiul făcea istoria, 
nu istoria principiul. Cînd, apoi, pentru a salva atît princi
piile cît şi istoria, ne întrebăm de ce cutare principiu s-a ma
nifestat în secolul al XI-lea sau în secolul al XVIII-lea, şi nu 
într-un altul, va trebui inevitabil să  cercetăm amănunţit ce 
fel de oameni erau în secolul al XI-lea, ce fel erau cei din 
secolul al XVIII-lea, care erau nevoile lor, forţele lor pro 
ductive, modul lor de producţie, materiile prime de produc
ţie, care erau, în sfîrşit, relaţiile de la  om la om rezultate din 
toate aceste condiţii de existenţă. A adînci toate aceste 
chestiuni nu înseamnă oare a face istoria reală, profană a 
oamenilor din fiecare secol, a-i prezenta pe aceşti oameni in 
acelaşi timp ca pe autorii şi actorii propriei lor drame ? Dar, 
din moment ce îi prezentaţi pe oameni ca pe actorii şi autorii 
propriei lor istorii, ajungeţi printr-un ocol la adevăratul punct 
de plecare, deoarece abandonaţi principiile eterne de la care 
aţi ponit la început. 

D-I Proudhon nu i Înaintat destul nici măcar pe drumul 
ocolit pe care îl alege ideologul pentru a ajunge la calea cea 
largă a istoriei. 

A şasea observa/ie 

Să păşim alături de d-l Proudhon pe drumul ocolit. 
Să admitem că relaţiile economice, privite ca legi imuabiIe, 

principii eterne, categorii ideale, au fost  anterioare oamenilor 
activi şi întTeprinzători ; să  admitem că aceste legi , aceste 
principii, aceste categorii au dormitat de la începutul începutu
rilor "în raţiunea impersonală a omenirii " .  Am văzut că, dato 
rită tuturor acestor eternităţi imuabile şi imobile, nu mai există 
istorie ; eistă cel mult istoria în idee, adică istoria care se re
flectă in mişcarea dialectic ă  a raţiunii pure. Spunind că în 
mişcarea dialectică ideile nu se mai "diferenţiază",  d-l Prou
dhon a distrus şi umbra mişcării şi mişcarea umbrelor, cu aju
torul cărora s-ar fi putut, la rigoare, crea un simulacru de is
torie. In schimb, el reproşează istoriei propria sa neputinţă, 
se leagă de orice, chiar şi de limba ,franceză. 

"Deci nu este exact să se spună - afirmă d-l Proudhon-filozoful - că 
ceva apare, că ceva se produce : in civilizaţie, ca şi in univers, totul există, 
totul acţionează dintotdeauna. Aşa se întîmplă cu toată economia socială
(voI. II, pag. 1 02).  

Atît de mare este forţa productivă a contradicţiilor care 
funcţionează în sistemul d-Iui Proudhon şi care îl pun în func-



Mizeria filozofiei 135 

ţiune şi pe el, încît acesta, voind să explice istoria, este for
ţat s-o nege, voind să explice perindarea succesivă a rela
ţiilor sociale neag. faptul că ceva poate să apară, voind să 
explice producţia cu toate fazele ei contestă că ceva se poate 
produce. 

Astfel, pentru d-l Proudhon nu mai există nici istorie, nici 
succesiunea ideilor, şi totuşi cartea sa continuă să existe ; şi 
tocmai această carte este, după propria sa expresie, "istoria 
care corespunde succesiunii ideilor" . Cum să găsim o for
mulă, căci d-l Proudhon este omul formulelor, cu ajutorul 
căreia să poată sări dintr-o dată peste toate aceste contra
dicţii ? 

Pentru aceasta el a inventat o raţiune nouă, care nu este 
nici raţiunea absolută, pură şi imaculată, nici raţiunea comună 
a oamenilor activi şi întreprinzători din diferitele secole, ci 
o raţiune cu totul aparte, raţiunea societăţii-persoană, a su
biectului omenire, care, sub pana d-Iui Proudhon, apare cite
odată şi ca "geniu socialu ,  "raţiune generală" şi, în cele din 
urmă, ca "raţiune umană". Această raţiune înzorzonată cu 
atîtea nume se face totuşi recunoscută la fiecare pas ca ra
ţiune individuală a d-Iui Proudhon cu latura ei bună şi latura 
ei rea, cu antidoturile şi problemele ei. 

"Raţiunea umană nu creează adevărul " ,  ascuns în profun
zimile raţiunii absolute, eterne. Ea nu poate decît să-I dezvă
luie. Dar adevărurile pe care ea le-a dezvăluit pînă acum sînt 
incomplete, insuficiente şi deci contradictorii. Aşadar, categori
ile economice, fiind ele înseşi adevăruri descoperite, revelate de 
raţiunea umană, de geniul social, sînt şi ele incomplete şi con
ţin germenul contradicţiei. Pînă la d-l Proudhon geniul so cial 
nu a văzut decît elementele an tagoniste, şi nu formula sinte
tică, amîndouă ascunse simultan în raţiunea absolută. Rela
ţiile economice, nefiind altceva decît realizarea pe pămînt a 
acestor adevăruri insuficiente, a acestor categorii incomplete, 
a acestor noţiuni contradictorii, sînt deci contradictorii prin 
ele însele şi preintă cele două latuTi, una bună şi alta rea. 

A găsi adevărul complet, noţiunea în toată plenitudinen ei,  
formula sintetică care să spulbere antinomia - iată problema 
pe care trebuie S-o rezolve geniul so cial. Iată de ce, în închi
puirea d-Iui Proudhon, acelaşi geniu social a fost nevoit s ă  
treacă dintr-o categorie într-alta, fără să fi rQuşit pînă î n  pre
zent, cu toată bateria categoriilor sale, să smulgă lui dumne
zeu, raţiunii absolute, o formulă sintetică. 
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"Mai întîi societateaU (geniul social) "porneşte de la un prim fapt, 
emite o ipoteză ... adevărată antinomie, ale cărei rezultate antagoniste se 
desfăşoară în economia socială în acelaşi mod în care în spirit ele ar 
putea fi deduse ca nişte consecinţe ale ei i astfel că mişcarea industrială, 
urmînd în totul deducţia ideilor, se împarte în două curente : unul cu 
efecte utile, celălalt cu rezultate funeste... Pentru a constitui armonios 
acest principiu cu două feţe şi pentru a rezolva această antinomie, so
cietatea scoate la iveală o a doua antinomie, care curînd va fi urmată 
de o a treia i acesta va fi mersul geniului social, pînă cînd, epuizînd toate 
contradicţiile sale - presupun, căci acest lucru nu a fost dovedit, că con
tradicţiile proprii umanităţii au un sfîrşit -, revine dintr-un salt la toate 
poziţiile sale anterioare şi  rezolvă printr-o singură formulă toate pro
blemele sale" (voI. l, pag. 133) .  

După cum înainte antiteza s-a transformat în antidot, tot 
aşa teza devine acum ipoteză. Din partea d-Iui Proudhon, 
această s chimbare de termeni nu ne mai miră. Raţiunea 
umană, care numai pură nu este, deoarece nu are decît vederi 
incomplete, se loveşte la fiecare pas de noi probleme de 
rezolvat. Fiecare teză nouă pe care o descoperă în raţiunea 
absolută şi care este negarea primei teze devine pentru ea o 
sinteză pe care o acceptă destul de naiv ca soluţie a proble
mei în chestiune. Şi astfel această raţiune se zbate în contra
dicţii mereu noi, pînă cînd, ajungînd la capătul contradic
ţiilor, observă că toate aceste teze şi sinteze nu sînt decît nişte 
ipoteze contradictorii. In perplexitatea sa, "raţiunea umană, 
geniul social, revine dintr-un salt la toate poziţiile sale ante
rioare şi rezolvă printr-o singură formulă toate problemele 
sale " .  Această formulă unică, în treacăt fie spus, constituie 
adevărata descoperire a d-Iui Proudhon. Este valoarea 
constituită. 

Nu se fac ipoteze decît în vederea unui scop oarecare. 
Scopul pe care şi-l propune în primul rînd geniul social, că
ruia îi dă glas d-l Proudhon, este acela de a elimina din fie
Care categorie economică tot ce este rău, rămînînd numai ceea 
ce este bun. Pentru el, binele suprem, adevăratul scop practic, 
este egalitatea. Şi de ce geniul social preferă mai curînd ega
litatea decît inegalitatea, fraternitatea, catolicismul sau ori
care alt principiu ? Pentru că "omenirea nu a realizat în mod 
succesiv atîtea ipoteze particulare decît în vederea unei ipo
teze superioare " ,  care este tocmai egalitatea. Cu alte cuvinte, 
pentru că egalitatea este idealul d-Iui Proudhon. El îşi închi
puie că diviziunea muncii, creditul, fabrica, într-un cuvînt 
toate relaţiile economice, nu au fost inventate decît în favoa
rea egalităţii, şi totuşi ele au sfîrşit întotdeauna prin a se 
întoarce împotriva ei. Pentru ' că istoria şi ficţiunea d-Iui 
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Proudhon se contrazic la fiecare pas, el ajunge la concluzia 
că între ele există o contradicţie. Dacă există o contradicţie, 
ea există numai între ideea sa fixă şi mişcarea reală. 

De acum înainte latura bună a unei relaţii economice este 
aceea care afirmă egalitatea ; latura rea este aceea care o 
neagă şi afirmă inegalitatea. Orice categorie nouă este o ipo
teză a geniului social, care urmăreşte să elimine inegalitatea 
creată de ipoteza precedentă. In rezumat, egalitatea este inten
ţia primitivă, tendinta mistică, scopul providential pe care 
geniul social îl are neîncetat înaintea ochilor, învîrtindu-se 
în cercul contradicţiilor economice. Prin urmare, providenta 
este locomotiva care trage bagajul economic al d-Iui Proudhon 
mai bine decît raţiunea sa pură şi volatilizată. EI a consacrat 
providenţei un întreg capitol, care urmează după capitolul 
cu privire la impozite. 

Providenţă, scop providenţial - iată marele cuvînt între
buinţat astăzi pentru a explica mersul istoriei. De fapt, cu
vîntul acesta nu explică nimic. Este cel mult o formă decla
matorie, o parafrazare ca oricare alta a faptelor. 

Este o realitate faptul că în Scoţia a crescut valoarea pro
prietăţilor funciare datorită dezvoltării industriei engleze. 
Această industrie a deschis lînii noi debuşee. Pentru a pro
duce lînă pe scară mare trebuiau transformate ogoarele în 
păşuni. Pentru a înfăptui această transformare trebuiau con
centrate proprietăţile. Pentru a concentra proprietăţile tre
buiau desfiinţate micile ferme arendate, trebuiau alungaţi mii 
de fermieri din regiunea lor de baştină, iar în locul lor tre
buiau puşi cîţiva păstori care să supravegheze milioane de oi.  
Astfel, prin transformări succesive, proprietatea funciară a 
avut în Scoţia drept rezultat alungarea oamenilor de către oi.  
Dacă veţi spune acum că scopul providenţial al instituţiei pro
prietăţii funciare în Scoţia a fost alungarea oamenilor de 
c ătre oi, veţi face istorie providenţială. 

Desigur, năzuinţa spre egalitate este proprie secolului 
nostru. A afirma însă că toate secolele anterioare, cu nevoi 
şi mijloace de producţie etc. cu totul diferite, căutau în mod 
providenţial să realizeze egalitatea înseamnă în primul rînd 
a substitui oamenii şi mijloacele secolului nostru oamenilor 
şi mijloacelor secolelor anterioare şi a nu înţelege mişcarea 
istorică prin care generaţiile succesive transformau rezulta
tele obţinute de generaţiile precedente. Economiştii ştiu foarte 
bine că acelaşi lucru care pentru unul este materie prelucrată 
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nu este pentru altul decît materie primă pentru o nouă 
producţie. 

Presupuneţi, aşa cum face d-l Proudhon, că geniul social 
ar fi produs sau, mai bine zis ,  ar fi improvizat pe seniorii 
feudali cu s copul providenţial de a�i transforma pe dijmaşi 
în lucrători responsabili şi egali între ei ; veti face astfel > 
substituire de scopuri şi de persoane foarte demnă de această 
providenţă, care a introdus în Scoţia proprietatea funciară 
pentru a-şi procura plăcerea diabolică de a înlocui pe oameni 
cu oi. 

Dar, pentru c ă  d-l Proudhon manifestă un interes atît de 
duios pentru providenţă, îi atragem luarea-aminte asupra 
"Istoriei economiei politice" a d-lui Villeneuve-Bargemont 62, 
care de asemenea aleargă după un scop providenţial. Acest 
scop nu mai este egalitatea, ci  catolicismul. 

A şaptea şi ultima observaţie 

Economiştii folosesc un procedeu foarte straniu. Pentru ei 
nu există decît două feluri de instituţii : artificiale şi naturale. 
Instituţiile feudale sînt artificiale, cele burgheze sînt natu
rale. Ei seamănă în această privinţă cu teologii, care împart 
şi ei religiile în două categorii. Orice religie care nu este a 
lor este o născocire a oamenilor, pe cînd propria lor religie 
este o revelaţie divină. Susţinînd că relaţiile actuale - rela
ţiile de producţie burgheze - sînt naturale, economiştii lasă 
să se înţeleagă c ă  ele sînt relaţii prin care se creează avu
ţia şi se dezvoltă forţele productive conform legilor naturii. 
lnsăşi aceste relaţii sînt deci legi naturale, independente de 
influenţa timpului.  Sînt legi etene care trebuie să guverneze 
întotdeauna societatea. Prin urmare, pînă acum a existat 
istorie, dar acum ea nu mai există. A existat istorie pentru că 
au existat instituţii feudale şi pentru c ă  în aceste instituţii 
feudale găsim relaţii de producţie cu totul diferite de cele ale 
societăţii burgheze pe care economiştii le prezintă ca natu
rale şi deci ca eterne. 

Şi  feudalismul îşi avea proletariatul lui - iobagii,  care 
purtau în sine toţi germenii burgheziei. Producţia feudală avea 
de asemenea două elemente antagoniste, considerate şi ele 
ca fiind latura frumoasă şi latura rea a feudalismului, fără s ă  
ţină seama c ă  latura rea ajunge întotdeauna s ă  învingă latura 
frumoasă. Latura rea, generînd lupta, produce mişcarea care 
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face istoria. Dacă, în timpul dominaţiei feudalismului, econo
miştii, entuziasmaţi de virtuţile cavalereşti, de dulcea armo
nie dintre drepturi şi datorii, de viaţa patriarhală a oraşelor, 
de starea de prosperitate a industriei casnice de la ţară, de 
dezvoltarea industriei organizată pe corporaţii, jurande · şi 
bresle, în sfîrşit de tot ceea ce constituie partea frumoasă a 
feudalismului, şi-ar fi pus problema să elimine tot ceea ce 
întunecă acest tablou - iobăgia, privilegiile, anarhia -, ce 
s-ar fi  întîmplat ? S-ar fi  distrus toate elementele care gene rau 
lupta şi s-ar fi înăbuşit în germen dezvoltarea burgheziei. 
S-ar fi pus problema absurdă de a elimina istoria. 

Cînd burghezia a învins, nu a mai fost vorba nici de latura 
bună, nici de cea rea a feudalismului, Ea a pus stăpînire pe 
forţele productive pe care le-a dezvoltat în timpul feudalis
mului . Toate vechile forme economice, relaţiile civile care le 
corespundeau, regimuri politice, care erau expresia oficială a 
vechii societăţi civile, au fost sfărîmate. 

Astfel, pentru a avea o părere justă despre producţia 
feudală, ea trebuie să fie privită ca un mod de producţie bazat 
pe antagonism. Trebuie arătat că avuţia a fost produsă in ca
drul acestui antagonism, că o dată cu antagonismul dintre clase 
s-au dezvoltat şi forţele productive, că una din clase, latura rea, 
negativă a societăţii, a crescut mereu pînă ce s-au copt codi
ţiile materiale ale emancipării ei. Nu înseamnă oare aceasta 
că modul de producţie, că relaţiile în cadrul c ărora se dezvoltă 
forţele productive nu sînt nicidecum legi eterne, dar că ele 
corespund unui anumit nivel de dezvoltare a o amenilor şi a 
forţelor lor productive, şi că o schimbare a forţelor productive 
ale oamenilor aduce în mod necesar o schimbare a relaţiilor 
de producţie ? Deoarece înainte de toate importă ca lumea să 
nu fie lipsită de roadele civilizaţiei dobîndite de forţele pro
ductive, trebuie sfărîmate formele tradiţionale în cadrul că
rora ele au fost produse. Din acest moment clasa revolu
ţionară devine conservatoare. 

Burghezia porneşte cu un proletariat care este, la rîndul 
său, o rămăşiţă a proletariatului ** din timpurile feudale. In 
cursul dezvoltării sale istorice, burghezia dezvoltă în mod 
inevitabil caracterul ei antagonist, care la început e mai mult 

• Colegii de j uraţi, exercitind autoritatea supremă in corporaţie. -
Nola TIad . 

• * In exemplarul dăruit N. Utinei este adăugat : "clasa muncitoare" . -
Nota Red. 
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sau mai puţin camuflat, existînd numai în stare latentă. le 
măsură ce burghezia se dezvoltă, se dezvoltă în sînul ei un 
p roletariat nou, proletariatul modern i între clasa proletară şi 
clasa burgheză se desfăşoară o luptă care, înainte de a fi 
simţită de ambele p ărţi, înainte de i fi observată, apreciată, 
înţeleasă, recunoscută şi declarată făţiş, se manifestă la în
ceput numai prin conflicte parţiale şi de scurtă durată, prin 
acte izolate de distugere. Pe de altă parte, dacă toţi membrii 
burgheziei moderne au un interes comun în măsura în care 
formează o clasă opusă altei clase, ei au interese opuse, anta
goniste, în relaţiile pe c are le au unii faţă de alţii. Aceste inte
rese opuse decurg din condiţiile economice ale vieţii lor 
burgheze. Zi de zi se vădeşte tot mai mult că relaţiile de pro
ducţie în care se mişcă burghezia nu au un caracter unitar, 
un caracter simplu, ci un caracter ambiguu i că în cadrul 
aceloraşi relaţii în care se produce avuţia se produce şi mize
ria i că în c adrul aceloraşi relaţii în care se dezvoltă forţele 
productive se dezvoltă şi o forţă represivă i că aceste relaţii 
nu produc avuţia burgheză, adică avuţia clasei burgheze, de
cît uinînd mereu alţi membri ai a cestei clase şi formînd un 
proletariat tot mai numeros.  

Cu cît iese la iveală acest caracter antagonist, cu atît mai 
mult economiştii, aceşti reprezentanţi ştiinţifici ai producţiei 
burgheze, ajung în conflict cu propria lor teorie şi în rîndurile 
lor se formează diverse şcoli. 

Astfel există economişti fatalişti, care în teoriile lor sînt 
tot atît de nepăsători faţă de ceea ce numesc ei laturile nega
tive ale producţiei burgheze pe cît sînt de nepăsători, în prac
tică, burghezii înşişi faţă de suferinţele proletariatului, cu 
ajutorul căruia ei fac avere. Această şcoală fatalistă se îm
parte în clasici şi romantici.  Clasicii, ca Adam Smith şi 
Ricardo, reprezintă o burghezie care, luptînd încă împotriva 
rămăşiţelor s ocietăţii feudale, se preocupă numai de curăţirea 
relaţiilor economice de rămăşiţele feudale, de sporirea forţelor 
productive, pentru a da un nou avînt industriei şi comerţului. 
După concepţia lor, sufeTinţele proletariatului care participă 
la această luptă şi care este absorbit de această muncă febrilă 
nu sînt decît suferinţe trecătoare, accidentale, p e  care el 
însuşi le consideră ca atare. Economiştii,  ca Adam Smith şi 
Ricardo, care sînt istoricii acestei epoci, nu au altă misiune 
decît să demonstreze cum se dobîndeşte avuţia în cadrul rela
ţiilor de producţie burgheze, să formuleze aceste relaţii sub 
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formă de categorii, de legi şi să  demonstreze că, pentru p ro
ducerea avuţiilor, aceste legi, aceste categorii sînt mult supe
rioare legilor şi categoriilor societăţii feudale. Mizeria nu 
este pentru ei decît durerile facerii care însoţesc orice naştere, 
atît în natură cît şi în industrie. 

R)manticii aparţin epocii noastre, în care burghezia este 
în opoziţie directă cu proletariatul, în care mizeria este tot 
atît de abundentă ca şi bogăţia. Economiştii adoptă o atitu
dine de fatalişti blazaţi care, de la înălţimea poziţiei lor, 
aruncă o privire de dispreţ suveran asupra oamenilor-maşini 
prin a căror muncă se creează avuţiile. Ei copiază toate 
raţionamentele predecesorilor, iar indiferenţa care la aceştia 
era o naivitate devine la ei ) cochetărie. 

Urmează apoi şcoala umanitaristă, care se preocupă de 
partea negativă a relaţiilor actuale de producţie. Ca să aibă 
conştiinţa împăcată ea caută să atenueze pe cît posibil con
trastele existente ; ea deplînge în mod sincer mizeria proleta
riatului, concurenţa deşănţată dintre burghezi ; ea îi sfătuieşte 
pe muncitori să fie cumpătaţi, să muncească bine şi să nu facă 
mulţi copii ; iar burghezilor le recomandă s ă  fie chibzuiţi în 
zelul lor de a produce. Toată teoria acestei şcoli se bazează 
pe nesfîrşite discriminări între teorie şi practică, între prin
cipii şi rezultate, între idee şi aplicare, între conţinut şi formă, 
între esenţă şi realitate, între drept şi fapt, între latura bună 
şi latura rea. 

Şcoala filantropică este şcoala umanitaristă perfecţionată. 
Ea neagă inevitabilitatea antagonismului ; ea vrea să trans
fonne pe toţi omenii în burghezi ; ea vrea s ă  traducă în viaţă 
teoria, întrucît teoria se deosebeşte de practică şi nu conţine 
antagonisme. Este de la sine înţeles că în teorie este uşor s ă  
faci abstracţie de contradicţiile p e  care l e  întîlneşti în reali
tate la fiecare pas. Această teorie ar deveni astfel realitatea 
idealizată. Aşadar, filantropii vor să menţină categoriile care 
exprimă relaţiile burgheze, dar fără antagonismul c are consti
tuie esenţa acestor categorii şi de care ele sînt inseparabile. 
Ei îşi închipuie că luptă serios împotriva practicii burgheze, 
în timp ce ei sînt mai burghezi decît ceilalţi. 

După cum economiştii sînt reprezentanţii ştiinţifici ai cla
sei burgheze, socialiştii şi comuniştii sînt teoreticienii clasei 
proletare. Atîta timp cît proletariatul nu este încă destul de 
dezvoltat pentru a se constitui ca clasă şi, în consecinţă, lupta 
dintre proletariat şi burghezie nu are încă un caracter politic. 
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iar forţele productive nu sînt încă destul de dezvoltate în 
sînul burgheziei însăşi pentru a lăsa să se întrevadă condiţiile 
materiale necesare eliberării proletariatului şi formării unei 
societăţi noi, aceşti teoreticieni nu sînt decît nişte utopişti, 
care improvizează sisteme pentru a face faţă nevoilor clase
lor oprimate şi aleargă după o ştiinţă regeneratoare. Dar, pe 
măsură ce istoria merge înainte şi, o dată cu ea, lupta proleta
iatului se  conturează mai precis, ei nu mai au nevoie s ă  
inventeze o ştiinţă ; ajunge să înţeleagă ceea c e  se petrece 
în faţa ochilor lor şi să devină exponenţi conştienţi ai acestei 
s ituaţii. Atîta timp cît ei aleargă după ştiinţă şi nu fac decît 
să creeze sisteme, atîta timp cît sînt la începutul luptei , ei nu 
văd în mizerie decît mizerie, fără să vadă latura ei revolu
ţionară, distructivă, care va răsturna vechea societate. Dar, 
din moment ce această latură este văzută, ştiinţa produsă de 
mişcarea istorică, participînd la această mişcare în deplină 
cunoştinţă de c auză, încetează să mai fie o ştiinţă doctrinară 
şi devine o ştiinţă revoluţionară. 

Să revenim la d-l Proudhon. 
Fiecare relaţie economică are o latură bună şi una rea : 

este singurul punct în care d-l Proudhon nu s e  dezminte. La
tura bună este, după părerea lui, scoasă în evidenţă de eco
nomişti ; latura rea este demascată de socialişti.  El împrumută 
de la economişti convingerea în necesitatea relaţiilor econo
mice veşnice şi de la socialişti iluzia de a nu vedea în mize
rie decît mizerie. El este de acord şi cu unii ,  şi cu alţii, refe
rindu-se la autoritatea ştiinţei. Penru el ştiinţa se reduce la 
dimensiunile infime ale unei formule ştiinţifice ; el este în 
goană veşnică după formule. Ca atare, d-l Proudhon îşi în
chipuie că a făcut critica economiei politice şi a comunismu
lui ; dar el este mai prejos de ambele. Mai prej os decît econo
miştii, pentru că, fiind filozof şi  avînd la îndemînă o formulă 
magică, a crezut că nu mai este nevoie să intre în amănunte 
pur economice ; mai prejos de socialişti, pentru că nu are nici 
destul curaj şi nici destulă perspicacitate ca să se ridice, spe
culativ cel puţin, deasupra orizontului burghez. 

Vrea să fie o s inteză şi nu este decît o eroare compusă. 
Vrea să planeze, ca om de ştiinţă, deasupra burghezilor 

şi  a proletarilor ; dar nu este decît un mic-burghez, care osci
lează neîncetat între capital şi muncă, între economia politică 
şi comunism. 
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§ II. Diviziunea muncii şi maşinile 

După părerea d-lui Proudhon, diviziunea muncii deschide 
seria evolutiilor economice. 

L t b � d '  modul î n  care se realizează egalitatea 
j "In esenţa ei , diviziunea muncii este 

a ura una a 1-
d'ţ " l ' f lt� ţ' l  ' t I U viziunii muncii. con 1 11 or ŞI a acu a 1 or mm a e 

(voI. 1, pag, 93) , 

Latura rea a divi
ziunii muncii. 

Problemă de rezolvat. 

f "Diviziunea muncii a devenit pentru I noi un izvor de mizerie" (voI. 1, pag. 94) . 

J Varintă 1 "Munca, divizÎndu-se conform legii 
care îi este p roprie şi care este prima 

I condiţie a fecundităţii ei, sfîşeşte prin l a-şi nega scopurile şi a se desfiinţa pe 
ea însăşi" (voI. 1, pag. 94) . 

I Să se găsească "o nouă îmbinare care 
să înlăture laturile rele ale diviziunii, 
menţinînd totodată rezultatele ei folo
sitoare" (voI. 1, pag. 97) . 

Diviziunea muncii este, după părerea d-lui Proudhon, o 
lege veşnică, o categorie simplă şi abstractă. De aceea abstrac
ţia, ideea, cuvîntul trebuie să-i ajungă ca să explice diviziunea 
muncii în diferitele epoci ale istoriei. Castele, corporaţiile, 
regimul manufacturier, marea industrie se explică prin singu
rul cuvînt a divide. Studiaţi întii bine sensul cuvîntului 
/ Ia  divide" şi nu va mai fi nevoie să cercetaţi numeroasele 
influenţe care dau diviziunii muncii în fiecare epocă un ca
racter determinat. 

Fără îndoială, ar însemna să simplificăm prea mult lucru
rile dacă le-am reduce la categoriile d-lui Proudhon. Istoria 
nu procedează atît de categoric. In Germania a fost nevoie 
de trei secole încheiate ca să se înfăptuiscă prima mare divi
ziune a muncii, aceea a separării oraşului de sat.  Pe măsură 
ce se modifica o singură relaţie, relaţia dintre oraş şi sat, se 
transforma întreaga societate. Chiar dacă ne vom opri numai 
la această latură a diviziunii muncii, vom avea într-un caz 
republicile antice, în alt caz feudalitatea creştină ; într-un caz 
vechea Anglie cu baronii ei,  în alt caz Anglia modernă cu 
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regii bumbacului (cotton-Iords) . In secolul al XIV-lea şi al 
XV-lea, cînd încă nu existau colonii, cînd America nu exista 
încă pentru Europa, cînd relaţiile cu Asia nu se întreţineau 
decît prin intermediul Constantinopolului şi cînd Mediterana 
era centrul activităţii comerciale, diviziunea muncii avea 
cu totul altă formă, cu totul alt aspect decît în secolul al 
XVII-lea, cînd spaniolii, portughezii, olandezii, englezii şi 
francezii aveau colonii pe tot globul. Intinderea pieţei , 
fizionomia ei dau diviziunii muncii în diferitele epoci un 
aspect, un caracter care ar fi greu de dedus numai din cu
vîntul "a divideu,  din idee, din categorie. 

"Toţi economiştii - spune d-l Proudhon - de la A. Smith incoace 
au semnalat avantajele şi dezavantajele legii diviziunii muncii, insistind 
însă mult mai mult asupra primelor decît asupra celor din urmă, deoarece 
aceasta corespundea mai bine optimismului lor, şi fără ca vreunul dintre 
ei să se fi intrebat vreodată ce putea să constituie dezavantajele unei 
legi. . .  Cum se poale ca acelaşi principiu, urmărit in toale consecinţele lui, 
să ducă la efecte diametral opuse ? Nici un economist, nici inainte, nici 
după A. Smith, nu şi-a dat vreodată seama că aici e o problemă care 
trebuie să fie elucidată. Say ajunge să recunoască că in diviziunea mun
cii aceeaşi cauză care generează binele naşte şi răul" . 

A. Smith merge mai departe decît lŞl închipuie d-l 
Proudhon. El a văzut foarte bine că "în realitate deosebirea 
dintre aptitudinile fireşti ale indiizilor este mult mai mică 
decît credem. Aceste predispoziţii atît de diferite, care par 
să deosebească pe oamenii de diferite profesiuni cînd ajung 
la o vîrstă matură, nu sînt atît cauza cît efectul diviziunii 
muncii" 63. In principiu, un hamal se deosebeşte mai puţin 
de un filozof decît un dulău de un ogar. Diviziunea muncii 
este aceea care a Săpat o prăp astie între ei. Toate acestea nu-l 
împiedică pe d-l Proudhon să spună în altă parte că Adam 
Smith hab a r  n-a avut de consecinţele supărătoare ale divi
ziunii muncii. Pentru acelaşi motiv el susţine că J.-B. Say a 
fost primul care a recunoscut "că în diviziunea muncii aceeaşi 
cauză care generează binele naşte şi  răul " .  

Dar să-I ascultăm p e  Lemontey ; suum cuique * 
,.D-I J.-B. Say mi-a făcut onoarea să adopte în excelentul său tratat 

de economie politică principiul pe care l-am expus in fragmentul despre 
influenţa morală a diviziunii muncii. Desigur că titlul puţin cam frivol al 
cărţii mele 64 l-a reţinut să mă citeze. Nu pot să atribui decît acestei cau:e 
tăcerea unui scriitor cu prea mult fond propriu pentru a nega n impru
mut atit de neinsemnat" (Lemontey. Opere complete, voI. 1, pag. 245, Pa
ris, 1 840) . 

• - ficăruia ce i se cuvine. - Nota Trad. 
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Trebuie să recunoaştem : Lemontey a expus în mod SPIrI
tual consecinţele supărătoare ale diviziunii muncii, aşa cum 
are loc în zilele noastre, şi d-l Proudhon nu a găsit nimic de 
adăugat. Dar pentru că, din vina d-Iui Proudhon, am abordat 
această chestiune de prioritate, vom mai spune în treacăt că 
mult timp înaintea d-Iui Lemontey şi cu şaptesprezece ani 
inaintea lui Adam Smith, elev al lui A. Ferguson, acesta din 
urmă a expus chestiunea în mod clar într-un c apitol care tra
tează în special despre diviziunea muncii. 

"S-ar putea chiar naşte indoiala că capacitatea generală a unei 
naţiuni creşte proporţional cu progresul tehnicii. Numeroase ramuri ale 
tehnicii . . .  reuşesc perfect chiar cînd sînt complet lipsite de ajutorul ra
ţiunii şi al sentimentului, iar ignoranţa este mama industriei, ca şi  a 
superstiţiei. Reflecţia şi imaginaţia sint supuse erorii ; dar obişnuinţa de 
a mişca piciorul sau mîna nu depinde nici de una, nici de cealalta. 
Astfel s-ar putea spune că, în ceea Ce priveşte manufactura, perfec
ţiunea constă in posibilitatea de a se lipsi de facultăţile mintale, astfel 
încit .atelierul, condus fără eforturi intelectuale, să poată fi privit ca o 
maşină ale cărei piese le formează oamenii. .. Generalul poate să fie foarte 
priceput în arta războiului, în timp ce tot meritul soldatului se mărgi
neşte la executarea citorva mişcăn cu piciorul sau cu mîna. Se poate ca 
unul să fi cîştigat ceea ce celălalt a pierdut ... Intr-o epocă în care totul 
este separat, însăşi arta gîndirii poate să devină o indeletnicire aparte" 
(A. Ferguson. "Essai sur l'histoire de la societe civile " ,  Paris, 1783 6-) . 

Terminînd scurta analiză literară, trebuie să arătăm că ne
găm categoric că "toţi economiştii au acordat mai multă aten
ţie avantaj elor decît dezavantaj elor diviziunii muncii " .  Este 
suficient să amintim de Sismondi. 

Astfel, în ceea ce priveşte avantajele diviziunii muncii, d-l 
Proudhon nu avea altceva de făcut decît ·să parafrazeze mai 
mult sau mai puţin pompos frazele obişnuite pe care toată 
lumea le cunoaşte. 

Să vedem acum cum deduce el din diviziunea muncii, 
privită ca o lege generală, ca o categorie, ca o idee, dezavan
tajele pe care ea le comportă. Cum se face că această catego
rie, această lege implică o repartiţie inegală a muncii în 
detrimentul sistemului egalitar al d-Iui Proudhon ? 

"In această clipă solemnă de diviziune a muncii, o furtună e gata să 
se abată asupra omenirii. Progresul nu se înfăptuieşte pentru toţi în mod 
egal şi uniform .... el începe prin a se extinde asupra unui mic număr de 
privilegia ţi... Această preferinţă a progresului pentru anumite persoane, 
care a făcut să se creadă atîta timp în inegalitatea naturală şi proVIden
ţială a condiţiilor, a dat naştere la caste şi a creat o structură ierarhică 
în toate societăţile" (Proudhon, voI. r, pag. 94) . 
1 0  - Marx-Engels - Opere. voI. 4 
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Diviziunea muncii a dat naştere castelor. Or, castele repre
zintă dezavantajul diviziunii muncii ; deci diviziunea muncii 
este aceea care a creat dezavantaje.  Quod erat demonstran
dum *. D acă, mergînd mai departe, te întrebi ce a determinat 
diviziunea muneii să creeze castele, ierarhiile şi privilegiile, 
d-l Proudhon îţi va răspunde : p rogresul. Şi  ce determină pro
gresul ? Barierele. Barierele constituie pentru d-l Proudhon 
preferinţa progresului pentru anumite persoane. 

După filozofie vine istori a. Insă nici istoria descriptivă, 
nici istoria  dialectică, ci istoria comparată. D-I Proudhon face 
o paralelă între tipograful de azi şi tipograful din evul mediu ; 
între muncitorul de la uzinele Creusot şi fierarul de l a  ţară i 
între literatul din zilele noastre şi literatul din evul mediu ; 
el face s ă  încline balanţa de partea celor care, mai mult sau 
mai puţin, sînt reprezentanţii diviziunii muncii c are a apă
rut în evul mediu sau a fost moştenită de la evul mediu. El 
opune diviziunii muncii dintr-o epocă istorică diviziunea 
muncii din altă epocă istorică. Oare aceasta trebuia să de
monstreze d-l Proudhon ? Nu. El trebuia să ne demonstreze 
dezavantajele diviziunii muncii în general, ale diviziunii mun
cii p rivite ca o categorie. De altfel la ce bun să mai insistăm 
asupra acestei părţi a lucrării d-Iui Proudhon de vreme ce 
vom vedea ceva mai departe că el însuşi retractează în mod 
categoric toate aceste p retinse argumente ? 

"Pe lîngă depravarea sufletului - continuă d-l Proudhon - pre
lungirea zilei de muncă, care creşte invers proporţional cu cantitatea de inteligenţă cheltultă, este primul efect al muncii fărîmiţate... Cm 
insă durata zilei de muncă nu poate depăşi 1--1 8  ore, in momentul 
deci în care micşorarea cantităţii de inteligenţă cheltuită nu va putea 
fi compensată pe socoteala timpului, ea va fi compensată pe socoteala 
pretului şi salariile vor scădea .. .  Un lucru este cert şi trebuie notat aici : 
conştiinţa universală nu consideră egale munca unui m.aistru şi a unui 
salahor. Prin urmare e necesară reducerea preţului zilei de muncă ; astfel 
că muncitorul, după ce a fost înjosit printr-o funcţie degradantă, trebuie 
să sufere şi din punct de vedere material de pe urma micşorării salariilor". 

Trecem peste valoarea logică a acestor silogisme, pe care 
Kant le-ar numi paralogisme care nimeresc alături. 

Iată fondul lor : 
Diviziunea muncii reduce p e  muncitor la o funcţie degra

dantă ; acestei funcţii degradante îi corespunde n suflet 
depravat ; unei depravări a sufletului îi corespunde o redu
cere tot mai mare a salariului. Şi, pentru a dovedi că acestei 

• - ceea ce trebuia demonstrat. - Nota Trad. 
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reduceri a salariilor îi corespunde un suflet depravat, d-l 
Proudhon spune, ca să aibă conştiinţa împăcată, că aşa vrea 
conş tiinţa universală. Sufletul d-Iui Proudhon face şi el parte 
din conştiinţa universală ? 

Maşinile sînt pentru d-l Proudhon "aniteza logică a divi
ziunii muncii " ,  şi, în sprij inul dialecticii s ale, el începe prin 
a transforma maşinile în fabrică. 

După ce a presupus existenţa fabricii moderne pentru a 
arăta că mizeria decurge din diviziunea muncii, d-l Proudhon 
presupune mizeria generată de diviziunea muncii pentru a 
ajunge la fabrică şi pentru a o putea prezenta ca negare dia
lectică a acestei mizerii. După ce l-a înjosit pe muncitor din 
punct de vedere moral dîndu-i o funcţie degradantă, iar din 
punct de vedere material prin micimea salariului, după ce l-a 
făcut pe muncitor dependent de maistru, reducîndu-i munca 
pînă la munca unui salahor, el revine la fabrică şi la maşini, 
arătînd că ele degradează pe muncitor "subordonîndu-l unui 
maistru" şi-i desăvîrşeşte degradarea făcîndu-1 l Isă decad. de 
la rangul de meşteşugar la acela de salahor". Frumoasă dia
lectică I Cel puţin de s-ar opri aici ; dar nu, el are nevoie de o 
nouă istorie a diviziunii muncii nu pentru a scoate din ea 
contradicţiile, ci pentru a reconstrui fabrica după cum vrea el. 
In acest scop, el trebuie să uite tot ceea ce a spus despre 
diviziunea muncii. 

Munca se organizează, se împarte în mod diferit, conform 
uneltelor de c are dispune. Moara de mînă presupune o altă 
diviziune a muncii decît moara cu aburi. Să începi cu divi
ziunea muncii în general, pentru a ajunge după ac.ea la  o 
unealtă specială de producţie, la maşini, înseamnă să-ţi b aţi 
joc de istorie. 

Maşinile sînt tot atît de puţin o categorie economică cum 
este b oul care trage la plug. Maşinile nu sînt decît o forţă 
productivă. Fabrica modernă, care se b azează pe folosirea 
maşinilor, este un raport social de producţie, o categorie 
economică. 

Să vedem acum cum se petrec lucrurile în imaginaţia scli
pitoare a d-Iui Proudhon. 

"In societate, apariţia neîncetată a maşinilor este antiteza, formula 
inversă a diviziunii muncii ; este protestul geniului industrial împotriva 
muncii iărîmi/ate şi asasine. Ce este de fapt o maşină ? Un mod de a uni 
diferi te părticele de muncă pe care diviziunea muncii le-a separat. Orice 
maşină poate fi privită ca o îmbinare a mai multor operaţii ... Deci prin 
maşină se va reconstitui muncitorul. Deoarece în economia politică ma
şinile sînt antipodul diviziunii muncii, ele reprezintă sinteza care în spi-

10* 
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ritul omenesc se opune analizei... Diviziunea muncii nu făcea decît să 
separe diferitele părţi ale muncii, lăsînd pe fiecare să se ocupe de spe
cialitatea care îi  plăcea cel mai mult ; fabrica ii  grupează pe muncitori 
corespunzător raportului fiecărei părţi faţă de întreg ... ea introduce prin
cipiul de autoritate în muncă ... Dar nu numai atît : maşina sau fa/Hica, 
după ce l-a degradat pe muncitor subordonîndu-l unui maistru, desăvir
şeşte degradarea lui făcindu-1 să decadă de la rangul de meşteşugar la 
acela de salahor .. .  Perioada prin care trecem acum, aceea a maşinilor, se 
distinge printr-o trăsătură caracteristică, şi anume prin munca salariala. 
Munca salariată este poslerioară diviziunii muncii şi  schimbului u .  

o simplă observaţie pentru d-l Proudhon. O separare a 
diferitelor părţi ale muncii care lasă fiecăruia posibilitatea s ă  
se dedice specialităţii preferate, o separare care, după păre
rea d-Iui Proudhon, datează de la începutul lumii ,  nu exist. 
decît în industria modernă, sub regimul concurenţei. 

D-I Proudhon face apoi o prea "interesantă" "genealogie " ,  
pentru a demonstra cum s-a născut fabrica din diviziunea 
muncii şi munca s alariată din fabrică. 

1) El presupune un om care "a observat că, dacă ar separa 
producţia în diferitele ei părţi şi fiecare dintre aceste părţi ar 
fi executată de un alt muncitor " ,  forţele de producţie ar 
creşte. 

2) Acest om, "sezisînd firul acestei idei, consideră că, for
mînd un grup permanent de lucrători selecţionaţi pentru 
obiectul special pe care şi-l propune, va obţine o producţie 
mai mare etc . "  

3 )  Acest om face o propunere altor oameni, pentru a-i face
să înţeleagă ideea sa şi să seziseze firul ei.  

4) La începutul industriei, acest om tratează de la egal la 
egal cu tovarăşii săi, care mai tîrziu devin muncitorii săi.  

5) "Se înţelege, desigur, că această egalitate iniţială a tre
buit să dispară repede, din cauza poziţiei avantajoase a stă
pînului şi a dependenţei salariatului " .  

Iată încă un eşantion al metodei istorice şi descriptive a 
d-Iui Proudhon. 

Să cercetăm acum, din punct de vedere istoric şi econo
mic, dacă realmente fabrica sau maşina au introdus principiu' 
de autoritate în societate după diviziunea muncii j dacă, pe 
de o parte, a avut loc,  cu acest prilej , o reabilitare a munci
torului, deşi, pe de altă parte, el a fost supus autorităţii j dacă 
maşina, prin reconstituirea muncii divizate, este sinteza ei, 
opusă analizei acesteia. 

Ca şi fabrica, societatea, ca un întreg, are şi ea o divi
ziune a muncii.  Dacă am lua ca model diviziunea muncii din-
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tr-o fabrică modenă pentru a o aplica apoi unei societăţi 
intregi, ne vom convinge că societatea cea mai bine orga
nizată pentru produc�i'a avu ţiilor ar fi incontestabil aceea cu 
un singur patron-şef, care ar repartiza munca între dife
riţii membri ai comunităţii după o regulă dinainte stabilită. 
Realitatea este însă alta. In timp ce în cadrul fabricii moderne 
diviziunea muncii este minuţios rînduită de autoritatea pa
tronului, societatea modenă nu are altă regulă, altă  auto
ritate pentru a repartiza munca decît libera concurenţă. 

Sub regimul patriarhal, sub regimul castelor, sub regimul 
feudal şi corporativ, diviziunea muncii în întreaga societate 
avea loc după reguli fixe. Aceste reguli au fost oare s tabilite 
de un legislator ? Nu. Ivite la început din condiţiile produc
ţiei materiale, ele au fost  ridicate la rangul de legi mult mai 
tîrziu. In felul acesta, diferitelor forme ale diviziunii muncii 
le-au corespuns diferite forme de organizare socială. In ceea 
ce priveşte diviziunea muncii în ateliere, ea era foarte puţin 
dezvoltată în toate aceste forme ale so cietăţii arătate mai sus. 

Se poate chiar stabili ca regulă generală că, cu cît 
diviziunea muncii în cadrul societăţii emană mai puţin de la 
o autoritate, cu atît mai mult se dezvoltă diviziunea muncii 
în cadrul atelierului şi cu atit mai mult aceasta este supusă 
autorităţii unui singur individ. Prin urmare, în ceea ce pri
veşte diviziunea muncii, există un raport invers între auto
ritatea din cadrul atelierului şi autoritatea din cadrul so
cietăţii . 

Să vedem acum ce este fabrica, unde ocupaţiile sînt foarte 
diviz,te, unde munca fiecărui muncitor se reduce la o operaţie 
foarte simplă şi unde autoritatea, capitalul, grupează şi con
duce lucrările. Cum a luat naştere această fabrică ? Pentru a 
răspunde la această întrebare trebuie să cercetăm cum s-a 
dezvoltat industria manufacturieră propriu-zisă. Inţeleg să 
vorbesc despre industria care încă nu este industria modenă 
cu maşinile ei, dar care nu mai este nici industria meşteşu
garilor din evul mediu şi nici industria casnică. Nu vom intra 
în detalii prea ample ; nu vom da decît citeva puncte sumare, 
pentru a arăta că nu Se poate face istorie cu formule. 

Una dintre condiţiile necsare pentru formarea industriei 
manufacturiere a fost acumularea capitalurilor, înlesnită de 
descoperirea Americii şi de importul metalelor ei preţioase. 

S-a dovedit în suficientă măsură că creşterea mijloacelor 
de schimb a avut ca urmare, pe de o parte, deprecierea sala-
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riilor şi a rentelor funciare şi,  pe de altă parte, creşterea pro
fiturilor industriale. Cu alte cuvinte : pe măsură ce decădea 
clasa proprietarilor funciari şi clasa celor ce muncesc, seniorii 
feudali şi p oporul, se ridica clasa capitaliştilor, burghezia. 

Au mai existat şi alte împrejurări care au contribuit simul
tan la dezvoltarea industriei manufacturiere : creşterea canti
tăţii mărfurilor puse în circulaţie de îndată ce s-au stabilit 
relaţiile comerciale cu Indiile o rientale pe la capul Bunei Spe
rante, regimul colonial şi dezvoltarea comerţului maritim. 

Un alt punct de care nu s-a ţinut încă îndeajuns semă în 
istoria industriei manufacturiere este concedierea numeroa
selor suite ale seniorilor feudali, ai căror membri subalteni s e  
transformaseră î n  vagabonzi înainte d e  a intra în atelier. 
Apariţia atelierului manufacturier este precedată în secolele 
al XV-lea şi l XVI-lea de un vagabondaj aproape general. 
Atelierul şi-a mai găsit un puternic sprij in în numeroşi ţărani 
care aflu au secole de-a rîndul spre o raşe, fiind neîncetat izgo
niţi de la ţară din cauza transformării ogoarelor în p ăşuni şi 
a p rogresului în agricultură, ceea ce făcea să fie nevoie de 
mi puţine b raţe de muncă pentu cultivarea pămînturilor. 

Extinderea pieţei, acumularea capitalurilor, modificările 
intervenite în poziţia socială a claselor, marele număr de 
oameni lipsiţi la un moment dat de sursa lor de venit - iată 
atîtea condiţii istorice pentru formarea manufacturii. Nu în
ţelegerea prin bună învoială între egali i-a adunat pe oameni 
în ateliere, cum susţine d-l Proudhon. Manufactura nu a apărut 
nici măcar în sînul vechilor corporaţii. Negustorul, nu vechiul 
meşter b reslaş, a fost acela care a devenit patronul atelieru
lui modern. Aproape pretutindeni s-a dat o luptă îndîrj ită în
tre manufactură şi meşteşuguri. 

Acumularea şi concentrare a de unelte şi de muncitori a 
p recedat dezvoltarea diviziunii muncii în interiorul atelieru
lui. O trăsătură caracteristică a manufacturii consta mai curînd 
în reunirea mai multor muncitori şi a mai multor meserii 
într-un s ingur loc, într-o sală, sub comanda unui capital, decît 
în descompunerea muncii în părţile ei componente şi în adap
tarea unui munitor special la o muncă foarte simplă. 

Utilitatea unui atelier consta nu atît în diviziunea muncii 
propriu-zise, cît în faptul că se lucra pe scară mai mare, că se 
economiseau o mulţime de cheltuieli neproductive etc. La sfîr
şitul s ecolului al XVI-lea şi începutul celui de-al XVII-lea. 
manufactura olandeză de-abia cunoştea diviziunea muncii. 
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Dezvoltarea diviziunii muncii presupune reunirea muncito
rilor într-un singur atelier. Nici în secolul al XVI-lea şi nici 
în secolul al XVII-lea nu întîlnim măcar un singur exemplu 
în care diferitele ramuri ale aceleiaşi meserii să se fi dezvol
tat fiecare în p arte, în aşa măsură încît să fi fost suficientă 
concentrarea lor într-un loc pentru a obţine atelierul gata 
format. Dar, de îndată ce au fost  reuniţi atît oamenii cît şi 
uneltele de producţie, diviziunea muncii, aşa cum exista sub 
formă de breaslă, era reprodusă şi se reflecta în mod necesar 
în interiorul atelierului. 

Pentru d-l Proudhon, care, chiar dacă vede lucrurile, le  
vede de-a-ndoaselea, diviziunea muncii, aşa cum o înţelege 
Adam Smith, precedă atelierul, în timp ce în realitate atelie
rul este una dintre condiţiile de existenţă a diviziunii muncii. 

Maşinile, în adevărata accepţie a cuvîntului, datează de 
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Nu e nimic mai absurd decît 
să  vezi î n  maşini antiteza diviziunii muncii, sinteza care resta
bileşte unitatea muncii fărîmiţate. 

Maşina este o reunire a uneltelor de muncă, şi nicidecum 
o combinare de munci pentru muncitorul însuşi. 

"Cînd prin diviziunea muncii fiecare operaţie distinctă a fost redusa 
la întrebuinţarea unei simple unelte, reunirea tuturor acestor unelte puse 
în acţiune de un singur motor constituie o maşină" (Babbage, "Traite sur 
l'economie des m achines" etc., Paris, 1833 66) . 

Unelte simple, acumulare de unelte, unelte compuse acţio
nate de un singur motor manual - omul -, unelte acţionate 
de forţele naturii, maşina, sistemul de maşini cu motor auto
mat - iată evoluţia maşinilor. 

Concentrarea uneltelor de producţie şi diviziunea munci] 
sînt I tot a'tît de strîns legate una de alta c a  şi concentrarea 
puterii de stat şi diviziunea intereselor private în domeniul 
politic. In Anglia, prin concentrarea p ămînturilor, a acestor 
unelte de muncă agricolă, există atît diviziunea muncii agri
cole cît şi exploatarea pămînturilor cu maşini. In Franţa, unde 
uneltele de muncă agricolă sînt fărîmiţate, unde există siste
mul de p arcele, nu există în general nici diviziunea muncii 
agricole, nici folosirea maşinilor în agricultură. 

Pentru d-l Proudhon, concentrarea uneltelor de muncă în
seamnă negarea diviziunii muncii. In realitate, lucrurile se 
p rezintă invers. Pe măsură ce sporeşte concentrarea uneltelor, 
se dezvoltă şi diviziunea muncii, şi viceversa. Iată de ce orice 
mare invenţie în domeniul mecanicii este urmată de o divi-
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ziune şi mai mare a muncii şi fiecare sporire a diviziunii 
muncii aduce, la rîndul ei, noi invenţii mecanice. 

E de prisos să reamintim că marile progrese în ceea ce 
priveşte diviziunea muncii au început în Anglia după inven
tarea maşinilor. Astfel, ţesătorii şi torcătorii erau în cea mai 
mare p arte ţărani , situaţie care mai dăinuie şi astăzi în ţăile 
înapoiate. Inventarea maşinilor a desăvîrşit separarea muncii 
manufacturiere de munca agricolă. Ţesătorul şi torcătorul, 
reuniţi odinioară într-o singură familie, au fost despărţiţi de 
maşină. Datorită maşinii, torcătorul poate locui în Anglia, în 
timp ce ţesătorul poate să stea în Jndiile orientale. Inainte de 
inventarea maşinilor, industria unei ţări prelucra mai ales 
materiile prime produse de propriul ei sol. Astfel Anglia pre
lucra lîna, Germania inul , Franţa mătăsurile şi inul , iar Indiile 
orientale şi Levantul bumbacul etc. Datorită folosirii maşinilor 
şi a aburului, diviziunea muncii a putut să ia astfel de pro
p orţii , încit marea industrie, desprinsă de solul naţional, de
p inde exclusiv de piaţa mondială, de s chimburile interna
tionale, de diviziunea internaţională a muncii. In sfîrşit, 
maşina exercită o asemenea influenţă asupra diviziunii mun
cii, încît, atunci cînd în procesul de producţie al unui obiect 
oarecare a devenit posibil ca diferite părţi ale acestuia să fie 
fabricate cu maşina, procesul de producţie se scindează de 
îndată în două ramuri, independente una de alta. 

Mai e oare nevoie să vorbim de scopul providenţial şi  
filantropic pe care d-l Proudhon îl descoperă în inventarea 
şi în folosirea iniţială a maşinilor ? 

Cînd în Anglia comerţul s-a  dezvoltat în aşa măsură încît 
munca manuală nu mai putea s ă-i facă faţă, s-a simţit nevoia 
unor maşini. Oamenii s-au gîndit atunci să aplice ştiinţa me
canică, deja gata formată în secolul al XVIII-lea. 

Apa riţia fabricii este marcată prin acte care numai filan
tropice nu erau. Copiii munceau sub ameninţarea biciului j ei 
deveniseră un obiect de trafic, încheindu-se adevărate con
tracte cu orfelinatele. Au fost  abrogate toate legile cu privire 
la ucenicie, deoarece, ca să folosim cuvintele d-Iui Proudhon, 
nu mai era nevoie de muncitori sintetici. In sfîrşit, începînd 
din 1825, aproape toate noile invenţii au fost rezultatul ciocni
rilor dintre muncitori şi patrou , care căutau pe toate căile să 
deprecieze specialitatea muncitorului. După fie care nouă grevă 
cît de cît însemnată apărea o nouă maşină. Atît de puţin con
sidera muncitorul folosirea maşinilor ca o reabilitare, sau ca 
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o restaurare a sa, cum pretinde d-I Proudhon, încît în secolul 
al XVIII-lea el s-a opus timp îndelungat dominaţiei incipiente 
a maşinii automate. 

"Wyatt - spune doctorul Ure - descoperise deqetele torcătoare (se
ria de valţuri cu zimţi) cu mult înainte de Arkwright. Dificultatea prin
cipală nu consta propriu-zis în inventarea unui mecanism automat ... Di
ficultatea o constituia mai ales disciplina necesară pentru a-i face pe 
oameui să renunţe la obiceiurile lor anarhice în muncă şi  să se identifice 
cu regularitatea invariabilă a mişcării unei mari maşini automate. A in
venta însă şi a traduce în viaţă codul disciplinei de fabrică adaptat la 
nvoile şi la ritmul sistemului automat, a:eastă muncă demnă de un 
Herule a fost opera nobilă a lui Arkwright". 

In fond, prin 'introducerea maşinilor, diviziunea muncii în 
cadrul societăţii a crescut, sarcina muncitorului în cadrul ate
lierului s-a simplificat, concentrarea capitalului a crescut, iar 
omul a fost şi mai mult fărîmiţat. 

Cînd d-l Proudhon vrea să fie economist şi să renunţe o 
cl'ipă la "evoluţia seriei de idei în minte" ,  atunci împrumută 
erudiţie de la Adam Smith, care a s cris în perioada în care 
fabrica abia lua naştere. Intr-adevăr, ce mare este deosebirea 
dintre diviziunea muncii care exista pe vremea lui Adam 
Smith şi cea care există în fabrica modernă ! Pentru a o în
ţelege mai bine, este de ajuns s ă  cităm cîteva pasaje din 
"Filozofia manufacturilor"  a doctorului Vre. 

"Cind A. Smith şi-a scris nemuritoarea sa lucrare despre elementele 
economiei politice, sistemul industriei mecanizate abia dacă era cunoscut. 
Cu drept cuvînt a considerat el că diviziunea muncii este marele prin
cipiu al pefecţionării manufacturii. Luînd ca exemplu o fabrică de ace 
cu gămălie, el a demonstrat că un lucrător care se perfecţionează prin 
practică într-o singură direcţie devine mai îndemînatic şi mai puţin costi
sitor. In conformitate cu acest principiu, el a observat că în fiecare ra
mură a manufacturii anumite operaţii, de pildă tăierea firelor de alamă 
în lngimi egale, se execută mai lesne ; că altele, de pildă fasonarea şi 
aplicarea gămăliilor, sînt relativ mai grele ; el ajunge deci la concluzia 
că fiecăreia dintre aceste operaţii i se poate adapta un lucrător, al cărui 
salariu să corespundă îndemînării sale. Tocmai această adaptare consti
tuie fondul diviziunii muncii .  Dar ceea ce a putut servi ca exemplu util 
pe vremea doctorului Smith, astăzi nu ar putea decît să inducă în eroare 
publicul cu privire la principiul real al industriei de fabrică. Intr-adevăr, 
repartizarea sau mai curînd adaptarea diferitelor operaţii la capacitatea 
fiecărui individ nu intră cîtuşi de puţin în planul de activitate al fabri
cii ; dimpotrivă, pretutindeni unde un procedeu oarecare reclamă multă 
deteritate şi  precizie, mîna unui muncitor iscusit, dar care poate adesea 
să greşească, este înlocuită de un mecanism special, a cărui muncă auto
matizată este atît de bine pusă la punct, încît şi  un copil o poate 
supraveghea. 
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Principiul sistemului de fabrică constă deci în a înlocui munca ma
nuală cu munca mcanizată şi în a înlocui diviziunea muncii dintre me
seriaşi prin descompunerea unui proces de muncă în părţile lli compo
nente. In sistmul muncii manuale, mina de lucru era de obicei elementul 
cel mai costisitor dintr-un produs oarecare 1 în sistemul muncii mecani
zate, dibăia IIleseriaşului este înlocuită tot mai mult de simpla supra
veghere a maşinii. 

Slăbiciunea naturii umane este atît de mare, încît muncitorul, cu cît 
e mai iscusit, cu atît e mai voluntar, mai intratabil şi mai inapt pentru 
un sistem mecanizat, pe care pornirile sale capricioase îl pot în mare 
măsură prejudicia în ansamblul său. Obiectivul principal al fabricantu
lui de astăzi este deci de a reduce, combinînd ştiinţa cu capitalurile sale, 
funcţia muncitorilor lui la exercitarea vigilenţei şi  a dexterităţii, însuşiri 
care se perfecţionează în tinereţe dacă sint iixate asupra unui singur 
obiect. 

După sistemul gradaţiei muncii, este nevoie de ucenicie de cîţiva 
ani înainte ca ochiul şi mîna muncitorului să capete destulă dexteritate 
pentru a efectua unele operaţii mecanizate deosebit de grele i în confor
mitate însă cu sistemul care descompune un proces de muncă, reducîndu-l 
la părţile lui componente care sînt efectuate de maşini automate, aceste 
operaţii parţiale elementare pot fi încredinţate unui muncitor cu o ca
pacitate obişnuită, după ce a fost supus unei scurte probe 1 la nevoie el 
poate chiar să fie trecut de la o maşină la alta, după bunul plac l di
rectorului întreprinderii. Astfel de mutări sînt vădit opuse vechii rutine, 
care, divizînd munca, încredinţa unui muncitor sarcina de a fasona gă
mălia, altuia sarcina de a ascuţi vîrful, muncă plictisitoare şi enervantă 
prin uniformitatea ei ... După principiul egalizării însă, sau după sistemul 
mecanizat, facultăţile muncitorului sînt supuse numai unui exerciţiu plă
cut" etc .. . "Intrucit munca sa se reduce la supravegherea unui mecanism 
bine pus la punct, el poate să o înveţe în scurt timp 1 iar atunci cînd trece 
de la o maşină la alta, l vaiază munca, îşi îmbogăţşte ideile reflectînd 
asupra îmbinării generale a rezultatelor muncii sale şi a tovarăşilor săi. 
Astfel, această încătuşare a facultăţilor, această îngustare a ideilor, 
această trînare a dezvoltării fizice a muncitorului, care nu fără motiv au 
fost atribuite diviziunii muncii, nu pot, în împrejurări obişnuite, să s e  
m a i  repete sub regimul unei repartitii egale a muncilor. 

Scopul constant şi tendinţa oricărei perfecţionări a tehnicii este, în
tr-adevăr, de a renunţa cu totul la munca omului sau de a-i scădea preţul, 
înlocuind munca bărbaţilor prin munca femeilor şi a copiilor sau munca 
meseriaşilor calificaţi prin munca unor muncitori necalificaţi... Această 
tendinţă de a folosi numai copii cu privire ageră şi cu degete abile în 
locul muncitorilor rutinaţi dovedeşte că dogma scolastică despre diviziu
nea muncii după diferitele grade de iscusinţă a fost, în fîrşit, abandonată 
de fabricanţii noştri luminaţi" (nre Ure. "Philosophie des manufactures. 
ou iconomie industrielle",  voI. !, cap. 1 87) . 

Ceea ce caracterizează diviziunea muncii în sînul s ocie
tăţii modene este faptul :ă ea dă naştere la specializare, la 
diferite profesiuni şi totodată şi la idiotizarea profesională. 

"Sîntem cuprinşi de admiraţie - spune Lemontey - văzînd cum la 
anici un om putea să fie, concomitent, u n  eminent filozof, poet, orator, isto
ric, preot, om de stat şi  conducător de oşti. Pe noi ne uluieşte aspectul 
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unui domeniu atit de vast. Fiecare îşi face n gard şi se inchide în ograda 
sa. Nu ştiu dacă prin această fărîmiţare cîmpul de activitate se măreşte, 
dar ştiu prea bine că omul se închirceşte".  

Ceea ce caracterizează diviziunea muncii în fab rică este 
faptul că munca a pierdut orice caracter de specialitate. Dar, 
din moment ce orice fel de dezvoltare specială încetează, ne
voia de universalitate. tendinţa spre o dezvoltare multilaterală 
a individului începe să se facă simţită. Fab rica înlătură spe� 
cializarea şi idiotizarea profesională. 

D-I Proudhon. care nu a priceput nici măcar această sin� 
gură latură revoluţionară a fab ricii. face u n  p as înapoi şi pro
pune muncitorului să nu se limiteze să facă numai a douăspre
zecea p arte dintr-un ac cu gămălie. ci. pe rînd. toate cele 
douăsprezece p ărţi. Muncitorul ar ajunge astfel la ştiinţa şi la 
conştiinţa unui ac de gămălie. Iată ce înseamnă munca sinte
tică a d-lui Proudhon. Nimeni nu va contesta faptul că o 
mişc are înainte şi alta înapoi este de asemenea o mişcare 
sintetică. 

Pe scurt. d-l Proudhon n-a depăşit idealul micului-burghez. 
Şi pentru a realiza acest ideal el nu poate găsi nimic mai bun 
decît să ne readucă l a  starea de calfă sau. cel mult. de meşter 
b reslaş din evul mediu. Este de ajuns. spune el undeva în car
tea sa. să fi făcut o singură dată în viaţă o cap odoperă. să te 
fi simtit o singură dată om. Nu este o are aceasta. atît din 
punct de vedere al formei cît şi al conţinutului. capodop era 
cerută de b reslele evului mediu ? 

§ III. Concurenta şi monopolul 

Latura bună a 
concurentei. 

Latura rea a 
concurentei. 

I 
"Concurenţa este tot atît de inerentd 
muncii ca şi diviziunea ... Ea este nece
sară pen!ru întronarea egalităţii",  

1 
1 

"Principiul ei este propTia ei negare. 
Consecinţa ei cea mai sigură este că 
duce l a  pieire pe cei pe care î i  antre· 
nează",  

Relleelii generale.1 "Dezavantajele, ca şi avantajele concu
renţei. . . .  decurg î n  mod logi c. atît unele 
cît şi altele. din principiu " ,  
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Problemă de re
zolvat. 

Karl Marx 

"Să se caute p ri ncipiul de adaptare care 
trebuie să decurgă dintr-o lege superi
o ară libertăţii însăşi " .  

Variantă : 

"Deci nu po ate fi vorba aici de a dis
truge concurenţa, ceea ce ar fi tot atît de 
imposib�l ca şi a voi s ă  distrugi libertatea ; 
trebuie să i se găseas că echilibrul aş spune 
chiar poliţia" .  

D-l Proudhon începe p rin a apăra necesitatea veşnică a 
concurenţei împotriva celor care vor 5-0 înlo cuiască prin 
emulaţie *. 

Nu există "emulatie fără scop· .  "Obiectul oricărei pasiuni este în 
mod necesar analog pasiunii însăşi : femeia este obiectul pasiunii pentru 
amant, puterea pentru ambiţios, aurul pentru zgîrcit, cununa pentru poet ; 
obiectul emulatiei industriale este în mod necesar profitul. Emulatia nu 
este altceva decît însăşi concurenţa· .  

Concurenta este emulaţi a în vederea profitului. Oare emu
laţia industrială este în mod necesar emulatia în vederea 
p rofitului, deci concurenţa ? D-l Proudhon o dovedeşte afir
mînd-o. Am văzut : a afirma îns eamnă pentru el a dovedi, 
dup ă cum a presupune înseamnă a nega. 

Dacă obiectul imediat al p asiunii amantului este femeia, 
obiectul imediat al emulaţiei industriale este produsul, şi nu 
profitul. 

Concurenţa nu este emulaţia industrială, ci emulaţia co
mercială. In zilele noastre emulaţia industrială nu există 
decît în vederea comerţului. Există chiar faze în viata eco
nomică a popoalTelor moderne în care toată lumea este cu
p rinsă de un fel de febră de a realiza profituri fără a produce. 
Această febră a speculaţiei, care revine periodic, dezvăluie 
adevăratul caracter al concurentei, care încearcă să s cape 
de necesitatea emulaţiei industriale. 

Dacă i-aţi fi spus unui meşteşugar din secolul al XIV-lea 
că privilegiile vor fi ab rogate împreună cu întreaga o rgani
zaţie feudală a industriei pentru a fi înlo cuite cu emulatia 
industrială, numită concurenţă, el v-ar fi răspuns că p rivile
giile diferitelor corpo raţii, bresle, j urande reprezintă concu-

* Impotriva fourieriştilor. - F. E. (Nota lui Engels la editia germană 
din 1885). 
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renta organizată. D-I Proudhon spune acelaşi lucru atunci 
cînd afirmă că "emulaţia nu este altceva decît însăşi con
curenţa " .  

"Daţi ordin ca, începînd de l a  1 ianuarie 1847, munca ş i  salariul s ă  fie 
garantate pentru toţi ; va urml îndată o largă destindere după tensiunea 
încordată a 'industriei · .  

l n  locul unei presupuneri, a l  unei afirmaţii şi a l  unei 
negaţii avea acum un decret, pe care d-l Proudhon îl emite 
pentru a dovedi to cmai necesitatea concurentei, veşnicia ei 
ca categorie etc . 

Dacă cineva îşi închipuie că nu este nevoie decît de de
crete p entru a scăpa de concurentă, nu vom scăpa niciodată 
de ea. Şi dacă se ajunge p înă acolo încît se p ropune ab olirea 
concurenţei, menţinîndu-se totodată salariul, se propune în
făptuirea unui nonsens prin decret regal. Dar popoarele nu 
acţionează prin decrete regale. Inainte de a face astfel de 
decrete, popo arele trebuie s ă-şi fi s chimbat din temelii cel 
puţin condiţiile lor de existenţă industrială şi politică, prin 
u rmare tot modul lor d e  viaţă. 

D-l Proudhon va răspunde cu aplombul s ău imperturbabil 
că aceasta este ipoteza "unei transformări a naturii noastre 
fără antecedente în istorie" şi că el ar avea dreptul "să nu ne lase să participăm la discuţie" în virtutea nu ştim cărui 
decret. 

D-I Proudhon ignorează faptul că întreaga istorie nu este 
decît o continuă transformare a naturii umane. 

"Să rămînem la fapte, Revoluţia franceză a fost făcută atit pentru 
libertatea industrială cit şi pentru libertatea politic ă ; şi, cu toate că în 
1789 Franţa nu-şi dădea seama de toate consecinţele principiului a cărui 
realizare o cerea, putem să spunem sus şi tare că el nu s-a înşelat nici 
în dorinţele ei şi  nici în speranţele ei. Oricine ar încerca să nege ace�t 
lucru ar pierde în ochii mei dreptul la critică : nu voi discuta niciodată 
cu un adversar care ar susţine în principiu eroarea spontană a 25,000,000 
de oameni... Dacă concurenţa nu lr fi un principiu de economie socială, 
un decret al destinului, o necesitate a sufle/ului omenesc, pentru ce , în 
loc să desiin teze corporaţiile, breslele şi jurandele, oamenii nu S-lr gîndi 
mai curînd să le refacă 1" 

Astfel, pentru că francezii din secolul al XVIII-lea au des
fiinţat corporaţme, hreslele şi j urandele în loc să le modifice, 
francezii din secolul al XIX-lea trebuie să modifice concu� 
renţa în loc s-o desfiinţeze. Deoarece concurenţa a fost instau
rată în Franţa în secolul al XVIII -lea ca o consecinţă a nece
sităţilor istorice, această concurenţă nu trebuie s ă  fie 
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desfiinţată dn se colul al XIX-lea din oauza altor necesHăţi 
istorice. D--l Proudhon, ne înţlegînd că apaiţia concmenţei 
era legată de dezvoltarea reală a o amenilor din s ecolul 
al XVIII-lea, face din concurenţă o necesitate a sufletului 
omenesc in partibus infidelium * .  Ce ar fi făcut el din marele 

Colbert pentru se colul al XVII-lea ? 
După Tevoluţie a venit starea de lucruri actuală. D-l  

P roudhon caută şi aici  fapte pentru a demonstra veşnicia con
curenţei, dovedind că toate ramurile de p roducţie în care 
această categorie nu este încă destul de dezvoltată, cum e 
cazul agriculturii,  se află într-o s tare de inferioritate, de Îna
poiere. 

A afirma că există Tamuri de !producţie c are încă nu s înt 
la înălţimea con curenţei, iar altele nu au atins încă nive�ul 
producţiei burgheze, este o p alavrageală care nu dovdeşte 
cîtuşi de puţin veşnicia concurenţei. 

Iată la ce se rezumă întreaga logică a d-lui Proudho n : 
concurenţa este o relaţie so cială în cadrul căreia dezvoltăm 
în p rezent forţele no astre productive. El nu dă acestui ade
văr o dezvoltare logică, ci formulări adesea foarte ample, 
spunînd că c oncurenţa este mulaţia industrială, modul actual 
de a fi liber, responsabilitatea în muncă, constituirea valoTii, 
o condiţie pentru întronarea egalităţii, un principiu de eco 
nomie socială, un decret a l  destinului, o necesitate a sufletu
lui omenesc, o inspiraţie a justiţiei eterne, libertatea în divi
ziune, diviziunea în libertate, o categorie economică. 

"Concurenţa şi asociaţia se sprijină una p e  cealaltă. Departe de a se 
exclude, ele nu sînt nici măcar divergente. Cine spune concurenţă pre
supune şi un scop comun. Concurenţa nu înseamnă deci egoism, iar 
eroarea cea mai deplorabilă a socialismului este aceea de a o fi privit 
ca răsturnare a societăţii u .  

Cine spune concurenţă spune scop comun, şi aceasta do
vedeşte, pe de o parte, că ,concurenţa înseamnă asoci aie, iar 
pe de altă prte ,că concurenţa nu înseamnă egoism. Şi cine 
spune egoism nu spune scop comun ? O rice egoism se exercită 
în so cietate şi p rJ n  s o cietate. El p resupune deci so cietatea, 
adică scopui comune, neVOi c omune, mijloace de p roducţie 
c omune etc. etc. De aceea este o are întîmplător fptul că 
concurenţa şi asoci aţia de care vorbesc soci aliştii nu sînt nici 
măcar divergente ? 

* - in afara realităţii reale (literalmente : "în ţara necredincioşiloru -
6daos la titlul episcopilor catolici numiti în funcţii pur nominale de 
episcopi ai ţărilor necreştine). - NotQ Red. 
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Socialiştii ştiu foarte bine că societatea actuală se bazează 
pe concurenţă. Dei Clm ar putea ei s ă  reproşeze concurenţei 
că ea răstoarnă societatea actuală pe care ei înştşi vor 5-0 
răstoane ? Şi cum ar putea să reproşeze concurenţei că ea 
ar răsturna societatea liitoare, în care ei văd, impotrivă, 
rSturnarea ,concurenţei ? 

D-I Proudhon spune mai departe că opusul monopolului 
este concuren�a, că, prin unnare, acesta nu poate fi opusul 
asociaţiei. 

Feudalilul a fost de la lînceput opus monarhiei patriar
hale ; el nu era însă opus concurenţei, care nici nu exisba 
Încă. Unnează de aici că concurenţa nu este opusul feuda
lismului ? 

Intr-adevăr, societate, asociaţie sînt denumiri 'care se p: 
da tuturor societăţilor, Isocietăţii feudale ca şi  societăţii bur
gheze, care este o ,asociaţie bazată pe concurenţă. Cum pot 
deci să existe sociaLişti 'care cred că pot combate concurenţa 
numai prin cu'întul asociaţie ? Şi cum poate însuşi d-l 
Proudhon să-şi închipuie că poate să apere concurenţa îm
potiva sociaJlismului desmnînd concurenţa numai prin nu
mele de asociaţie ? 

Tot ce am spus pînă acum reprezin1ă latura frumoasă a 
concurenţei, aşa c. o înţelege d-l Proudhon. Să trecem 
acum la latura urîtă, adică la latura negativă a concurenţei , 
la inconvenientele ei, la ceea Ice are distructiv, subversiv, 
într-un cuvînt la 'ceea ce 'are dăunător. 

Tabloul pe oare ni-l înfăţişează d�l Proudhon are ceva 
lugubru. 

Concurenţa dă naştere mizeriei, alimentează războiul 
civil, "schimbă condiţiile naturale ale zonelor" , confundă na
ţionali tăţile, zdruncină familiile, corupe conştiinţa publică, 
"răstoarnă noţiunile de echitate, justiţie' , morală şi, ceea ce 
este mai rău, distruge Icomerţul cinstit şi liber, şi nici măcar 
nu dă în schimb valoarea sintetică, p reţul fix şi cinstit. Con
curenţa dezamăgeşte toată lumea, chiar şi pe economişti. Ea 
merge pînă acolo înoît se dittruge pe sine însăşi. 

După ce dJ Proudhon înşiră toate laturile negative ale 
concurenţei, oare nu se dovedeşte ea a fi cel mai dizolvant, 
cel mai distructiv element pentru relaţiile societăţii burgheze. 
pentru principiile şi iluziile ei ? 

Să nu uităm că eoncurenţa devine din ce în ce mai dis
tructivă pentru relaţiile burgheze Pe măsură ce provoacă 
crearea febrilă de noi forţe productive, aică a coniţiilor 
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materiale pentru o s o cietate nouă. Cel puţin din acest punct 
de vedere latura negativă a ,concurenţei ar [avea şi o paDte 
p ozitivă. 

"Privită din punct de vedere al originii, concurenţa ca stare sau c a  
fază economică este rezultatul necesar . . .  al teoriei reducerii cheltuielilor 
generale de producţie " .  

Pentru d - l  Proudhon circulaţia .ingelui este, probabil, o 
consecinţă a teoriei lui Harvey. 

"Monopolul este sfîrşitul fatal al concurenţei, care îl produce prin 
propria şi neincetata ei negare. Această creare a monopolului este în
săşi justificarea lui... Monopolul este opusul firesc al concurenţei.. . şi, 
de vreme ce concurenţa este necesară, ea implică ideea de monopol, pen
tru că monopolul este un fel de sediu al fiecărei individualităţi concurente " .  

N e  bucurăm Jmpre'lnă c u  d-l Proudhon că măcar o dată 
poate şi el să aplice cu succes fOlula 's a despre teză şi anti
teză. Toată lumea ştie că monopolul modern ia naştere chiar 
din concurenţă. 

In ceea ce priveşte conţinutul, d�l Proudhon recurge la 
imagini poetice. Concurenţa făcea "din fiecare subdiviziune 
a muncii un fel de domeniu Suveran în care fieca'e iniid 
îşi afirma 'Întreaga sa forţă şi independenţă " .  Monopolul este 
"sediul fiecărei individualităţă concurente " .  "Domeniul suve
ran" face cel puţin cît "sediul " .  

D-I Proudhon nu vorbeşte decît de monopolul modern 
creat d e  concurenţă. Dar, precum ştim cu toţii, concurenţa a 
fost creată de monopolul feudal. Astfel, la inceput, concu
renţa a fo st contrariul monopolului, iar nu monopolul con
traiul concurenţei. Deci monopolul modern nu este o simplă 
antiteză, ci, dimpotrivă, adevărata 'sinteză. 

Teză : Monopolul feudal anterior concurenţei. 
Antiteză : Concurenţa. 
Sinteză : Monopolul modern, 'care este negaţi a monopo

lului feudal in măsura in care el presupune regimul concu
renţei şi care este totoda'tă negaţia concurenţei în m ăsura în 
care este monopol. 

Astfel, monopo�ul modern, monopolul burghez, este mo
nopolul sintetic ,  negarea negaţiei, uni,tatea contrariilor. El 
este monopolul in stare pură, no runală, raţională. D-I Prouhon 
este ,in contradicţie cu propria sa f1lozofie atunci dnd face 
din monop olul burghez monopolul în stare brută, simpIistă, 
contradictorie, spasmodică. D-I Rossi, pe care d-l Prouhon 
îl citează de cîteva ori în legătură cu monopolul, pare să fi 
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inţeles mai bine caracterul sintetic U monopolului burghez, 
In lucrarea sa "Cours d'economie politique" 68, el face ' 
distincţie intre monop'lurile artificiale şi monopolu.le na� 
turale. Monopolurile feudale, spune el, sint artifioiale, adică 
arbitrare ; monop olurile burgheze Sint naturale, adică ra
ţionale. 

Monop olul este bun, raţionează d-l Proudhon, pentru că 
este o categorie economică, o emanaţie ,a raţiunii imperso
nale a omenirii " .  Concurenţa este şi ea ceva bun, fiind de 
asemenea o categorie economică. Dar ceea ce nu :e bun 
este realitatea m onop olului şi realitatea concurenţei. Şi mai 
rău este faptul că monopolul şi concurenţa se devorează re
cipro c. Ce-i de făcut ? Trebuie căutată sinteza acestor două 
noţiuni veşnice şi smulsă din sinul domnului, unde zace din 
timpuri imemoriale. 

In viaţa practică intîlnim nu numai concurenţa, monopolul 
şi 'antagonismul lor, dar şi Sinteza lor, care nu este o fo rmulă, 
ci o mişcare. Monop olul pro duce concurenţa, concurenţa pro
duce monopolul. Monopolurille se concurează, concurenţii 
devin monopolişti. D acă mon'poliştii limitează concurenţa 
dintre ei prin as o ciaţii parţiale, creşte concurenţa printre 
muncitori, şi cu cît masa proletaril or creşte faţă de monopo
liştii unei naţiuni, cu atit devine mai sălbatică concurenţa 
dintre monopoliştii diferitelor naţiuni. Sinteza este de aşa 
natură, incît monopolul nu poate să se menţină decît anga
j indu-se neincetat in lupta de concurenţă. 

Pentru a deduce dia1lectic impozitele care urmează mono
polul, d-l Proudhon ne vorb eşte de geniul social care, după 
ce a urmat fără a pregeta calea sa în zig-zag, 

" ... după ce a păşit cu hotărîre, fără regrete şi fără opriri, ajungind 
la răspintia monopolului, aruncă o privire melancolică înapoi şi, după o 
cugetare adîncă, pune impozite pe toate obiectele de producţie şi creează 
o întreagă organizaţie administrativă, pentru ca toate posturile să fie 
predate proletariatului şi retribuite de oamenii monopolului' .  

Ce să spunem despre acest geniu care pe nemincate se 
plimb ă in zig-zag ? Şi ce să spunem despre această plimbare 
care nu are alt scop decit să distrugă pe 'burghezi pTJn impo
zite, cînd, dimpo trivă, imp ozitlle servesc tocmai pentru a da 
burghezil o r  mijlo acele de a se menţine oa clasă dominantă ? 

Pentru a ilustra numai in treacăt felul in care d-l Prou
dhon tratează detaliile economice, este suficient să arătăm că, 
după p ărerea lui, impozitul pe consumatie ar fi fost stabilit 
1 1  - Marx-Engels - Opere, voI. 4 
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în vederea egalităpii şi pentru a veni în <aj uto rul proletaria
tuluL 

Impozitul pe consumaţie a ajuns la deplina lui dezvoltare 
abia dup ă instaurarea dominaţiei burgheziei. In mîinile capi
talului industrial, adică ale bogăţiei sobre şi calculate, care se 
menţine, se reproduce şi creşte p rin exploatarea directă a 
muncii, impozitul pe ,consumaţie era un lijloc pentru a ex
ploata bogăţia lrivolă, veslă, risipitoare a mar'lor s eniori, 
care nu făceau altceva decît să consume. James Steuart a ex
pus foarte bine scopul iniţial al impozitului pe consumaţie în 
IIRecherche des principes de l'economie poJ1tique" *, pe care 
a public at-o cu zece ani înaintea apariţiei cărţii lui A. Smith. 

"In monarhia absolută - spune el - se pare că creşterea bogăţiilor 
îi face pe principi să fie oarecum invidioşi, De aceea ei iau impozite de 
la cei care se Îmbogăţesc - impozite pe producţie. In regimurile consti
tuţionale ele sînt prestate mai ales de cei care sărăcesc - impozite pe con
sumaţie. Astfel, regii pun un impozit pe industrie ... De exemplu, capitaţia 
şi impozitul pe avere sînt proporţionale cu presupusa bogăţie a contri
buabililor. Fiecare este impus proporţional cu profitul pe care se pre
supune că îl are. In regimurile constituţionale, impozitele se aplică de 
)bicei pe consumaţie. Fiecare este impus proporţional cu cît chel
tuieşte" 69. 

In ceea ce piveşte succesiunea logică a lapariţiei impozi
telor, a b alanţei comerciale, a creditului, atragem atenţia 
doar asupra faptului că burghezia engleză, care sub Wilhelm 
de Orania şi-a instaurat regimul politic , a creat imediat un 
nou sistem de impozite, creditul public şi sis temul de taxe 
protecţioniste, în clipa în care a fo st în stare s ă-şi dezvolte 
nestînjenită condiţiile de existenţă. 

Aceste observaţii sînt sufidente ca cititorul s ă'şi facă o 
idee justă despre divagaţiille d .. lui Proudhon asupra politiei 
s au impozitelor, asupra bailanţei comerciale, creditului, comu
nismului şi populaţiei. Putem fi siguri că nici o critică, fie e a  
c î t  de indulgentă, nu ' a  abo rda c u  seriozitate capitolele ,con
sacrate acestor p robleme. 

• § IV. Proprietatea funciară sau renta funciară 

In fiecare epocă istori că, proprietatea s-a dezvoltat î n  
m o d  diferit şi în cadrul unor relaţii s o ciale c u  totul diferite. 
De aceea a defini p roprietatea burgheză nu îlSeamnă ,altceva 
decît a face expozeul tuturor relatiilor so ciale ale produc
ţiei burgheze. 

* "Studiu asupra principiilor de economie politică" .  - Nola Trad. 
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A pnvJ proprietatea drept o relaţie independentă, o cate
gorie aparte, o idee abstractă şi veşnică nu poate fi decît o 
iluzie a metafizicii s au a jurisprudenţei. 

D-I Proudhon, deşi vorbeşte în aparenţă despre proprie
tate în general, nu tratează decît despre proprietatea funciară, 
despre renta funciară. 

"Originea rentei, ca şi a proprietăţii ,  ste, ca să spunem aşa, extra
economică : ea rezidă în consideraţii de psihologie şi de morală, care nu 
prea au legătură cu producerea avuţiilor" (voI. II ,  pag. 265) . 

As tfel, d-l Proudhon recunoaşte că este incapabilI să înţe
leagă cauzele economice ale apariţiei Tentei şi a proprietăţii. 
El recuno aşte că <această i ncapacitate îl sileşte să recurgă la 
.consideraţii de o rdin psihologjc şi mo ral, care, neavînd decît O legătură foarte vagă cu producerea avuţiilor, sînt totuŞI 
foarte strîns legate de ingus timea vederilor lui istorice. 
DJI Proudhon afirmă că originea rproprietăţii are ceva mistic 
şi misterios. ar, 'a vedea un mis ter în o riginea proprietăţii, 
adică a transforma într-un mister însăşi relaţia dintre pro
ducţie şi repartiţia uneltelor de producţie, nu înseamnă 
aceasta, ca să folosim limbajul d-Iui Proudhon, a renunţa la 
orice pretenţii de ştiinţă economică ? 

D-I Proudhon 

"se mărgineşte să reamintească că în a şaptea epocă a evoluţiei eco
nomice" - cea a creditului - "se ivise necesitatea de a-l lega pe om mai 
strins de natură, deoarece - ficţiunea desfiintind realitatea - activita
tea omenească era ameninţată să se piardă în vid ; preţul acestui nou 
contract a fost renta" (voI. II, pag. 265) . 

Omul cu patruzeci de taleri l-a presimţit pe Proudhonul 
care avea să vină : "Cu voia dv., domnule creator : fiecare 
este stăpîn în lumea s a ; dar nu veţi putea niciodată să mă 
faceţi să cred că lumea în care ne aflăm este de sticl ău iO.  Tn 
lumea dv. ,  în care creditul era un mijloc de a te pierde În vid, 
€ste foarte posibil ca proprietatea Să fi deveJi t necesară 
pentru a-l lega pe om de natură. In lumea producţiei reale, în 
care proprietatea funciară eJte 'Î ntotdeauna anterioară cre
ditului, horror vacui * al d-Iui Proudhon nu 'Putea să existe. 

O dată admisă existenţa rentei, oricare i�ar i originea, 
ea este obieatul unei dis-cuţii violente între arendaş şi pro
prietarul funciar. Care este rezultatul final al acestei discuţii, 

* - oroara de vid. - Nota Trad. 

U· 



16� Karl Marx 

cu alte cuvinte care este mărimea medie a rentei ? Iată ce 
spune d-l Proudhon : 

"Teoria lui Ricardo rdspunde la această întrebare. La începuturile so
cietăţii, cînd omul, nou venit pe pămînt, nu avea în faţa lui decît imen
sitatea pădurilor, cînd pămînturile erau vaste şi industria abia se înfiripa. 
renta trebuie să fi fost egală cu zero. Pămîntul, încă nelucrat, era un 
obiect de întrebuinţare j nU era o valoare de schimb : era comun, nu 
social. Puţin cîte puţin, datorită creşterii numărului de familii şi  pro
gresului agriculturii, pămîntul a început să aibă preţ. Munca a dat so
lului valoarea lui : de aici a IUnt naştere renta. Cu cit un ogor dădea. 
mai multe roade cu aceeaşi cantitate de muncă, cu atit era mai preţuit ; 
de aceea proprietarii au năzuit totdeauna să-şi î nsuşească întregul rod 
al solului, minus cîştigul arendaşului, adică minus cheltuielile de pro
ducţie. Astfel proprietatea se ţine pe urmele muncii pentru a-i ripi din 
produs tot ceea ce depăşeşte cheltuielile reale avute. In timp ce proprietarul 
î ndeplineşte o datorie mistică şi reprezintă faţă de plugar comunitatea. 
arendaşul nu este, în previziunile providenţei, decit un lucrător respon
sabil, care trebuie să dea socoteală societăţii de tot ceea ce culege peste 
cîştigul său legitim ... Prin natura şi prin menirea ei, renta este deci un 
instrument de j ustiţie distributivă, unul din miile de mijloace pe care 
le pune în mişcare geniul economic pentru a ajunge la egalitate. Este 
un imens cadastru alcătuit, în slujba unui scop superior, din puncte de 
vedere opuse, de către proprietari şi arendaşi, nefiind posibilă o înţele
gere între ei, iar rezultatul final al acestui cadastru trebuie să fie egali
zarea proprietăţii asupra pămîntului între cei care îl exploatează şi in
dustriaşi.., Fără această magie a proprietăţii nu s-ar fi putut smulge 
plugarului excedentul produsului, pe care nu poate să nu-I considere c. 
fiind al său şi al cărui unic creator se crede. Renta, sau mai bine zi. 
proprietatea funciară, a sfărîmat egoismul agricol şi a creat o solidari
tate pe care nici o putere, nici o împărţire a pămîntului nu ar fj putut 
s-o realizeze ... Acum, dupa ce efectul moral al proprietăţii a fost obţinut,. 
rămîne să se facă repartiţia rentei" .  

Toată această vorbărie se reduce mai întîi la următorul 
lucru : Ricardo spune că excedentul preţului produselor agri
cole peste cheltuielile lor de producţie, incluzînd în aceste 
cheltuieli profitul şi dobînda obişnuită la capital, determină 
măsu1a rentei. D�l Proudhon merge mai departe : el face s ă  
intervină p roprietarul, oa un deus ex machina ., -care smulge· 
plugarului t o t  excedentul praducţiei sale peste cheltuielile 
de p roducţie. El recurge la intervenţia proprietarului pentru 
a explica proprietatea, la intervenţia rentJierului pentru a ex
plica renta. El rspunde la problemă punînd aceeaşi p ro
blemă după ce i-a adăugat o silabă. 

• - li teralmente : "zeu din maşină" (adică actorii î n  teatru antic" 
care înfăţişau zei şi care apăreau pe scenă cu ajutorul unor mecanisme) 
în sens figurat - persoană care apare pe neaşteptate şi salvează situaţia. 
- Nota Red. 



Mizeria filozofiei 165 

Trebuie remarcat, de asemenea, că, determinînd renta 
prin fertilitatea diferită a p ămîntului, d-l Proudhon îi  dă o 
nouă origine, întrucit p ămîntul, înainte de 'a fi evaluat în 
funcţie de gradul de feptilitate, "nu era" , după cum spune el, 
" o  valoare de schimb, ci era comun " .  Ce a devenit deci fic
ţiunea despre rentă 'oare s-a născut din necesitatea de a-l rea
duce pe pămînt pe omul care era gata să se piardă în infini
tul vidului ? 

Să debarasăm acum doc trina lui Ricardo d e  frazele pro
videnţiale, alegorice şi  mistice în care a avut grij ă s-o învălu
iască d-l Proudhon. 

Renta, in sensul lui Ricardo , este proprietatea funciară 
sub forma burgheză, adică proprietatea feudală adaptată con
diţiilor producţiei burgheze. 

Am văzut că, după doctrina lui Ricardo, preţul tuturor 
obiectelor este determinat, în 'cele din urmă, de cheltuielile 
ie producţie în oare este inclus profitul industrial ; cu alte 
cuvinte, este deteninat de timpul de munc ă cheltuit. In pro
ducţia industrială, preţul produsului pentru care s-a cheltuit 
cantitatea cea mai mică de muncă determină preţul tuturor 
celorlalte mărfuri de acelaşi fel, avînd în vedere că uneltele 
de producţie 'cele mai puţin 'co stisitoare lşi cele mai produc
tive pot fi mumilicate la infinit şi ,că libera concurenţă 
c reează, inevitabil, preţul de piaţă, adică un preţ comun 
pentru toate produsele de acelaşi fel. 

1n p roducţia agricolă, dimpotrivă, preţul produsului pentru 
care s-a cheltuit oantitatea cea mai mare de muncă determină 
preţul tuturor produselor de acelaşi fel. In primul rînd aici 
nu se p o t  înmulţi după plac, ca în producţia industrială, 
uneltele de produoţie cu acelaşi gpad de productivitate, adică 
terenurile cu o fertillitate egală. A'poi, pe măsură ce p opulaţia 
creşte, incep să fie 'cultivate terenuri de o calitate inferi oară 
sau se fac pe acelaşi teren noi investi�ii de capital, p ropor
ţional mai puţin rentabile decît primele. Şi într-un caz, şi in 
altul se foloseşte o cantitate de muncă mai mare pentru a 
obţine o cantitate de produse proporţional mai mică. Intrucit 
nevoile p opulaţiei reo1rnă acest surplus de muncă, produsul 
unui teren a c ărui cuUivare este mai costisitoare îşi găseşte 
în mod ncesar un debuşeu, ca şi produsul unui teren a cărui 
cultivare costă mai puţin. Deoarece concurenţa nivelează 
preţul pieţei, produsul terenului mai bun se va vinde tot atît 
de scump ,ca şi cel al terenului inferior. Excedentul p reţului 
produselor celui m ai bun teren peste cheltuilile lor de pro-
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ducţie constituie renta. Dacă s-ar dispune întotdeauna de te
renuri cu acelaşi grad de fertilitJate i dacă s-ar putea recurge 
întotdeauna, la fel >ca în industie, la m aşini mai puţin costi
sitoare ş. m ai p roductive sau dacă o a doua investiţie de ca
pital ar produce 10t atît i t  şi prima, atunci preţul p roduselor 
agricole ar fi determinat de preţul de cost al produselor obţi
nute cu cile mai bune unelte de producţie, laşa cm am văzut 
că se întîmPlă cu preţul produselor industriale. Dar din ace} 
moment ar fi diPărut şi renta. 

Pentru ca teoria lui Ricardo să aibă valabilitate generală, 
trebuie * să existe Posibi.itatea de fa Se investi nestînjenit 
capitalurile în diferite ramuri ale industriei i trbuie ca o 
concurenţă foarte puternică intre capitalişti să fi adus p rofi
turle la aceJaşi nivel i ca arendaşul să nu mai fie decit un 
capitalist industrial 'care să ceară pentru capitalul s ău in
vestit în terenuri inferioare * *  un profit egal cu acela pe 
care l-ar putea obţine dacă cpitalul său ar fi plasat într-o 
ramură a industriei i ca să fi introdus şi în agricultură siste
mul marii industrii i în sfîşit, ca însuşi p roprietarul funciar 
să nu mai pretindă decît un venit în b ani. 

E p osibil ca pe alocuri, de .ldă în Irlanda, renta să nu 
existe încă, cu toate că darea cu arendă a pămînturilor a luat 
o foarte mare dezvoltare. Deoarece renta este un excedent 
nu numai peste salariu, dar şi peste p rofitu'l industrial, ea nu 
poate exista în ţările în care venitul proprietarului funciar 
nu este decît o prelevare asupra salamului. 

Astfel, renta nu numai că nu face din exploatatorul pă
mîntului, din arendaş, un simplu lucrător şi nu "smulge plu
garului excedentul produsului, pe care el nu poate s ă  nu-l 
considere ca fiind al său " ,  dar ea opune proprietarului funciar, 
în locul salavulu[, al şelbului, al dijmaşului, al muncitorului 
agricol salariat, e capiJalistul industrial. De cînd proprieta
tea funciară s-a constituit 'ca izvor de rentă, proprietarul fun
ciar nu mai primeşte decît excedentul peste cheltuielile de 
producţie, determinate nu numai de salariu, dar şi de profi
tul industrial . Deci p ropTietarul funciar este acela căruia 

* In exemplarul care a fost dăruit N. Utinei de către Marx, începutul 
acestei fraze a fost schimbat în felul următor : "Pentru ca teoria lui Ri
cardo, dacă acceptăm premisele ei, să aibă valabilitatea generală, mai 
e necesaru• - Nota Red. ** In exemplarul dăruit N. Utinei de către Marx, cuvintele "in tere
nuri inferioareu au fost înlocuite cu cuvintele : "in terenuri". - Nota 
Red. 
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renta îi smulge o parte din venitul său *. S-a scurs multă 
vreme pînă ce arendaşul feudal a fst înlocu�t de capitalistul 
industrial. In Germani'a, de pildă, această transformare s .. a 
petrecut abia începînd din ultima treime a secolului 
al XVIII-lea. Numai în Anglia aceste relaţii dintre capita
listul industrial şi proprietarul funciar au ajuns la o dezvol
tare deplină. 

Atîta timp cît nu exista decît plugarul d-Iui Proudhon, 
renta nu exista. De îndată ce există rentă, plugarul nu mai 
este arendaş, ci muncitor, este plugarul arendaşului. Decăde
rea muncitorului, redus la rolul de simplu muncitor, ziler, 
salariat, care munceşte pentru capitalistul industrial ; apariţia 
capitalistului industri a�, care exploatează p ămîntul pe ace
leaşi principii dup ă care e!ploatează fabrioa ; transformarea 
proprietarului funciar dintr-un mic suveran într-un cămătar 
ordinar - iată diferitele relaţii pe care le exprimă renta. 

Renta, în sensuQ lui Ricardo, este ,agricultura patriarhală 
transformată în lîntrprindere Icmerdală, capitalul industrial 
investit în pămînt, burghezia oraşelor transplantată la ţară. 
Renta, in loc să-I lege pe om de natură, nu a făcut decît să 
lege exploatarea p mîntului de concurenţă. De îndată ce s-a 
constituit ca izvor de rentă, proprietatea funciară ste ea 
însăşi rezultatul concurenţei, căci din această clipă ea de
pinde de valoarea de schimb a produselor agricole. Ca rentă, 
proprietatea funciară devine mobilă şi deci un obiect de co
merţ. Renta nu ste p osibilă decit lîn momentul în ,care dez
voltarea industriei de la o raşe şi o rgani�area socială care ia 
naştere de pe uma acestei dezvoltări obligă pe proprietarul 
funciar să nu urmărească aUceva deCît p rofitul comercial, 
venitul în b ani rea}i�at de pe urma produselor sale agricole, 
s ă  nu vadă, în sfîrşit, în proprietatea s a  funciară altceva 
decît o maşină de fabricat b ani. Renta l-a îndepărtat atît de 
mult pe proprietarul funciar de pămînt de natură, încît nici 
nu are măcar nevoie să cunoască moşiile sale, aşa cum 
se întîmplă În Anglia. Cît dspre arendaş, despre cpitalistul 
industrial şi despre muncitorul agri co1 ,  ei nu sînt mai legaţi 
de pămîntul pe care N lucrează decît fabrioantul şi muncito
rul de fabrică de bumbacul sau de lîna pe care o prelucrează ; 
ei nu ţin decît la preţul eploatării lor, la venitul b ănesc. De 

* In ediţia germană din 1 885, ultimele două fraze lipsesc ; în schimb, 
după cuvintele : "capitalistul industrial" ,  urmează următoarea frază : 
"care exploatează pămîntul cu ajutorul muncitorilor agricoli şi care plă
teşte proprietarului funciar ca arendă numai excedentul peste cheltuie
lile de producţie in care este cuprins profitul lor la capital" .  - Nota Red. 
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aICI văicărelile partidelor reacţionare, care doresc din tot 
sufletul reîntoarcere a la feudJlism, la plăcuta viaţă patriar
hală, la obiceiurile simple şi la m arile virtuţi ale strămoşilor 
noştri. Faptul că solul a trebuit să se supună legilor care 
reglează toate celelalte industrii este şi va fi întotdeauna 
obiectul unor regrete interesate. Astfel se poate spune că 
renta a devenit forţa motrice care a lansat idila în mişcarea 
istoriei. 

După ce 'presupune p roducţia 'burgheză ca fiind o condiţie 
necesară pentru existenţa rentei, Ricardo aplircă totuşi renta 
la proprietatea funciară din toate epocile şi din toate ţările. 
Este greşeala comună tuturor economiştilor care prezintă re
laţiile producţiei burgheze ca pe nişte categorii veşnice. 

De la scopul providenţial atribuit rentei, care este, pentru 
d�l Proudhon, transformara plugarului În muncitor respon
sabil, el trece la repartizarea egalitară a rentei. 

După cum am văzut, renta îşi are originea în pretul egal 
al produselor unor terenu'i inegale ca fertilitate, 'astfel că 
un hectolitru de grîu care a costat 1 0  franci este vîndut cu 
20 de franci, dacă cheltuielile de producţie se ridică, în ·cazu[ 
unui teren de caHtate inferioară, la 20 de franci. 

Atîta timp cît nevoia îi s ileşte pe consumatori să cum
pere produsele agricole adJse pe piaţă, preţul de piaţă l 
acestora este deteminat de ,cheltuielile de producţie a pro
dusului celui mai s cump. Această egalizare a preţului, rezul
tînd din concurenţă şi nu din fertilitate a diferită a terenurilor, 
este 'aceea 'care aduce !proprietarului terenului mai bun o 
rentă de 1 0  franci de fiecare hectdlitru pe care îl vinde 
arendaşul s ău. 

Să presupunem un moment ·că preţul grîului este determi
nat de timpul de muncă necesar pentru a-l produce ; în cazul 
acesta hectolitrul de griu obţinut de pe terenul mai bun se 
va vinde -cu 10 franci, în timp ce hectolitrul de grîu obţinut 
de pe un teren de calitate inferioară va costa 20 de franci. In 
această ipoteză, preţu� mediu de piaţă va fi de 15  franci, în 
timp ce după legea concurenţei el este de 20 de fmnci. Dacă 
preţul mediu ar fi de 15 franci, atunci nu ar avea loc nici 
o repartiţie, nici egalitară, nici de alt fel, căci nu ar eista 
rentă. Renta există tocmai prin aceea că hectomrul de grîu 
care îl -costă pe producător 1 0  franci este vîndut -cu 20 de 
franci. D-l Proudhon presupune egalitatea preţurllor de piaţă 
la  cheltuielile de producţie inegale, pentru a ajunge la repar
tiţia egalitară a produsului inegalităţii. 
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Inţelegrn acum de ce economişti ca Mill, CherbJLiez, Hil
ditch şi alţii au cerut ca renta să fie atribuită statului, pentru 
a s ervi la achitarea impozitelor. Iată expresia necamuflată a 
urii capitalistului industrial faţă de proprietarul funciar, care 
i se pare inutil, o excrescenţă în ansamblul producţiei bur
gheze. 

Dar a cere mai întîi 20 de franci pe hectolitrul de griu 
pentru a face apo i  o repartiţie generală a celor 1 0  franci luaţi 
în plus de la consumator este într-adevăr suficient pentru 
ca geniul social s ă-şi urmeze melancolic drumul lui în zig-zag 
şi s ă-şi spargă capul de p rimul colt. 

Renta devine, sub pană d-Iui Proudhon, 

"un imens cadas/ru alcătuit, în slujba unui scop superior, din puncte de 
vedere opuse, de către proprietari şi arendaşi. . .  iar rezultatul final al 
acestui cadastru trebuie să fie egalizarea proprietăţii asupra pămîntului 
intre cei care il exploatează şi indu�triaş · .  

Numai în cadrul relaţiilor societăţii existente poate avea o 
valoare practică un cadastru oareoare format de rentă. 

Or, noi am demonstrat că, numai în ţările !cele mai ,avansate 
din punct de vedere industrial şi comercial, arenda plătită de 
arendaş proprietarului este o e)resie, mai mult s au mai pu
ţin exa'Ctă, a rentei. In plus, ,această arendă cuprinde adesea 
şi dobînda plătită proprietarului pentru capitalul investit în 
pămînt. Poziţia terenurilor, vecinătatea o raşelor şi încă multe 
alte împrejurări influenţeaz ă mărimea arendei şi modifică 
renta. Aceste motive peremptorii 'ar ajunge pentru a dovedi 
inexactitatea unui cadastru b azat pe rentă. 

Pe de 'aUă parte, renta nu po ate constitui un indice con
s tant ,aI gradului de fertilitate al unui teren, deoarece apli
c area modernă a chimiei s chimbă în fiecare clipă natura tere
nului, iar cunoştinţele geologice încep tocmai în zilele noastre 
să răstoarne vechea apreciere a fertiJlităţii relative j abia acum 
douăzeci de ani a-a început desţelenirea unor întinse terenuri 
în comitatele răs ăritene ale Angliei, trenuri care erau lăsate 
în paragină pentru că nu Se apreoiJse destul de bine legătura 
dintre humus şi compoziţia stratului iferio r. 

Astfel istoria, departe de a da prin rentă un cadastru format 
o dată p entru totdeauna, nu face decît să chimbe, să răsto arne 
cu totul 'cadastrele existente. 

In sfîrşit, ferilitatea nu este o calitate atÎt de naturală cum 
s.ar crede : ea este strîns legată de relaţii�e sociale existente. 
Un teren po ate să fie foarte fertil pentru a fi cultivat cu griu 
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şi totuşi preţul de pe piaţă p o ate determina pe cultivator să-l 
transfonne în păşune artificială şi s ă-I facă astfel nefertil. 

D-I Proudhon la improvizat -cadastrul s ău, care nu face nici 
cît cadastrul obişnuit, numai pentru a concretiza scopul provi
dential egalitar al rentei. 

"Renta - continuă d-l Proudhon - este dobînda plătită pentru un. 
capital nepieritor, anume pămîntul. Şi deoarece acest capital, luat ca 
materie, nu este susceptibil de nici o sporire, ci numai de o îmbunătăţire 
nelimitată în ceea ce priveşte folosirea lui, rezultă de aici că în timp ce 
dobînda sau beneficiul realizat de pe urma împrumutului (mutuum) tinde 
să scadă neîncetat din cauza abundenţei de capitaluri, renta tinde să 
crească mereu din cauza perfecţionării industriei, care are ca umare . 
îmbunătăţire a mijloacelor de exploatare a pămîntului ... Aceasta este, în 
esenţă, renta" (voI. II, pag. 265) . 

De astă dată d"l Proudhon vede în rentă toate simptomele 
dobînzii, cu singura deosebire că e o dobîndă la un capital de 
un fel deosebit. Acest capital ste p ămîn tul, capital veşnic, 
"care, luat ca materie, nu este susceptibi'l de nici o sporire, ci 
numai de o îmbunătăţire nelimHată în ceea ce p rivşte folo
sirea lui " .  Pe măsură Ice cililizaţia p ro gresează, d obînda tinde 
mereu să scadă, în timp ce renta tinde neîncetat să creas că. 
Dobînda scade din cauza abundenţei de capitaluri ; renta 
creşte o dată cu perfecţionările realizate în industrie, care au 
drept consecinţă metodele din ,ce în ce mai ,bune de exp[oatare 
a p ămîntului. 

Aceasta este, î n  esenţă, p ărerea ,-lui Proudhon. 
Să vedem mai întîi dacă este j ust ca renta să fie p rivită ca 

dobîndă la un capital. 
Chiar şi pentru proprietarul funciar renta reprezintă d o 

bînda l a  capita.ul pl ătit pentru p ămînt s au p e  care l-ar obţine 
dacă ar vinde pămîntua. Dar, cumpă1înd sau vî11zind pămîntul, 
el cump ără sau vinde numai renta. Preţul p e  -care-l plăteşte 
pentru a obţine renta este reglat după nivelul general al do
bînzii şi nu are nimic a face cu însăşi natura rentei. Dobînda . 
la capitalurile p1as ate în terenuri este în general inferioară 
dobînzii la capitalurile plas ate î n  industrie sau în comerţ. Ast
fel, acela care nu face o distincţie între dobînda p e  -care p ă
mîntul o aduce proprietarului şi renta însăşi o s ă  fie de p ărere 
că dobînda l a  oapitalul investit în Pămînt scade şi mai mult 
decît dobînda la celelalte capitaluri. Or, nu este vorba de pre
ţul de cumpărare s au de vînzare a rentei, nici de valoarea d e  
s chimb a rentei, nici de renta capit!lizată, i este vorba de 
îns ăşi renta. 
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Arenda poate să mai illplice, în afară de renta propriu
zisă, şi dobînda la capitalul investit în pămînt. In acest caz 
proprietarul funciar primeşte această parte a arendei nu ca 
proprietar, ci în calitate de olpitalist ; totuşi nu aceasta este 
renta propriu-ziSă, dspre ·care uIlează să vorbim. 

Pămîntul, atîta timp cît nu este folosit ca mijloc de pro
ducţie, nu ste oapital. Pămînturi�e:apita� pot fi sporite l a  
fel ca orice alte unelte d e  !producţie. Nu H se ,adaugă nimic 
la materie, cum pune d-l Proudhon, dar se înmulţesc p ămîn
tuile care servesc drept unelte de producţie. Ajunge s ă  faci 
o nouă investiţie de capital în pămînturi deja transformate 
în mijloace de .producţie, ca să fie P odt pămîntul-capital 
fără să se 'adauge p ămîntului materie, adică fără să fie mă
rită suprafaţa de p ămînt. Prin pămîntulmaterie dJI roudhon 
înţelege pmîntul limitat 'ca spaţiu. Cît despre vş'icia p e  
care d-l Proudhon o atribuie pămînturui, sîntem d e  acord c ă  
p ămîntul are această virtute c a  materie. Pămîntul-oapital nu 
este mai veşnic decît oricare aH c apital. 

Aurul şi argintul, care 'aduc dobîn2i, sînt tot atît de dura
bile şi de veşnice ca i p mîntul. Dacă p reţul aurului şi al 
argintului s cade în timp ce preţul p ămîntului creşte, aceasta. 
desigur, nu p rovine din l'atura p mîntului mai mult s au mai 
puţin veşnică. 

PămîntulCapital este un 'capital fix, dar capitalul fix se 
uzează ca şi capitalul irculant. Imbunătăţirile aduse p ămîn
tului trebuie să fie întreţinute !şi Tepetate ; ele nu durează 
decît un anumit timp şi, în privinţa lacesta, se aseamănă cu 
toate celelalte îmbunătăţiri care servesc la transformarea ma
teriei în mijloace de producţie. Dacă p ămîntul-capital ar fi 
veşnic, anumite regiuni s-ar înfăţişa cu totul altfel decît arată 
astăzi, şi am vedea Cîmpia Romei, Sicilia, Palestina în toată 
strălucirea fostei lor prosperităţi. 

Sînt oazuri în care pămîntul-capital ar putea să dispară 
chiar dacă îmbun ătăţirile aduse pămîntului rămîn. 

Aceasta se întîplă mai Întîi o ri de oîte ori renta p ropriu
zisă este desfiinţată de 'cncurenţa altor pămînturi mai fertile ;. 
apoi Îmbunătătirile care au avut valoare într-o anumită peri
oadă nu mai au nici o valoare din momentul în c are, prin dez
voltarea agronomiei, ele au devenit generale. 

Reprezentantul pămîntului-oapital nu este proprietarul fun
ciar, ci  arendaşul. Venitur pe care l dă pămîntul în calitate 
de capital este dobînda şi profitul industrial. nu renta. Sînt 
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pămînturi care aduc această dobîndă şi acest profit, şi care nu 
dau nici o rentă. 

In rezumat, pămîntul, în măsura în care aduce dobîndă, 
este pămîntul-capital şi,  ca pămînt- capital, nu dă rentă şi nu 
constituie proprietate funciară. Renta rezultă din relaţiile so
ciale în care are loc exploatarea p ămîntului. Ea nu poate re
zulta din natura mai mult s au mai puţin dură, mai mult s au 
mai puţin trainică a p ămîntului. Renta îşi are obîrşia în s ocie
tate, şi nu în pămînt. 

După d-l Proudhon, "îmbunătăţirea agriculturii" - con
secinţă a "perfecţionării industriei " - este cauza neîncetatei 
urcări a rentei. Dimpotrivă, această îmbunătăţire face ca renta 
să s cadă periodic.  

In ce constă, în general, orice îmbunătăţire, fie în agri
cultură, fie în industrie ? In a produce mai mult cu aceeaşi c an
titate de muncă, în a produce tot atît, s au chiar mai mult, cu 
o cantitate m ai mică de muncă. Datorită acestor îmbunătăţiri, 
arendaşul nu trebuie să cheltuiască o cantitate mai mare de 
muncă pentru a obţine relativ mai puţine produse. El nu e ne
voit să recurgă la terenuri de calitate inferioară, iar capita
l urile investite Succesiv în acelaşi teren rămîn la fe1 de ren
tabile. Deci aceste Îmbunătăţiri nu numai că nu fac s ă  crească 
renta, după cum susţine dJl Proudhon, ci, dimpotrivă, ele con
stituie piedici temporare care se opun creşterii ei. 

Proprietarii funciari englezi din s ecolul al XVII -lea înţele
geau atît de b ine acest adevăr, încî t s-au opus progresului 
agriculturii de :eamă să nu Ue 's cadă veniturile. (Vezi Petty, 
economist englez din epoca lui Carol al II-lea il) . 

§ V. Grevele şi coalitiile muncitorilor 

"Orice mărire a salariilor nu poate avea altă consecinţă decit urcarea 
preţului grîului, al vinului etc., adică creşterea mizeriei. Căci ce este 
salariul ? Este preţul de cost al grîului etc. ; este preţul integral al ori
cărui lucru. Să mergem şi mai departe : salariul este proporţionalitate a 
elementelor care constituie avuţia şi are sînt consumate în fiecare zi 
de masele de muncitori în scopul reproducţiei. Or, a dubla salariile ... 
înseamnă a atribui fiecăruia dintre producători o parte mai mare decît 
produsul său, ceea ce constituie o contradicţie ; dacă urcarea nu are loc 
decit Într-un mic număr de industrii, aceasta înseamnă a provoca o per
turbare generală a schimbului, într-un cuvînt creşterea mizeriei... Eu sus
ţin că este imposibil ca grevele urmate de o urcare a salariilor să nu 
ducă la o scumpire generală ; lucrul acesta este tot atit de sigur după 
cum doi şi cu doi fac patru" (Proudhon, voI. I, pag. 1 1 0  şi 1 1 1) .  

Negăm toate aceste afirmaţii, c u  e!cepţia afirmaţiei c ă  
doi ş i  c u  doi fac patru. 
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In primul rind, nu există scumpire generală. Dacă preţul 
tuturor lucrurilor se dublează o dată cu salariul, atunci nu se 
produce nici o schimbare a preţurilor, ci numai a expresiilor. 

Apoi o urcre generală a salariilor nu poate niciodată 
să provoace o s cumpire mai mult sau mai puţin generală a 
mărfurilor. Intr-adevăr, dacă toate industrle ar folosi acelaşi 
număr de muncitori în raport cu capitalul fix sau cu uneltele 
de producţie pe care le folosesc, o urcare generală a salari
ilor ar produce o scădere generală a profiturilor, iar preţul 
curent 'al mărfurilor nu ar suferi nici o schimbare. 

Cum însă raportul dintre munca manua�ă şi capitalul fix 
nu este acelaşi în diferitele industrii, to ate industriile care 
folosesc un capital fix relativ mai mare şi mai puţini munci
tori vor fi silite, mai cU1înd sau mai ti,rziu, să scadă preţul 
mărfuPilor lor. In cazul contrar, CÎnd preţul mărfurilor nu 
scade, profitul lor se va ridi'ca 'peste nivelul general al profi
turilor. Maşinile nu sint s alariaţi. Prin urmare, urcarea gene
rală a salariilor se răsfr.înge mai puţin asupra industriilor care 
în comparaţie ,cu altele folosesc mai multe maşini şi mai pu
tini muncitori. DeQarece concurenţa tinde însă întotdeauna să 
niveleze rata profitului, profitul care se ridică peste nivelul 
general al profiturilor nu pote fi decît temporar. Astfel, cu 
excepţi,a citova oscilaţri, o urca re generală a salariilor ar 
aduce, în locul unei urcări generale a preţurilor, cum spune 
d�l Proudhon, o scădere parţială, adică o scădere a preţului 
curent al mărfurilor, care se fabrică mi ales cu ajutorul 
maşinilor. 

Umarea şi scăderea profitului şi a salariilor nu exprimă 
decit proporţia în ,care capitaltştii şi muncitorii participă la 
produsul unei zile de muncă, fără a influenţa [n maj oritatea 
cazurilor preţul produsului. Dar că "grevele urmate de o ur
care a salariilor duc la o scumpire generală, 'chiar la creşterea 
mizeriei " ,  acestea sînt idei care nu pot să încolţească decit 
în mintea unui poet neînţeles. 

In Anglia, grevele au pri'lejuit întotdeauna inventarea şi 
aplicarea unor nOi maşini. Maşinile erau, se poate spune, 
arma întrebuinţată de capitalişti pentru a înăbuşi revolta 
muncitorilor calificaţi. Self-acting muIe *, cea mai mare in
venţie ,a industriei moderne, a scos din luptă pe torcătorii 
răsculaţi. Chiar dacă coaliţiile şi grevele nu ar avea alt re
zultat decit acela de a stîrni împotriva lor invenţiile in dome-

* - selfactor (maşină automată de filat) . - Nota Trad. 
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niul mecaucll, 1 In acest caz ele ar avea o iniuenţă extra
ordinară asupra dezvoltării industriei. 

"Citesc - continuă d-l Proudhon -, intr-un articol publicat de d-l Leon Faucher ... in septembrie 145, că de cîtva timp muncitorii englezi 
au pierdut obiceiul coaliţiilor, ceea ce este, desigur, un progres pentru 
care nu putem decit să-i felicităm ; această îmbunătăţire a moralului 
muncitorilor se datoreşte, desigur, mai ales cunoştinţelor lor economice. 
Nu de fabricanţi depind salariile, spuna la mitingul de la Bolton un 
muncitor tor că tor. In epocile de depresine, patronii nu sint, ca să zicem 
aşa, decît biciul cu care se înarmează necesitatea şi, vrînd-nevrînd, tre
buie să lovească. Principiul regulator este reportul dintre cerere şi 
ofertă, şi patronii nu-l pot stăpîni ... Foarte bine - exclamă d-l Prou
dhon - iată nişte muncitori bine educaţi, nişte muncitori model" etc. etc. 
"Această pacoste lipsea Angliei ; ea nu va trece canalul" (Proudhon, 
voI. 1, pag. 261 şi 262). 

La Bolton, radicalismul este mai devoltat decît în ce1e
lalte oraşe din Anglia. Munoitorii din Bolton sînt cunoscuţi ca 
fiind cît Se poate e rev.luţionari. In timpul marilor agitaţiă 
din Anglia pentru ablirea legilor cerealelor, fabricanţii en
glezi nu credeau că vor putea să înfrunte pe proprietarii fun
ciari fără să împingă înainte pe muncitori. Cum însă intere
sele muncitorilor erau tot a�ît de opuse jntereselor fabricanţilor 
pe cît erau de potrivnice interesele acestora intereselor pro
prietarilor fundari, fireşte că fabricanţii erau înfrînţi în 
mitingurile muncitorhloL Ce au făJcut atunci faJbricanţii ? 
Pentru a salva aparenţele, ei au organizat întruniri la care 
.sistau în cea mai mare parte maiştri, puţinii muncitori care 
le erau devotaţi şi prieteni ai comertului propTiu-zişi. Cînd, 
după aceea, adevăraii muncitori au 'încer,cat, ca 1a Bolton 
şi la Manchester, să participe şi ei la aceste mitinguri pentru 
a protesta împotriva acstor simulacre de demstraţii, li s-a 
interzis accesul pe motivul că ar fi un ticket-meeting, adică 
întruniri la care nu sînt admise decît persoane care posedă 
un bilet de intrare. Or,  afişele anunţau întruniri publice. Ori 
de cîte OTi Ise ţineau astfel de întrunirj, gazetele fabricanţilor 
publicau dări de seamă bombastice şi amănunţite asupra 
discursurilor ţinute. Este de la sine înţeles că aceste discursuri 
erau rostite de maiştri. Ziarele din Londra le rroduce au în 
întregime. D-I Proudhon are ghinionul de a confunda maiştrii 
cu muncitori obişnuiţi şi le pounceşte să nu treacă peste 
canal. 

Dacă un 1844 şi în 1845 erau llai puţine greve decît dnainte, 
aceasta s�a întJplat pentru că 1844 şi 1845 au fost primii doi 
ani de prosperitate a industrjei engleze din 1837 încoace. To
tuşi nici un trade-union nu a fost desfiinţat. 
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Să�i ascultăm acum pe maiştrii de la Bolton. După spusele 
lor, nu iabricanţii dictează salariile, pentru că nu de ei depinde 
preţul produsului, iar preţul produsului nu depinde de ei pe�
tru că nu ei stăJînesc piaţa mondială. Pe baza aC5tui raţiona
ment, ei lăsau să se înţeleagă că muncitorii nu trebuie să se 
coalizeze pentru a impune !patronilor o majorare a salariilor. 
D-l Proudhon, dimpotrivă, le interzice coaliţiile de teamă ca 
nu cumva să fie urmate de o majorare a salariilor, care ar 
duce La o 'creştere generală a mizeriei. Nu este nevoie să spu
nem 'că într-un singur punct există un acord perfect între 
maiştri şi d-l Prol'dhon : anume că majorarea salariilor este 
echivalentă cu urcarea p reţului p roduselor. 

Să fie oare teama de o creştere a llizeriei adevărata 'cauză 
a supărării d-lui Proudhon ? Nu. l este supărat pe maiştrii de 
la Bolton pur Şi simplu pentru ,că aceştia determină valoarea 
p rin cerere şi ofertă şi  nu se sinchises c de valoarea constituită, 
de valoarea ajunsă in stare de constituire, de 'constituirea va
lorii, inclusiv capacitatea permanentă de a putea fi schimbat 
şi toate eelelalte proporţionalităţi ale raporturilor şi raporturi 
de proporţionalitate, flancate de p rovidenţă. 

"Greva muncitorilor este ilegală, şi nu numai codul penal spune 
aceasta, ci şi  sistemul economic, şi necesitatea unei ordini stabilite. Se 
poate admite ca fiecare muncitor în parte să aibă libertatea de a dispune 
de persoana sa şi de braţele sale, dar ca muncitorii să încerce să în
genunche monopolul cu ajutorul coaliţiilor - iată un lucru pe care so
cietatea nu-l poate îngădui" (voI. r, pag. 334 şi 335). 

D-l Prodhon are pretenţia să prezinte un articol al codu
lui penal francez drept un �ezultat necesar şi general al 
relaţiilor producţiei burgheze. 

In Anglia coaliţiile sînt autorizate pmntr-o lege a parla
mentului, şi Itocmai sistemul economic este acela eare a silit 
parlamentul să p romoveze această lege. In 1825, sub mi
nistrul Husdsson, cînd parlmentul a trebuit s ă  modifice 
legi'laţia pentru a o pune din ce în ce mai mult de acod cu 
o s tare de lucruri rezultată din libera concurenţă, el s-a văzut 
silit să aOllealcă toate legile care iterziceau coaliţiile mun
citorilor. Cu cît industria modernă şi concurenţa se dezvoltă, 
cu atît există mai multe elemente care provoacă şi stimulează 
coaliţiile, ş i  de îndată ce coaliţiile devin un fapt economic, 
consolidîndu-se zi de zi, nu mai poate să treacă mult timp pînă 
să devină şi un fapt legal. 
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Astfel, articolul din co dul penal francez dovedeşte cel mult 
că industria modenă şi concurenţa nu prea erau dezvoltate î n  
timpul Adunării constituante şi sub imperiu i2. 

Economiştii şi socialiştid • 'sînt de acord asupra unui singur 
p unct : condamnarea coalitiilor. Numai motivarea actului de 
condamnare diferă. 

Economiştii spun muncitorilor : nu vă coalizaţi. Coalizîn
du-vă, stînjeniţi mersul regulat al industriei, împiedicaţi pe fa
bricanţi să efectueze comenzile, perturbaţi comerţul şi grăbiti 
introducerea maşinilor, care, fădnd o parte din mun ca voastră 
inutilă, vă silesc s ă  acceptaţi un salariu şi mai scăzut. De altfel, 
degeaba vă străduiţi : salariul vostru va fi întotdeauna deter
minat de raportul dintre braţele cerute şi braţele oferite, iar 
revolta voastră împo triva legilor eterne ale economiei p oliti c e  
Înseamnă u n  efort p e  c î t  d e  ridi col, p e  atît d e  primej dios. 

Sooialiştii slpun muncitorilor : nu v ă  coalizaţi, pentru că, 
l a  urma urmei, ce veţi cîştiga pr.in aceasta ? O maj orare a s ala
riilor ? Economiştii vă vor dovedi ICU p risosinţă că, după ce 
în caz de izbîndă veţi i obţinut pentru s curtă vreme cei ciţiva 
gologani în plus, va urma o reducere permanentă a salariilor. 
Calculatori îndemînatici vă vor dovedi că va dura i de zile 
pînă să vă sco ateţi, cu ajuto rul majo rării s alariului, toate chel
tuielile pe care aţi trebuit să Ile faceţi în vederea organizării 
şi întreţinerii coaliţiilor. Şi apoi noi, ,în calitatea noastră de s o
ci alişti, vă spunem că, l ăsînd la o parte această chestiune bă
neas că, tot muncitori veţi rămîne şi de acum încolo , iar patronii 
vor -continua să fie patroni, ca şi înainte. Deci renunţa ţi la 
coaliţii, renunţaţi la politică, căci a face coaliţii nu înseamnă 
oare a face IPolli tică ? 

Economiştii vor ca muncitorii să Tămîi1ă în s o cietate aşa 
cum există ea şi cum a fost consemnată şi pecetluită în ma
nualele lor. 

So cialiştii vor ca muncitorii s ă  nu se atingă de vechea 
s ocietate, pentru a putea intra mai uşor în noua so cietate, pe 
care ei le-au pregătit-o cu atîta p revedere. 

Dar, in ciuda unora şi a celorlalţi, în ciuda manualelor şi 
a utopiilor, co aliţiile nu au încetat nici o clip ă s ă progreseze 
şi s ă  capete amplo are o dată cu dezvoltarea şi creşterea in
dustriei mo derne. Acest lucru este astăzi atît de evident, încît 
gradul de dezvoltare pe care l-a atins coaliţia muncitoreas c ă  
Într-o ţară arată >limpede lo cul pe care această ţară îl ocupă 

• Adică cei de atunci : fourieriştii în Franţa, oweniştii in Anglia. -
F. E. (Nota lui Engels la editia germană din 1885). 
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în ierarhia pieţei mondiale. Anglia, ţara în care industria a 
atins treapta cea mai înaltă de dezvoltare, are coaliţiile cele 
mai ciprinzătoare Şi cele mai bine organizate. 

In Anglia,  muncitorii nu s-au măTginit numai la coaliţii 
parţiale avînd drept unic scop o grevă trecătoare şi care 
să fi încetat o dată cu ea. S-au format coaliţii permanente, 
trade-unionuri, care servesc muncitorilor ca bastion în lupta 
lor împotriva p atTonilor. In momentul de faţă, toate aceste 
trade-unionuri locale sînt unite în "National Association of 
United Trades "  73, care numără pînă în prezent 80.000 de 
membri şi al cărei comitet central se află la  Londra. Organi
zarea acestor greve, coaliţii, trade-unionuri a mers mînă în 
mînă cu luptele politice ale muncitorilor, care ·constituie acum 
un mare partid politic sub numele de cartişti. 

Primele încercări Jle muncitorilor de a se asocia îmbracă 
totdeauna forma coaliţiilor. 

Marea industrie concentrează într-un singur loc o mulţime 
de oameni care nu se cunosc între ei. Concurenţa le scindează 
interesele l dar menţinerea salariului, acest interes comun 
faţă de p atronul lor, îi uneşte în aceeaşi idee de împotrivire : 
coalizare. Astfel coaliţia are întotdeauna un scop dublu : acela 
de a pune capăt concurenfei dintre muncitori, ca prin eforturi 
comune ei să poată face concurenţă capitalistului. Dacă pri
mul scop al rezistenţei a fost numai acela de a menţine sal a
riile, mai tîrziu, pe măsură ce capitaliştii se unesc, la rîndul 
lor, în vederea represiunii muncitorilor, coaliţiile, la început 
izolate, se grupează şi, în faţa c apitalului întotdeauna unit, 
menţinerea asociaţiei devine pentru ei mult mai însemnată 
decît menţinerea salariului. Cît de adevărat este acest 
lucru rezultă din faptul că economiştii englezi sînt foarte 
miraţi cînd văd că muncitorii sacrifică o bună parte din sala
riul lor în folosul asociaţiilor oreate, după părerea acestor 
economişti, numai în vederea apărării salariului. In această 
luptă - adevărat război civil - se îmbină şi se dezvoltă toate 
elementele necesare bătăliei care va să vină. O dată ajunsă 
la acest punct, aso ciaţia capătă un caracter politic. 

Condiţiile economice au transfoIlat mai întîi masa popu
laţiei în muncitori. Dominaţia capitalului i-a făurit aces tei 
mase o situaţie -comună, interese comune. Astfel această masă 
a şi ajuns să fie o clasă faţă de capital, dar nu încă pentru 
sine însăşi. In lupta din c are m smnalat numai cîteva faze, 
această masă se uneşte, se cOlStituie ca clasă pentru sine in-

12  - Marx-Engels - Opere, voI. f 
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s aşI. Interesele pe c are le apără devin interese de clasă. Iar 
lupta dintre clase este o luptă poliică. 

Gît priveite istoria burgheziei, ea prezintă două faze dis
tincte : o fază în care s-a 'constHuit ca clasă în condiţiile do
minaţiei feudalismuJlui şi a monarhiei absolute, şi o fază 1n 
care, fiind constituită ca dasă, ea a ră5tumat feudalismul şi 
monarhia pentru a transforma vechea societate într-o socie
tate burgheză. Prima dintre aceste faze a fost mai lungă şi a cerut ce'le mai maro eforturi. Şi burghezia a început lupta 
ei prin fOlarea unor coaliţii parţiale împotriva seniorilor 
feudali. 

S-au făcut multe cercetări pentru Teconstituirea diferHelor 
faze istorice parcurse de burghezie de la comuna orăşenească 
medievală, autonomă, pînă la constituirea ei 'ca lSă. 

Dar cînd este vorba de expLicarea greelor, a 'coaliţiilor 
şi a celorlalte fOIIle sub care proletarii se organizează sub 
o chii noştri ca clas ă, unii sînt cupri�i de o adevărată teamă, 
alţii afişează un dispreţ transcendental. 

E.istenţa unei clase asuprite este condiţia vitală a ori
c ărei s ocietăţi b azate Ipe antagonismu� dintre olase. Eliberarea 
clasei asuprite presupune deci în mod necesar crearea unei 
so cietăţi noi. Pentru ca o clasă asuprită să se poată elibera, 
trebuie 'atinsă o treaptă pe care forţele productive dej a cuce
rite şi relaţiile sociale existente să nu mai poată coexista. 
bintre to ate uneltele de producţie, cea mai puteică forţă 
productivă este 'Însăşi 'Clasa revoluţionară. Organizaea ele
mentelor revoluţionare ea lsă presupune existenţa ,tuturor 
forţelor productive care în genere puteau s ă  ia naştere în 
sinul vechii societăţi. 

înseamnă oare aceasta că după prăbuşirea vechii socie
'tăţi va exis1a dominaţia unei noi clase, eprima-tă într-o nouă 
putere politic ă ? Nu. 

Condiţia eliberărH clasei muncitoare este desfiinţarea tu
turor claselor, după cm condiţia eliberării stării a treia, a 
burgheziei, a însemnat desfiinţ.rea tuturor stărilor * de 
orice fel. 

Clasa muncitoare va înlocui, în cumul dez'oltăr. ei, ve
chea Societate burgheză ICU o asociaţie care exlude clasele 

* Se vorbeşte aici despre stări in sensul istoric, ca despre stări ale 
statului feudal, ştări cu privilegii definite şi limitate. Revoluţia burgheză 
a desfiinţat stările dimpreună cu privilegiile lor. Societatea burgheză nu 
cunoaşte decît clase. Este deci absolut in contradicţie cu istoria cînd 
proletariatul este denumit "starea a patra·. - F. E. (Nota lui Engels la edi
lia germană din 1885), 
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şi antagonismul dintre ele, iar putere politic ă  propriu-zisă nu 
va mai exista, pentru c ă  puterea politică este tomai expresia 
oficială a antagonismului dintre clase din societatea burgheză. 

Deooamdată antagonismul dintre proletariat şi  burghezie 
este o luptă de clasă, luptă a Icărei ultimă expresie înseamnă 
o revoluţie ,totală. De al este oare de mirare Ică o societate 
b azată pe opozitia dintre clase ajunge la contradictia b rutală 
al c ărei ultim deznodămînt este o luptă corp la corp ? 

Să nu se spună că mişcarea socială exclude mişcarea poli
tică. Nu există mişcare politică care să nu fie în acelali tip 
şi socială. 

AbJa prin instaurarea unei ordini în care să nu mai existe 
nici lase şi nici antagonismul dintre clase, evoluţiile sociale 
vor înceta s ă  mai fie revolutii politice. Pînă atunci, în ajunul 
orkărei reorganizări generale a societăţii, ultimul cuvînt al 
ştiinţei sociale va fi totdeauna : 

"Luptă sau moarte j lupta sîngeroasă sau neantul. Iată cum se pune 
i n  mod implacabil problema" (George Snd) H. 

12* 
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Declinul şi apropiata cădere a lui Guizot. -
Poziţia burgheziei franceze 

Teatrul englez ar face mai bine să scoată din repertoriul 
său "Şcoal a calomniei " 75, pentru că cea mai formidabilă 
şcoală de acest fel a fost inaugurată la Paris în Camera de
putaţilor. Numărul mare de afaceri scandaloase colecţionate 
aici şi luate în discuţie în decursul ultimelor patru sau cinci 
săptămîni este într-adevăr fără precedent în analele dezba
terilor parlamentare. Vă amintiţi de inscripţia pe care d-l 
Duncombe a propus-o odinioară pentru glorioasa dv. Cameră 
a comunelor : 1I1năuntrul acestor ziduri au avut loc cele mai 
degradante şi mai ruşinoase dezbateri" .  Ei bine, aici clica 
dv. de legiuitori burghezi şi-a găsit confraţi demni de ea j 
aici au loc dezbateri care pot face să roşească pînă şi banda 
de ticăloşi din Anglia. Onoarea bătrînei Anglii este salvatl ; 
d-l Roebuck a fost întrecut de d-l de Girardin ; sir James 
Graham a fost bătut de d-l Duchâtel. 

Nu voi încerca să prezint aici întreaga listă a afacerilor 
scandaloase care au ieşit la lumină în decursul ultimelor săp
tămîni, nu voi spune nici un uvînt despre zecile de cazuri 
de mitui re aduse în faţa instanţelor judecătoreşti ; nici nu 
voi pomeni de d-l Gudin, aghiotantiI Tegelui, care, nu fără 
o oarecare abilitate, a făcrut o încercare de a introduce în 
palatul Tuilerii obiceiurile escrocilor ristocraţi ; nu vă voi 
face o dare de seamă plicticoas ă  despre murdara afacere a 
generalului Cubieres, pair al Franţei, fost ministru de război, 
care, sub pretextul că trebuie mituit guvernul pentru ca să 
aprobe înfiinţarea unei societăţi miniere, a înşelat societa
tea în chesiune, subtilizÎndu-i patruzeci de acţiuni, pe care 
le-a băgat apoi foarte liniştit în buzunar, fapt pentru care 
este judecat acum de Camera pairilor. Nu, vă voi prezenta 
numai cîteva cazuri semnificative, cîteva mostre luate din 
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două sau trei şedinţe ale deputaţilor, care vă vor da putinţa 
să vă formaţi o părere şi despre rest. 

D-l Emile de Girardin, deputat şi editor al cotidianului 
"La Presse" ,  sprijinind atît într-o calitate cît şi în cealaltă 
noul partid al "conservatorilor progresişti" şi fiind de o bună 
bucată de timp unul dintre cei mai violenţi adversari ai gu
vernului pe care îl sprijinise pînă nu de mult, este un om 
activ şi foarte înzestrat, dar lipsit de orice principii. De la 
îneputul carierei sale politice l a făaut uz fără ezitare de 
orice mijloace pentru a-şi cre a  o situaţie de vază în socie
tate. El l-a silit pe Armand Carrel, faimosul editor al ziarului 
"Le Naional" ,  să se bată  cu el în duel şi >l-a împuşcat, des
cotorosindu-se în felul acesta de un rival periculos. Sprijinul 
unui asemenea om, proprietar al unui ziar influent şi mem
bru al Camerei deputaţilor, era, desigur, foarte preţios pen
tru guvern, dar d-l de Girardin şi-a vîndut sprijinul său la  
un  �reţ foarte ridicat (pentru că  de vîndut l-a vindut întot
deauna) . Au existat o seamă de tranzacţii încheiate între d-l 
de Girardin şi guven, dar nu întotdeauna spre completa sa
tisfacţie a ambelor părţi. Intre timp, d-l de Girardin s-a pre
gătit pentru 'cazul că lucrurile ar putea lua o altă întorsătură. 
Prevăzînd eventualitatea unei ruptui cu guvenul Guizot, el 
a adunat date cu privire la  diferite tranzacţii scandaloase, 
mituiri şi maşinaţii de tot felul, pe care el, mai mult ca ori
cine, era în măsură să le afle fiindu-i aduse la cunoştinţă de 
prietenii şi agenţii lui situaţi în posturi importante. Din în
torsătura pe care au luat-o discuţiile dintre partide în această 
sesiune, el a dedus apropiata cădere a lui Guizot şi Duchâtel. 
El a fost  unul dintre cei care au jucat n rol de frunte în 
formarea noului partid al "conservatorilor progresişti. şi în 
repetate rîndui a ameninţat guvenul cu toată greutatea 
mîniei s ale dacă nu-şi schimbă orientarea politică. D�l Guizot 
a refuzat, pe un ton foarte arogant, orice compromis cu noul 
partid. Acesta s-a despărţit de majoritate şi a trecut în opo
ziţie, c reînd tot felul de dificultăţi guvernului. Dezbaterile 
din cameră în legătură cu probleme financiare şi cl alte pro
blme au dat în vileag atîtea afaceri scandaloase, încît d-nii 
Guizot şi Duchâtel au fost obligaţi să debarce cîţiva colegi 
de-ai lor pentru a se salva pe i înşişi. Locurile vacante au 
fost însă ocupate de nişte oameni atît de insignifianţi, încît 
nici un partid nu a fost satisfăcut, iar guvernul a ieşit mai 
curînd slăbit decît întărit. Apoi a venit afacerea Cubieres, 
care a trezit unele îndoieli chiar în rîndurile majorităţii în 
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ceea ce priveşte posibilitatea de a-l menţine pe d-l Guizot 
în funcţia sa. In sfîrşit, acum, cînd a văzut guvenul complet 
dezorganizat şi slăbit, d-l de Girardin s-a gîndit că a sosit 
momentul să deschidă utia PandoTei 76 pregătită de el şi care 
era plină de afaceri scandaloase şi să dărîme definitiv un 
guven şubrezit, făcînd revelaţii menite să zdruncine pînă şi 
credinţa liP î n t  e c e l u r 77 camerei. 

El a început prin a acuza guvenul că a vîndut titlul de 
pair pentru 80.000 de franci şi că nu şi-a ţinut promisiunea 
după ce a băgat banii în buzunar I Camera pairilor s-a simţit 
lezată de această afirmaţie, făcută în "La Presse" ,  şi a cerut 
Camerei deputaţilor permisiunea de a-l aduce pe d-l de Girardin 
în faţa instanţei ei de judecată. Această cerere a dat naştere 
unei discuţii în Camera deputaţilor, în cursul căreia d-l de 
Girardin şi-a menţinut întru totul aserţiunea, declarînd că  
posedă dovezi, dar că  refuză să indice nume, deoarece el nu 
vrea să  joace rolul de denunţător. El a spus însă că  în trei 
rînduri a atras atenţia, în particular, d-Iui Guizot asupra 
acestei chestiuni, că acesta nici nu a negat vreodată faptul 
în sine şi că ) dată a vOIbit şi ou d-l Duchâtel, care i-a răs
puns : "Chestiunea s-a întîmplat în lipsa mea şi am dezapro
bat-o ulterior ;  e opera d-Iui Guizot " .  Toate acestea au fost 
negate de d-l Duchâtel. " In cazul acesta - a spus d-l de 
Girardin - vă voi dovedi că guvenul obişnuieşte să pro
pună asemenea tranzacţii " şi a citit o scrisoare a genera-
1ului Alexandre de Girardin (probabil tatăl d-Iui Emile de 
Girardin ; acesta din urmă este un copil nelegitim) către 
rege. Această scrisoare exprima recunoştinţa generalului de 
Girardin pentru titlul de pair care i-a fost oferit, dar arăta 
în acelaşi timp că d-l Guizot a legat ulterior acordarea aces
tui titlu de condiţia ca el (generalul doe Girardin) să folo
sească influenţa sa asupra d-Iui Emile de Girardin pentru a-l 
împiedica să facă opoziţie guvenului. Generalul de Girar
din nu a acceptat o asemenea tranzacţie şi, în consecinţă, 
a refuzat titlul de pair. "Bine l - a  răspuns d-l Duchâtel -, 
dacă asta este totul, voi menţiona că d-l Emi'le de Girardin 
însuşi s-a oferit să pună capăt opoiţiei sale dacă îi acordăm 
titlul de pair, dar noi am declinat această ofertă" . Hinc illae 
lacrimae I * Duchâtel nu a răspuns însă nici un cuvînt pri
vitor la acuzaţia cuprinsă în scrisoare. Camera a votat apoi 
ca d-l ile de Girardin să fie tradus în faţa instanţei de 
judecată a pairilor. Fiind judecat, el şi-a susţinut acuzaţia, 

• - Iată cum e explică aceste lacrimi I - Nota Tad. 
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dar a declarat că, vînzarea titlului de pair nefiind perfectată, 
acuzaţiile sale nu pot leza decît guvenul, şi nu Camera 
pairilqr. In consecinţă, pairii l-au achitat. După aceea Girar
din a dat în vileag o altă afacere scandaloasă. Anul trecut 
a fost fondat un mare ziar, intitulat "L':poque" , care urma 
să sprijine guvernul, să scoată de pe piaţă toate ziarele opo
ziţiei şi să înlocuiască costisitorul sprijin dat ziarului "La 
Presse" al d-lui de Girardin. Experienţa a eşuat cu brio, în 
parte din cauza intrigilor d-lui de Girardin, care este ames
tecat în orice afacere de acest soi. Dar, cînd a fost acuzat 
de mituirea presei, d-l Duchâtel a răspuns că guvenul nu a 
subvenţionat niciodată vreun ziar. Impotriva acestei afirmaţii, 
d-l de Girardin a arătat faptul bine cunoscut că d-l Duchâtel, 
după multă stăruinţă din partea editorilor ziarului "L':poque u ,  
le-a spus : "Eu nu am aur sau argint, da� v ă  voi d a  ceea ce 
am" ,  şi le-a acordat dreptul exclusiv de a deschide o a treia 
operă la Paris, privilegiu pe care "domnii U de la "L':poque" 
l-au vîndut pentru 100.000 fr. ,  din care 60.000 fr. au fost 
cheltuiţi pentru ziar, iar restul de 40.000 fr. a dispărut 
fără urmă. D-l Duchâtel a negat din nou în mod categoric ,  
deşi este un fapt notoriu. 

D-l de Girardin a mai citat şi alte tranzacţii asemănătoare, 
dar aceste exemple sînt absolut suficiente. 

Ieri, în Camera deputaţilor, d-l de Girardin a luat din nou 
cuvîntul şi a citit cîteva scrisori din care a reieşit c ă  d-l 
Duchâtel a dispus ca să se tipărească pe cheltuiala statului 
dezbaterile referitoare la afacerea cu titlul de pair, menţio
nată mai sus , şi că a trimis materialul tuturor consiliilor 
municipale din ţară i dar că  în raportul ministerial nici cu
vîntarea d-lui de Girardin, nici a d-lui Duchâtel nu au fost 
redate în mod exact i că, dimpotrivă, ambele au fost aran
jate în aşa IfeI , încît d-l de Girardin să apară în postura 
unui calomniator ridicol, iar d-l Duchâtel ca omul cel mai 
integru şi mai virtuos din lume. In ceea ce priveşte problema 
însăşi, el a repetat toate aserţiunile sale şi a invitat guvernul 
să  numească o comisie parlamentară care să  cerceteze dacă 
acuzaţiile sale sînt întemeiate sau să fie trimis în faţa jura
ţilor penru calomnie. In ambele cazuri, a spus el, se consi
deră obligat să indice numele celor în cauză şi să dea toate 
detaliile, pentru ca în felul acesta să-şi poată susţine acuza
ţiile fără să fie considerat un delator ordinar. Declaraţiile 
sale au dezlănţuit o furtună generală în cameră. D-l Duchâtel 
a negat totul ; d-l de Girardin a confirmat spusele sale i d-l 
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Duchâtel a negat din nou ; d-l de Girardin a reafirmat, şi 
aşa mai departe, totul însoţit de strigătele aprobative şi dez
aprobative ale "corului 1/ camerei. Alţi membri ai opoziţiei 
au cerut de asemenea guvernului să lămurească afacerea fie 
printr-o anchetă parlamentară, fie în faţa tribunalului. In 
cele din urmă, d-l Duchâtel a spus : 

"Domnilor, o anchetă parlamentară ar presupune că există îndoieli 
din partea majorităţii în ceea ce priveşte integritatea guvernului ; de 
aceea, în ziua în care această anchetă ar fi hotărîtă, locurile noastre nu 
ar mai fi ocupate de noi ; dacă aveţi vreo îndoială, spuneţi-ne-o făţiş şi 
ne vom prezenta imediat demisia, 

- In cazul acesta - a spus d-l de Girardin - nu mai rămîne nimic 
altceva decît să fiu judecat. Sînt gata să mă supun ; deferiţi-mă instan
ţelor de judecată dacă aveţi curajul. 

- Nu - a răspuns d-l Hebert, ministrul justiţiei -, nu vom face 
aşa ceva, majoritatea camerei vă va judeca, 

- Dar - a spus d-l Odilon Barrot -, aceasta nu este o chestiune 
politică, ci una juridică, şi o asemenea chestiune nu este de competenţa 
noastră, ci de competenţa instanţelor j udecătoreşti. Dacă d-l de Girardin 
a calomniat guvernul în ziarul său, de ce nu-l daţi in judecată pentru 
aceasta 1 

- Nu vrem I 
- Bine, dar există dovezi indubitabile şi împotriva altor persoane 

care au traficat cu titlul de >air ; de ce să nu le tragem la răspundere 1 
Cît priveşte afacerea cu «L'Epoque» şi privilegiul acordat pentru o nouă 
operă, dacă dv, nu sînteţi imphcaţi, după cum spuneţi, de ce nu deferiţi 
instanţelor judecătoreşti pe cei care sint implicati în asemenea tranzacţii 
infame 1 Există acuzaţii precise şi chiar dovezi parţiale că au fost comise 
infracţiuni grave ; de ce procurorii regali nu urmăresc în justiţie, aşa cum 
este de datoria lor, pe cei acuzaţi că ar fi comis aceste infracţiuni ? 

- Noi nu intentăm acţiune - a răspuns d-l Hebert - deoarece atît 
caracterul acuzaţiilor cît şi reputaţia acelora care le aduc nu sînt de ase
menea natură încît acuzatiile să poată fi considerate plauzibile de consi
lierii juridici ai coroanei" ,  

Toate aceste declaraţii au fost mereu întrerupte de  mur
mure ostile, vociferări, larmă şi de tot felul de zgomote în 
general. Această şedinţă incomparabilă, care a zdruncinat ca
binetul Guizot din temelii, s-a terminat cu un vot care do
vedeşte că, dacă încrederea majorităţii poate i zdruncinată, 
in schimb sistemul ei de votare rămîne neclintit I 

"Camera, după ce a ascultat explicatiile cabinetJlui şi le-a găsit sa
tisfăcătoare, a trecut la ordinea de zi" I 

Ce părere aveţi despre toate acestea ? Cine vă place mai 
mult : guvernul sau majoritatea, Camera deputaţilor din 
Franţa sau Camera comunelor ?  D-l Duchâtel sau sir  James 
Graham ? Indrăznesc să  spun c ă  vă va veni greu s ă  alegeţi. 
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Există totuşi O deosebire între ei. Pînă în ziua de astăzi, 
burghezia engleză a trebuit să lupte împotriva unei aristo
cratii care, deşi se află într-o stare de destrămare şi des
compunere, nu a fost încă înlăturată.  Aristocraţia engleză a 
găsit întotdeauna un oarecare sprij in cînd la o fracţiune, 
cînd la alta a burgheziei, şi tocmai această sciziune a bur
gheziei a salvat aristocratia de la ruina totală. ln momentul 
de faţă, aristocraţia este sprijinită, în lupta ei împotriva in
dustriaşilor de rentieri, bancheri, de posesorii de venituri 
fixe, ca şi de o mae parte dintre armatori. Toată agitaţia fă
cută în vederea abrogării legilor oerealelor dovedeşte acest 
lucru. De aceea, fracţiunea avansată a burgheziei engleze 
(mă refer la industriaşi) va 'fi în stare să ducă la îndeplinire 
unele măsuri politice progresiste, menite să zdruncine din ce 
în ce mai mult aristocraţia. Industriaşii vor fi chiar obligati 
să procedeze astfel i ei trebuie să-şi extindă pieţele, lucru 
pe care nu pot să-I facă fără să-şi reducă preţurile. Dar re
ducerea preţurlor trebuie să fie precedată de reducerea chel
tuielilor de producţie, care, la rîndul ei, se obţine în special 
prin reducerea salariilor i pentru reducerea salariilor nu 
există însă un mijloc mai sigur decît reducerea preţului ar
ticolelor de primă necesitate i or, pentru a obţine aceasta, 
nu există alt mijloc decît reduerea impozitelor. Această în
lănţuire logică îi obligă pe industriaşii din Anglia să desiin
ţeze biserica de stat şi să "educă sau "să ajusteze în mod 
echitabil " datoria publică. Ei vor fi levoiţi să pună în prac
tică aceste două măsuri şi altele de acelaşi fel de îndată ce 
vor constata � şi lucrul acesta trebuie să se întîmple - că 
piaţa mondială nu este în stare să  oumpere în mod continuu 
şi regulat produsele lor. Astfel burghezia engleză se află to
tuşi pe calea progresului i ea trebuie să înlăture aristocraţia 
şi un cler privilegiat şi va fi s ilită să adopte anumite mă
suri progresiste pe care ea este cea mai indicată să le reali
zeze. Burghezia franceză se află însă înr-o altă situaţie. In 
această ţară nu există o aristocraţie din naştere, n ici o aris
tocraţie funciară. Revoluţia a măturat-o în întregime. Şi nici 
nu există o biserică de stat care să se buoure de priilegii I 
dimporivă, atît clerul catolic cît şi cel protestant îşi primesc 
salariile de la guvern şi se află pe picior de perfectă egali
tate. In Franţa nu este posibilă o luptă serioasă între ren
tieri, bancheri, a.atori şi industriaşi, deoarece, dintre toate 
fracţiunile burgheiei, ,rentierii şi bancherii (care sînt, in 
acelaşi timp, principalii acţionai ai sooietăţilor de căi ferate, 
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ai societăţilor miniere şi ai altor societăţi) constituie incon
testabil cea mai putenică fracţiune şi, exceptînd unele în
treruperi, au ţinut frînele guvenului începînd din 1830. In
dustriaşii, covîrşiţi de concurenţa străină pe pieţele srăine 
şi ameninţaţi pe propriile lor pieţe, U ,au nici o şansă să 
ajungă atît de putenici încît să poată lupta cu succes îm
potriva bancheriloT şi rentieri'lor. Dimpotrivă, şansa lor 
scade an de an i în Camera deputJţilor, partidul Ir, care 
inainte reprezenta 50% din număul deputaţilor, nu for
mează acum mai mult de 1/3 din cameră. De aki rezultă că 
nici burghezia dominantă în ansamblu şi nici reo fracţiune 
a ei nu e în stare să realizeze ceva care să semene a "pro
gres" ,  că în Franţa dominaţia burgheziei a atins asemenea 
ulmi după revoluţia din 1830, încît acestei clase conducă
toare nui rămîne altceva de făcut decît să se uzeze. Şi ea a 
făut acest luu. In loc să progreseze, ea a fost obligată să 
regreseze, să restrîngă Ubertatea presei, să retragă dreptul 
de libră asociere şi de întrunire, să promulge tot felul de 
legi excepţionale pentru a-i ţine pe muncitori în frîU. Iar 
afacerile scandaloase care au ieşit la riveală în cursul uli
melor săptămîni constituie o dovadă eidentă că burghezia 
care guvernează în Franţa este cu totul epizată, complet 
"uzată" . 

Intr-adevăr, marea burgheie se află într-o situaţie difi-
cilă. Ea a găsit, în cele din umă în persoana lui Guizot şi 
Duchâel cîruitori potriviţi. I-a menţinut în funcţia de 
miniştri imp de şapte ani şi le-a asigurat la fiecare alegere 
o majoritate tot mai mare. Şi acum, după e în cameră toate 
fracţiunile opoziţiei au fost reduse la o neputinţă totală, 
aoum cînd zilele de glorie ale lui Guizot şi Duchâtel păreau 
să fi sosit, tocmai în acest moment se descoperă o mulţime 
de afaceri scandaloase în activitatea guvernului care fac 
imposibilă Tămînerea lor la putere chiar dacă ar fi spijiniţi 
în unanimitate de cei dn cameră. Nu există nici o îndoială 
că Guizot şi Duhâel, împreună u colegii lor, îşi vor pre
zenta foarte cUTînd demisia i se prea poate ca ei să-şi pre
lungească existenţa ministerială încă cîteva săptămîni, dar 
sfîrşitul lor este aproape, foarte aproape. Şi cine va veni la 
guven după i ? Dumne�u ştie I Ei pot să spună ca Ludovic 
al XV-lea : "După mine potopul, uina şi haosul" .  Thiers nu 
poate să întrunească majoritatea. Mole este un om bă
trîn, epuizat şi insignifiant, ,care se va loi de :dt felul de 
greutăţi � care, pentu a-şi asigura sprijinul majorităţii, va 
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trebui să  recurgă la acţiuni soandaloase similare şi să  sfîr
şească deci în acelaşi mod ca Guiiot. Aceasta este principala 
difiultate. Acualii aiegători vor alege întotdeauna o majo
ritate ca oea oare există acum în cameră ; actuala majOTitate 
va cere întotdeauna un guvern ca cel al lui Guizot şi Duchâ
tel, care se va face vinovat de tot felul de acţiuni scanda
loase şi OTice guven care va recurge la asemenea pocedee 
va i răstunat numai Sub presinea opiniei publke. Alcesta 
este cercul vicios înăuntrul căruia se  învîrteşte actualul sis
tm. Dar este imposibil ca luurile să  continue in felul 
acesta. Atunci ce-i de făcut ? Nu există altă ieşire decît să  se 
părăsească acest cerc 'iios, să se legifereze o reformă elec
torală ; reforma electorală înseamnă însă  admiterea micilor 
întreprinzători la vot, ,ceea e înseamnă entu Franţa "în
ceputul sfîrşiului a .  Rotschild şi Ludovic-Filip ştiu foarte 
bine amîndoi că admiterea micii burghezii la vot nu în
seamnă nimic altceva decît "A REpUBLIQUE , a .  
Paris, 26 iunie 1847. 

Scris de F. Engels 

Publicat în ziarul 
"The Northen Star" 
nr. 506 din 3 iulie 1847, 
cu următoarea menţiune 
din partea redacţiei : 
"D e l a  c o r e s p o n d e n t u l  
d i n  c a p i t a I a F r a n I  e i-

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba engleză 

n o s t r u  
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Karl Marx 

Comunismul ziarului " Rheinischer Beobachter"i! 

Brxelles, 5 septembrie. - In nr. 10 al ziarului "Deutsche
Brisseler-ZeitungU 79 a apărut l articol din "Rheinischer 
Beobachter " ,  care este precedat de cuvintele : 

,,«Rheinischer Beobachter» predică in nr. 206 comunismul, după cum 
urmează", 

Fie că această observaţie a fost făcută în mod ironic sau 
nu, comuniştii trebuie să protesteze împotriva afirmaţiei că 
"Rheinischer Beobachter"  ar putea să predice "comunismul" ,  
dar mai ales trebuie s ă  protesteze împotriva afirmaţiei c ă  
articolul apărut în nr. 10 al ziarului "Deutsche-Brisseler
Zeitung" ar fi comunist. 

Dacă o parte din socialiştii germani au vociferat mereu 
împotriva burgheziei liberale, şi anume într-un mod care nu 
a folosit decît guvernelor germane, dacă acum, bizuindu-se 
pe frazele acestor oameni, ziare guvenamentale ca "Rheini-
3cher Beobachter" afirmă că nu burghezia liberală, ci guver
nul ar reprezenta interesele proletariatului, comuniştii nu au 
nimic comun nici cu unul, nici cu celălalt. 

S-a încercat, ce-i drept, să se arunce asupra comuniş
tilor germani răspunderea acestor afirmaţii şi li s-a adus în
vinuirea că s-au aliat cu guvernul. 

Acuzaţia este ridicolă. Guvenul nu se poate alia  cu co
muniştii, comuniştii nu se pot alia cu guvernul, pentru sim
plul motiv că, dintre toate partidele revoluţionare din Ger
mania, comuniştii sînt cei mai revoluţionari şi pentru că  
guvernul ştie acest lucru mai bine ca oricine. 

Cum ar putea oare comuniştii să se alieze cu un guvern 
care i-a acuzat de înaltă trădare şi care i-a tratat ca atare ? 



o pagină din "Deutsche-Briisseler-Zeitung" cu articolul lui K. Marx 
"Comunismul ziarului «Rheinischer Beobachter» " 

şi cu inceputul studiului lui F. Engels "Socialismul german 
în versuri şi proză" 
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Cum ar putea guvernul să propovăduiască, prin propriile 
sale organe, principii care în Franţa sînt considerate anar
hice, incendiare, periclitînd toate relaţiile sociale şi cărora 
însuşi acest guvern le atribuie în permanenţă aceste însuşiri ? 

O asemenea idee este absurdă. Să analizăm aşa-numitul 
comunism al ziarului "Rheinischer BeobachterU şi vom vedea 
că este foarte inocent. 

Articolul începe astfel : 
"Dacă analizăm situaţia noastră ( 1) socială, descoperim peste tot cele 

mai mari neajunsuri şi cele mai imperioase nevoi ( 1) şi trebuie să recu
noaştem că multe lucruri au fost neglijate. Aceasta este realitatea şi se 
pune nmai ( 1) întrebarea cărui fapt se datorează această situaţie. Sîn
tem convinşi că nu constituţia noastră este de vină, căci ( 1) în Franţa 
şi în Anglia situaţia socială se prezintă ( 1) mult mai prost. Cu toate 
acestea (1) liberalismul caută remediul numai într-un regim reprezentativ ; 
dacă poporul ar avea reprezentanţii săi, şi-ar putea imbunătăţi situaţia. 
Desigur că aceasta este cu totul iluzoriu, dar în egală măsură ( 1) foarte 
( I I) plauzibil " .  

Citind aceste fînduri, îl vedem pe "Beobachter" * aievea 
în faţa noastră cum se căzneşte încurcat să găsească un în
ceput, cum îşi frămîntă creierii, scrie, şterge, scrie din nou şi, 
în sfîrşit, după mult timp reuşeşte să elaboreze strălucitul 
pasaj de mai 'sus. Pentru a ajunge la liberalism, marota lui 
ereditară, el începe cu "situaţia noastră socială" , mai precis 
cu situaţia socială a lui "Rheinischer Beobachter " ,  care, fără 
îndoială, poate să aibă inconvenientele ei. Cu ajutorul ob
servaţiei foarte banale că situaţia noastră socială este mi
zerabilă şi că s-au neglijat foarte multe lucruri, el ajunge cu 
ajutorul cîtorva fraze foarte spinoase la un punct unde îşi 
pune numai întrebarea cărui fapt se datorează această situa
ţie. Dar această întrebare el şi-o pune numai ca să uite ime
diat de ea. "Beobachter" nu ne spune cărui fapt se datorează 
ea, el nu ne spune nici căui fapt nu se datorează ea, el ne 
spune doar cărui fapt este convins că nu se datorează, 
anume că nu constituţia prusiană este, fireşte, de vină. De la 
constituţia prusiană el ajunge prin mijlocirea unui îndrăz
neţ "căci " ,  în Franţa şi în Anglia, şi de aici nu mai este decît 
un mic salt pînă la liberalismul prusian, salt pe care îl face 
cu uşurinţă cu ajutorul unui "cu toate acestea" cît se poate 
de nemotivat. Şi astfel el a ajuns, în sfîrşit, pe terenul său 
favorit, de unde poate să exclame : "Desigur că aceasta este 
cu totul iluzoriu, dar în egală măsură foarte plauzibil " .  In 
egală măsură foarte ! ! ! 

* In limba germană Beobachter = observator. - Nota Trad. 
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Să fi decăzut oare într-atît comuniştii încît să poată i 
bănuiţi de paternitate a unor asemenea fraze, a unor ase
menea tranziţii clasice, a unor asemenea întrebări care se 
pun şi se uită cu uşurinţă, a unor asemenea faimoşi nmi, 
căci, cu toate acestea şi mai ales a formulei "în egală mă
sură foarteU ? 

In afara "bătrînrulu� comandantU Amold Ruge există 
puţini bărbaţi în Germania care să  poată scrie în felul acesta, 
şi ei sînt u toţii consiH-i consistoriali în miisterul d-lui 
Eichhorn. 

Nu i se poate cere să ne ocupăm mai îndeaproape de 
conţinutul acestui pasaj introductiv. l nu are alt conţinut 
decît forma lui greoaie i el nu este decît poarta prin care 
păşim în forul în care consilierul nostru consistorial, care 
analizează problema, predică o cruciadă împotriva liberalis
mului. 

Să-I ascultăm : 

"Liberalismul are, înainte de toate, avantajul că se apropie de po
por sub o formă mai uşoară şi mai plăcută decît birocraţia" .  (Firşte, aşa 
de greoi şi de necioplit nu scrie ii chiar d-l Dahlmann sau Gervinus). 
"El vorbeşte despre binele poporului şi despre drepturile poporului. In 
realitate însă el se serveşte de popor numai ca de o sperietoare pentru 
a intimida guvernul ; pentru el poporul nu este decît cane de tun In 
marele atac împotriva puterii guvernamentale. Să punem mîna pe pu
terea de stat, aceasta este adevărata năzuinţă a liberalismului ; binele 
poporului nu-i decît o chestiune secundară pentru el". 

Crede d-l consilier consistorial că a spus poporului ceva 
nou prin aceasta ? Poporul, şi în special comuniştii din sînul 
poporului, şiu foarte bine că burghezia liberală nu urmă
reşte decît propriul ei interes, că te poţi foarte puţin bizui pe 
simpatiile ei penru popor. Dar dacă d-l consilier consisto
rial trage de aici concluzia că, atunci cînd poporul ia parte 'la 
mişcarea politică, burghezii liberali îl exploatează. pentru 
scopurile lor, noi trebuie să-i răspundem : desigur că aceasta 
este cu totul plauzibil pentru un consilier consistorial, dar 
în egală măsură foarte iluzoriu. 

Poporul - sau, pentru a folosi în locul aces tei expresii 
prea generale şi vagi o expresie mai precisă, proletariatul -
raţionează cu totul altfel decît îşi închipuie cei din minis
terul cultelor. Proletariatul nu întreabă dacă pentru burghezi 
binele poporului este o chestiune principală s au secundară, 
dacă ei vor sau nu vor să folosească proletariatul drept carne 
de tun. Nu ceea ce vor burghezii, ci ceea ce trebuie ei să 
facă îl interesează pe proletariat. Pe el îl interesează dacă 
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actuala situaţie politică, dominaţia birocraţiei, sau cea spre 
care tind liberalii, dominaţia burgheziei, îi va oferi mai multe 
mijloace pentru a-şi atinge propriile lui ţeluri. Şi este sufi
cient să compare poziţia politică a proletariatului în Anglia, 
Franţa şi merica cu cea din Germania pentru a vedea că 
dominaţia burgheziei nu numai că pune în mîna proletaria
tului arme cu totul noi în lupta împotriva burgheziei, dar îi 
asigură şi o poziţie cu desăvîrşire nouă, o poziţie de partid 
recunoScu t. 

Işi închipuie oare d-l consilier consistorial că proleta
riatul care se alătură din ce în ce mai mult partidului comu
nist nu va şti să folosească libertatea presei, libertatea de 
asociere ? El s-ar lămuri desigur dacă ar citi gazetele munci
toreşti engleze şi franceze sau dacă a" lua măcar parte la n 
singur miting cartist I 

In ministerul cultelor, unde este redactat "Rheinischer 
Beobachter" , donsc însă păreri ciudate despre proletariat. 
Aceşti domni cred că au de-a face cu ţărani din Pomerania 
sau cu salahori berlinezi. Ei cred că au atins culmea inteli
genţei dacă nu mai promit poporuLui ,panem et circenses *, ci 
pnem et religionem **, Ei îşi închpuie că proletariatul vrea 
să fie ajutat şi nici nu le trece prin minte că el nu aşteaptă 
ajutor de la nimeni decît de la l însuşi. Ei nu bănuiesc că 
proletariatul a înţeles tot atît de bine sensul frazeologiei 
d-Ior consilieri consistoriali despre "binele poporului "  şi des
pre situaţi. proastă socială pe cît a înţeles sensul frazeolo
giei similare a burghezHor liberali. 

Şi de ce este binele poporului o chestiune secundară pen
tru burghezi ? "Rheinischer Beobachter" răspunde : 

"Dieta reunită a dovedit acest lucru i perfid ia liberalismului este evi
dentă. Impozitul pe venit trebuia să fie piatra de încercare a liberalis
mului, şi el nu a putut să treacă . această probă". 

Grozavi mai sînt aceşti consilieri consistoriali bine inten
ţionaţi, ,care, în naivitatea lor în problemele economice, îşi 
închipuie că ar putea să aunce praf îi ochii proletariatului 
cu impozitul pe venit ! 

ImQozitul pe făină şi pe carne apasă direct pe salariu, im
pozitul pe venit apasă pe profitul capitalului. Foarte plau
zibil, d-Ie consilier consistorial, nu-i aşa ? Dar capitaliştii nu 
vor admite şi nu pot admite să li se pună impozite pe pro-

• - pîine şi distracţii. - Nola Trad . 
.. - pîine şi religie. - Nola Trad. 
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fiturile lor fără o compensaţie. Concurenţa va avea grijă de 
acest lucru. Cîteva luni după introducerea impozitului p e  
venit, salariul ar scădea exact în aceeaşi măsură în care a 
crescut în mod efectiv prin desfiinţarea impozitului pe cane 
şi pe fină, precum şi prin scăderea preţurilor la alimente 
datorită desfiinţării acestor impozite. 

Nivelul salariului exprimat nu în bani, ci în cele nece
sare vieţii muncitorului, aică nivelul salariului real, nu 
nominal, depinde de raportul dintre cerere şi ofertă. Un nou 
mod de impunere poate produce pentru moment o pertur
bare, dar nu poate produce schimbări durabile. 

Singurul avantaj economic al impozitului pe venit îl  
constituie faptul că poate fi perceput mai uşor, dar despre 
aceasta consilierul consistorial nu vorbeşte nimic. De altfel 
proletariatul nu cîştigă nimic de pe urma acestui lucru. 

La ce se reduce deci întreaga vorbărie despre impozitul 
pe venit ? 

In primul rînd, proletariatul nu este de loc sau cel mult 
momentan interesat în toată această chestiune. 

In al doilea rînd, guvernul, care cu ocazia încasării impo
zitului perceput la cane şi la făină vine zilnic direct în con
tact cu proletariatul, avînd faţă de acesta un rol odios, în 
cazul impoitului pe venit se menţine pe planul al doilea şi 
sileşte burghezia să preia ea în întregime acţiunea odioasă 
a scăderii salariului. 

Impozitul pe venit ar fi deci numai în avantajul guver
nului, şi astfel se explică supărarea p e  care le-o provoacă 
consilierilor consistoriali faptul că a fost respins. 

Dar să admitem şi noi pentru o clipă că proletariatul ar 
fi interesat în problema impozitului pe venit j putea oare 
această dietă să-I aprobe ? 

Nicidecum. Ea nu putea să aprobe nici  un fel de bani, ci 
trebuia să  lase sistemul financiar aşa cum este, atîta timp 
cît guvernul nu i-a satisfăcut toate revendicările. Refuzul de 
a acorda guvernului b ani constituie pentru toate parlamen
tele mijlocul prin care ele îl silesc să cedeze în faţa malo
rităţii. Acest refuz consecvent de a acorda bani guvernului 
este singurul punct în care dieta a avut o atitudine energică, 
şi de aceea consilierii oonsistoriali dezamăgiţi VOT să com
promită în ochii poporului tocmai această chestiune. 

"Şi totuşi - scrie mai departe "Rheinischer Beobachter" - tocmai 
organele liberalismului au fost acelea care au pus pe tapet problema im
pozitului pe venit", 
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Foarte just, căci este o msură autentic burgheză. Şi ,  to

tuşi, burghezii pot s-o respingă atunci cînd le este propusă 
la timp nepotrivit de nişte miniştri în care ea nu poate avea 
ici cea mai mică încredere. 

Inregistrăm de altfel această mărturisire u privire la  
paternitatea impozitului pe venit i ne va fi  m.i  tîrziu de 
folos. 

După nişte fraze cît se poate de goale şi de încîlcite, 
consilierul consistorial începe dintr-o dată s ă  debiteze ur
mătoarele aberaţii despre proletariat : 

"Ce este proletariatul 1" (Aceasta este iarăşi una dintre întrebările 
care sint puse numai pentru a nU 11 se răspunde). "Nu exagerăm de loc 
atunci cînd noi" (adică consilierii consistoriali de la "Rheinischer Beo
bachter" ,  nu Însă şi celelalte ziare profane) "spunem ' o treime a poporu
lui este lipsită de baza existenţei sale şi o altă treime a ajuns la ultima 
limită. Cauza proletarilor este cauza marii majorităţi a poporului, ea este 
o problemă capitală". 

Cît de repede i-a învăţat minte pe aceşti birocraţi o sin
gură Dietă reuită care a manifestat o oarecare opoziţie ! 
Cît e de cînd guvernul a interzis ziarelor să facă afirmaţii 
"exagerate", de pildă că şi în Prusia ar exista un proleta
riat, de cînd "Trier'sche Zeitung" şi alte sărmane ziare nevi
novate au fost ameninţate cu suprimarea pentru c ă  au lăsat 
să se înteleagă, cu rea-voinţă, că situaţi a mizeră a proletaria
tului francez şi englez o împărtăşeşte şi cel din Prusia ? Dar 
fie cum vrea guvernul. S. înregistrăm de asemenea şi măr
turisirea că marea majoritate a poporului o formează pro
letarii. 

.. Dieta - se spune mai departe in ziar - a considerat că problema e principiu, şi anume dacă inalta adunare trebuie să obţină puterea de 
stat, este o problemă capitală. Şi ce urma să capete poporul 1 Nimic. NiCI 
căi ferate, nici bănci de credit funciar rural, nici reduceri e impozite I 
Firicit popor 1"  

Observati cum de sub frizura impecabilă a consilierulm 
nostru consistorial încep să se arate treptat urechile de mă
gar. "Dieta a considerat că problema de principiu este o 
problemă capitală" . O, sfîntă simplicitate a acestor şerpi 
afectuoşi I Problema dacă să se pună la dispoziţia guvernu
li un împrumut de 30.000.000, un impozit p e venit a cărui 
valoare nu poate fi stabilită în prealabil, o bancă de credit 
funciar rural prin intermediul căreia să poată obtine 
400.000.000-500.000.000, ipotecînd domeniile statului, dacă să 
se pună toate acestea la dispoziţia actualului guvern, dezmd-
13 - Marx-Eniels - Opere, voi. 4 
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ţat şi reacţionar, creîndu-i-se astfel pe vecie o situaţie inde
pendentă, sau dacă, dimpotrivă, să fie ţinut din scurt şi silit 
să se plece în faţa opiniei publice pin refuzul de a-i a,corda 
banii - iată ce numeşte şiretl nostru consilier consistorial 
problema de principiu I 

"Şi ce va căpăta poporul ? - întreabă compătimitor con
silierul consistorial. Nici căi ferate",  prin urmare poporul nu 
va avea de plătit nici impozite pentru a acoperi dobînzile la 
împrumut şi marile pierderi care inevitabil se vor înregistra 
atunci cînd se vor pune în exploatare aceste ci ferate. 

"Nici bănci de credit funciar rural /1 Consilierul nostru 
consistorial vorbeşte despre acest lucru aşa ca şi cînd guver
nul ar avea intenţia să dea proletarilor rente ' . Dimpotrivă, 
el voia să dea nobilimii rente, pe care urma să le plătească 
poporul. Aceste bănci trebuiau, chipurile, să uşureze ţărani
lor răscumpărarea servitutilor lor. Dacă ţăranii mai aşteaptă 
cîţiva ani, nu vor mai avea, probabil, nevoie să le răscum
pere. Cînd seniorii vor ajunge sub furcile ţăranilor, ceea ce 
s-ar putea prea bine întîmpla ,la un moment dat, servitutile 
vor dispărea de la sine. 

"Nici impoz i te pe venit" .  Dar atîta timp cît impozitul pe 
venit nu aduce poporului nici un venit, acesta nu-l intere
sează. 

"Fericit popor - urmează consilierul consistorial -, căci ai cîştigat 
problema de principiu ' Şi dacă nu inţelegi despre ce este vorba, în
găduie reprezentanţilor tăi să te lămurească i poate că lungile lor cu
vîntări te vor face să uiţi că ţi-e foame '" 

Cine mai îndrăzneşte să afirme că presa germană nu e 
liberă ? "Rheinischer Beobachter" foloseşte aici nepedepsit o 
expresie pe care destJu'le curţi cu juri provinciale din Franţa 
ar caliica-o şi ar sancţiona-o, fără să stea prea mult pe gîn
duri, drept" o instigare una împotriva celeilalte a diferitelor 
clase ale societăţii. . 

De altfel consilierul consistorial este cît se poate de neîn
demînatic. El vrea să măgulească poporul şi în acelaşi timp 
nu-l crede măcar în stare să înţeleagă ce este o problemă de 
principiu. Pentru că trebuie să se prefacă că-l înduioşează 
foamea pe care acesta o îndură, el se răzbună declarîndu-l 
prost şi incapabil din punct de vedere politic. Proletariatul 
-ştie însă perfect de bine ce este o problemă de principiu, şi 

" In limba germană banca de credit funciar rural se numeşte Renten
bank. - Nota Trad. 
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el reproşează dietei nu tendinţa acesteia de a o traduce in 
viaţă, ci faptul că nu a ştiut să facă acest lucru. Proletariatul 
reproşează dietei că s-a ţinut în defensivă, că nu a trecut la 
ofensivă, că nu a mers de zece oi mai departe. Ii reproşează 
că nu a aoţionat desul de hotrît pentru a-i da posibilitatea 
să participe la mişcare. Desigur, pe proletari nu-i puteau in
teresa drepturile stărilor sociale. O dietă însă care ar fi cerut 
curti cu juri, egalitatea în faţa legii, desfiinţarea servituţilor, 
libertatea presei, libertatea de asociere şi o reprezentanţă 
adevărată a poporului, o dietă care ar fi rupt-o o dată pentru 
totdeauna cu trecutul şi care şi-ar fi formulat revendicările 
căIăuzindu-se după cerinţele timpului, şi nu după vechile legi, 
-o asemenea dietă ar fi putut să conteze pe cel mai puternic 
sprijin din partea proletariatului. 

"Beobachter" continuă : 

. ,să dea dumnezeu ca această dietă să nu pună mîna pe puterea gu
vernamentală, căci aceasta ar constitui o piedică de neînvins în calea 
tuturor îmbunătăţirilor sociale " .  

D-l consilier consistorial să fie pe pace. Cu o dietă ca  
aceasta, care nu a putut s�o scoată la capăt nici măcar cu gu
vernul prusian, proletariatul, de va fi nevoie, o s-o scoată la 
,capăt. 

"Se spune -observă consilierul consistorial mai departe - că impo
zitul pe venit ar duce la revoluţie, la comunism. Intr-adevăr va duce la 
revoluţie, adică la o transformare a relaţiilor sociale, la înlăturarea 
mizeriei fără margini-. 

Consilierul consistorial sau vrea să-şi bată joc de cititorii 
să. şi să spună doar că impozitul pe venit va înlătura mi
zena fără margini pentru a pune în locul ei mizeria limitată 
şi alte asemenea calambururi berlineze proaste, sau este cel 
mai mare şi mai neruşinat ignorant in probleme economice. 
El nu ştie că în Anglia impozitul pe venit există de şapte ani 
şi nu a transformat nici o singură relaţie socială, nu a înlă
turat cîtuşi de puţin mizeria fără margini. El nu ştie că în 
Prusia, în satele de ţesători din Silezia şi din Ravensberg, în 
rîndurile micilor ţărani din Silezia, din Poznan, de pe Mosela 
şi Vistula, unde există mizeria cea mai fără de margini, că  
tocmai acolo este in  vigoare impoitul pe categorii, adică 
impozitul pe venit. 

Dar cine ar putea să răspundă în mod serios la asemenea 
absurdităţi. Mai departe ziarul scrie : 

1 3* 
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"El duce şi spre comnism, în accepţia �i obişnuită... Acolo unde.. 
datorită dezvoltării comerţulli şi industriei, toate relaţiile se impletesc 
într-o asemenea măsură şi se desfăşoară astfel incit individul izolat nu 
poate rezista torentului concurenţei, el este prin însăşi natura relatiilor 
la cheremul societăţii, care trebuie să compenseze, în Jiecare caz în 
parte, urmările instabilităţii generale. In acest caz societatea este i> 
mod Bolidar obligată să asigure ex,stenţa membrilor ei.·  

Iată comunismul ziarului "Rheinischer Beobachter" 1 Aşa-
dar, într-o societate ca a noastră, în care nici un om nu est
sigur de existenţa lui, de situaţia lui, societatea este obligată 
să asigure fiecărui individ în parte existenţa. Mai întîi con
silierul consistorial afirmă că societatea existentă nu poate 
să facă aşa ceva şi apoi îi cere să facă totuşi acest lucru,. 
irealizabil pentru ea. 

Oricum ar fi, ea trebuie să compenseze în fiecare caz în 
parte urmările pe care nu poate să le prevină din cauza in
stabilităţii ei generale, aşa înţelege consilierul consistorial. 
să rezolve problema. 

"O treime a poporului este lipsită de baza existenţei sale 
şi o altă treime a ajuns la ultima limită" . Aşadar 10 .000.000' 
de indivizi care trebuie despăgubiti fiecare în parte. Crede 
consilierul consi storial, în mod absolut serios, că guvernul 
prusian va putea, aşa sărac cum e, să realizeze aşa ceva ? 

Desigur, şi anume cu ajutorul impozitului pe venit care 
duce la comunism, aşa cum îl înţelege ziarul "Rheinischer 
Beobachter" 1 

Minunat 1 După ce ni s-au spus tot felul de palavre despre
un pretins comunism, după ce s-a afirmat să societatea este 
în mod solidar obligată să asigure existenţa membrilor ei, 
că trebuie să aibă grijă de ei, deşi nu este în stare să facă 
acest lucru, după toate aceste aberaţii, contradicţii, revendi
cări imposibile, ni se pretinde să fim de acord că impozitul' 
pe venit este măsura menită să rezolve toate contradicţiile, 
să facă posibile toate imposibilităţile, să creeze solidaritatea. 
tuturor membrilor societăţii. 

Atragem atenţia asupra memoriului d-Iui von Duesberg cu 
privire la impozitul pe venit, care a fost supus dietei. In acest 
memoriu era prevăzută întrebuinţarea pînă şi a ultimulUi ball 
din suma rezultată din impozitul pe venit. Guvernului, care 
se afla într-o situaţie pecuniară precară, nu-i mai rămînea 
nici o p ara pentru a compensa, în fiecare caz în parte, urm
rile instabilităţii generale şi pentru a îndeplini obligaţiile
solidare ale societăţii . Şi dacă, în loc de 1 0.000.000, numai lO� 
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indivizi ar fi fost siliţi, prin forţa împrejurărilor, să se adre
seze d-Iui von Duesberg, acesta ar fi trebuit să-i refuze. 

Dar nu, ne înşelăm i în afara impozitului pe venit, d-l con
silier consistorial mai dispune şi de un alt mijloc pentru in
troducerea comunismului, aşa cum îl înţelege el : 

"Care este alfa şi omega credinţei creştine ? Dogma despre păcatul 
originar şi despre mîntuire. Şi în aceasta constă chintesenţa legăturii 
şi a solidarităţii dintre oameni ; unul pentru toţi şi toţi pentru unul". 

Fericit popor I Problema capitală este pentru vecie rezol
vată. Sub dubla oblăduire a vulturului prusac şi a sfintului 
duh, proletariatul va găsi două nesecate izvoare de viaţă : în 
primul rind, excedentul impozitului pe venit rămas după scă
derea sumelor necesare pentru nevoile ordinare şi extraordi
nare ale statului, excedent care este egal cu zero : în al doilea 
rînd, veniturile de pe urma domeniilor cereşti ale păcatului 
originar şi ale mîntuirii, care de asemenea sînt egale cu zero. 
Aceste două zerouri constituie o temelie minunată pentru 
acea treime a populaţiei care este lipsită de baza existenţei 
sale şi un sprijin puternic pentru cealaltă treime, care a ajuns 
la ultima limită. E drept că excedentele imaginare, păcatul 
originar şi mîntuirea vor potoli cu mai mult succes foamea 
poporului decît lungile discursuri ale deputaţilor liberali I 
Mai departe se spune : 

"Şi în «Tatăl nostru» ne rugăm : «Şi nu ne duce pre noi în ispită". 
Şi ceea ce cerem pentru noi trebuie să practicăm noi înşine faţă de 
semenii noştri. Rînduielile noastre sociale constituie însă, e drept, un izvor 
de ispite pentru oameni, iar mizeria excesivă îi împinge la crimă". 

Iar noi - d-nii birocraţi, judecători şi  consilieri consis
toriali ai statului prusian -, ţinînd seama de aceste conside
rente, tragem oamenii pe roată, îi decapităm, îi băgăm în în
chi sori şi îi biciuim după pofta inimii şi, în felul acesta, 
"ducem în ispită " pe proletari, pentru ca mai tîrziu şi ei, la 
rîndul lor, să ne tragă pe roată, să ne decapiteze, să ne bage 
în închisori şi să ne biciuiască. Ceea ce fără îndoială nu va 
întîrzia să se întîmple. 

"Un stat creştin - declară d-l consilier consistorial - nu poate sl 
tolereze o asemenea situaţie ; el trebuie s-o remedieze".  

Intr-adevăr, prin fanfaronade absurde despre obligaţiile 
solidare ale societăţii, prin excedente imaginare şi poliţe du
bioase asupra lui dumnezeu-tatăl, fiul & Co. 
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"Ne-am putea scuti chiar şi de vorbăria despre comunism, şi aşa 
plicticoasă - spune consilierul nostru consistorial care analizează pro
blema. - Dacă principiile sociale ale creştinism ului ar fi dezvoltate de 
către cei care au această menire, comuniştii ar amuţi curînd" .  

Principiile sociale ale creştiismului au avut timp să  se 
dezvolte 1 .800 de ani şi nu mai au nevoie să fie dezvoltate 
de acum încolo de către consilierii consistoriali prus'ieni. 

Principiile sociale ale creştinismului au justificat sclavia 
antică, au glorificat iobăgia medievală şi ştiu, la nevo'ie, să 
apere, deşi cu o mină oarecum tristă, şi  oprimarea proleta
riatului. 

Principiile sociale ale creştinismului predică neesitatea 
existenţei unei clase dominante şi a unei clase oprimate, e{
primîndu-şi, în ceea ce o priveşte pe aceasta din urmă, nu
mai dorinţa pioasă ca cea dintîi să fie cît mai milostivă faţă 
de ea. 

Principiile sociale ale creştinismului transpun în cer com
pensaţia făgăduită de consilierii consistoriali acelora care 
au de suferit din cauza mîrşăviilor, justificînd prin aceasta 
continuarea acestor mîrşăvii pe pămînt. 

Principiile sociale ale creştinismului consideră că toate 
mirşăviile asupritorilor faţă de asupriţi sînt pedeapsa dreaptă 
pentru păcatul originar şi pentru alte păcate sau încercări 
trimise de dumnezeu, în nesfîrşita lui înţelepciune, celor 
mîntuiti . . 

Principiile sociale ale creştinismului predică laşitatea, dis
preţul de sine, injosirea, supunerea, umilinţa, pe scurt toate 
însuşirile dro jdiei societăţii, iar proletariatul , care nu acceptă 
să fie tratat ca drojdie a societăţii, are mai multă nevoie de 
curajul, de demnitatea, de mîndria şi de spiritul de indepen
denţă decît de pîine. 

Principiile sociale ale creştinismului sînt fătarnice, iar 
proletariatul este revolutionar. 

Iată cum stau lucrurile cu principiile sociale ale creşti
nismului. 

Mai departe : 

"Am declarat că reformele sociale constituie cea mai nobilă chemare 
a monarhiei " .  

Oare aşa să  fie ? Pînă acum nu a fost de loc vorba de aşa 
ceva. Totuşi fie. Şi în ce constau reformele sociale pe care 
monarhia este chemată să le înfăptuiască ? In instituirea unui 
impozit pe veit, furat organelor liberalismului, care să dea 
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�xcedente de care ministrul finanţelor  nu ştie nimic ,  în în
fiinţarea falimentarelor bănci de credit funciar rural, în calea 
ferată răsăriteană din Prusia şi mai ales în profitul de pe 
nna unui imens capital format din păcatul originar şi mîn
tuire I 

"Insuşi interesul regalităţii reclamă acest lucru"  - cit 
de mult trebuie să fi decăzut în caul acesta regalitatea I 

, ,0 cere situaţia mizeră a societăţii " - care pentru mo
ment are nevoie mai degrabă de taxe vamale protecţioniste 
decît de dogme. 

,,0 preconizează evanghelia" - în general totul o preco
nizează, totul în afară de starea dezastruoasă a vistieriei 
statului prusian, acea prăpastie fără fund care în decurs de 
trei ani va fi înghiţit în mod iremediabil cele 15.000.000 ruseşti. 
De altfel evanghelia preconizează în genere multe lucruri . 
printre altele şi castrarea, ca prim pas al reformei sociale 
aplicate de individ sie însuşi (Matei, XXV) . 

"Regalitatea - declară consilierul nostru consistorial - este una cu 
poporul".  

Această frază nu este decît o altă formă a vechiului "l'etat 
c' est moi U *, şi anume este identică cu formula folosită de 
Ludovic al XVI-lea la 23 iunie 1789 faţă de stările lui sociale 
rebele : dacă nu-mi daţi ascultare, vă trimit .acasă "et seul je  
ferai le  bonheur de  mon peuple" *. 

Regalitatea trebuie să fie la mare ananghie dacă se hotă
răşte să întrebuinţeze această formulă, şi eruditul nostru 
domn consilier consistorial ştie, desigur, cum i-a mulţumit 
arunci poporul f'llcez lui Ludovic al XVI-lea pentru cuvin
tele spuse. 

"Tronul - ne asigură mai departe d-l consilier consistorial - trebuie 
să se sprijine pe popor ca pe o bază largă ; în felul acesta el are cea 
mai mare soliditate".  

Adică atîta timp cit poporul nu aruncă cu o smucitură vio
lentă de pe umerii săi laţi această obositoare povară. 

"Aristocrafia - conchide d-l consilier consistorial - lasă regalităţii 
demnitatea ei si o împodobeste cu o hlamidă poetică, dar ii  sustrage 
puterea reală. Burghezia ii răpeşte atit puterea cit şi demnitatea şi ii 
dă doar o listă ciiIă. Poporul păstrează şi puterea şi demnitata şi poezia 
regalităţii" . 

* - "statul sînt eu" (cuvinte atribuite lui Ludovic al XIV-leal . _ 
Nota Trad . 

•• - "voi avea eu singur grijă de fericirea poporului meu" .  - Nota 
Trad. 
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In acest pasaj ,  d-l consilier consistorial ia, din păcate, prea 
in serios Iăudărosul apel adresat de Frederic-Wilhelm în me
sajul tronului 80 poporului său. VI timul lui uvînt este : rs
turnarea aristocraţiei, răsturnarea burgheziei, instaurarea unei 
monarhii care să se sprijine e popor. 

Dacă aceste revendicări nu ar fi pure fantezii, ele ar cu
prinde o întreagă revoluţie. 

Nu vrem să insistăm cîtuşi de puţin asupra faptului că  
aristocraţia nu poate fi răsturnată decît prin eforturile comune 
ale burgheziei şi ale poporului, că dominaţia poporului într-o 
tară în care alături de burghezie mai există şi o aristocraţie 
este pur şi simplu o absurditate. Aberaţii ca cele emise de 
consilierul consistorial al lui Eichhon nici nu merită să fie în 
mod serios comentate. 

Vrem numai să facem cîteva observaţii binevoitoare pentru 
a lămuri pe aceşti domni care cred că regalitatea prusiană, a 
cărei si tuaţie inspiră îngrijorare, poate fi salvată printr-un 
salt mortal care s-o apropie de popor. 

Pentru un rege poporul este cel mai periculos element 
politic .  Nu poporul de care vorbeşte Frederic-Wilhelm, care 
mulţumeşte cu lacrimi în o chi pentru un picior în spate şi un 
bănuţ de argint j acest popor este cu totul nepericulos, căci 
există numai în imaginaţia regelui. Insă poporul adevărat, 
proletariatul, miCii ţărani şi plebea, este, după cum spune 
Hobbes, puer robustus, sed malitiosus - un flăcău zdravăn, 
dar răutăcios, care nu se lasă dus de nas nici de regi slăbă
nogi, nici de regi graşi. 

Acest popor l-ar sili înainte de toate pe maiestatea-sa să-i 
acorde, pe lîngă o constituţie, votul universal, libertatea de 
asociere, libertatea presei şi alte lucruri neplăcute. 

Şi, după ce le-ar avea pe toate acestea, s-ar folosi de ele 
pentru a arăta cît mai repede posibil ce crede el despre pu
terea, demnitatea şi poezia regalităţii. 

Cel care deţine actualmente cu demnitate această regali
tate s-ar putea socoti fericit dacă poporul l-ar angaja ca  
declamator public la asociaţia meşteşugărescă din Berlin cu  
250 de taleri listă civilă ş i  o halbă de bere blondă rece pe zi. 

Dacă d-nii consilieri consistoriali, care conduc acum desti
nele monarhiei prusiene şi cele ale ziarului "Rheinischer 
BeobachterU ,  se îndoiesc de spusele noastre, nu au decît să 
cerceteze istoria. Istoria întocmeşte regilor care fac apel la 
poporul lor horoscoape şi mai grozave. 
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Carol I al Angliei a făcut de asemenea apel la poporul său 
impotriva stărilor sale sociale. El a chemat poporul să ridice 
armele împotriva parlamentului. Poporul însă s-a declarat 
împotriva regelui, a alungat pe toţi membrii parlamentului 
care nu reprezentau interesele poporului şi a pus în cele din 
urmă parlamentul, devenit astfel reprezentantul adevărat al 
poporului, să-I decapiteze pe rege. Aşa s-a soldat apelul lui 
Carol I către poporul său. Aceasta s-a întîmplat la 30 ianuarie 
1 649, şi în 1849 se împlinesc 200 de ani de la acest eveniment. 

Ludovic al XVI-lea al Franţei a făcut şi el apel la poporul 
său. Timp de trei ani el a apelat mereu la  o parte a poporului 
impotriva celeilalte şi şi-a căutat poporul său, adevăratul 
popor, poporul devotat lui, dar nu l-a găsit nicăieri. In cele din 
urmă l-a găsit în lagărul de la Koblenz, în spatele armatei 
prusiene şi austriece. Acest lucru a scos însă din sărite po
porul lui în Franţa. La 1 0  august 1792 acesta l-a închis în 
Tour du Temple pe cel care apelase la el şi a convocat Con
venţia naţională, care reprezenta poporul în toate privintele. 

Această Convenţie s-a declarat competentă să judece ape
lul fostului rege şi, după cîteva dezbateri, l-a trimis pe apelant 
în Place de la Revolution, unde a fos t  decapitat la 21 ianuarie 
1793. 

Iată ce se întîmplă atunci cînd regii fac apel la popoarele 
lor. Ce se întîmplă însă cînd consilierii consistoriali vor să 
intemeieze o monarhie democratică rămîne de văzut. 

$cris de K. Marx 
la 5 septembrie 1847 
Publicat 
in "Deufsche-Briisselcr-Zeitung" 
fU. 73 din 12 septembrie 1847 

Se tipăreşte după textul ziaruluI 
Tradus din limba germană 



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

D o u ă  s t u d i i  c r i t i c e  

despre 

"Adevăraţii socialişti" 



Friedrich Engels 

Socialismul german în versuri şi proză81 

1 

2 0 .  

K a r 1 B e c  k .  "Cîntece despre omul sărac· t ,  sau poezia 
"Adevăratului socialismu 

"Cîntecele despre omul sărac" încep cu un cintec dedicat 
unei case bogate. 

C a s e i  R o t s c h i l d  

Pentru a evita confuziile, cînd este vorba de dumnezeu 
poetul scrie "DONUL u, cînd vorbeşte de casa Rotschild el 
scrie domnul. 

Chiar în introducere se manifestă iluzia lui mic-burgheză 
potrivit căreia aurul "domneşte după vrerea lui Rotschild· , o 
iluzie care dă naştere unui şir de închipuiri fantastice în ceea 
ce pTiveşte puterea casei Rotschild. 

Poetul nu ameninţă cu zdrobirea adevăratei puteri . lui 
Rotschild, adică a condiţiilor sociale care o generează ; el 
doreşte numai ca această putere să se exercite în mod uman. 
El se văicăreşte că bancherii nu sînt filantropi socialişti, nu 
sînt nişte visători şi nici salvatori ai omenirii, ci pur şi simplu 
bancheri. Beck consacră poeziile sale laşei mizerii mic-bur
gheze, "omului sărac" ,  acest pauVTe honteux **, u dorinţele 
lui limitate, pioase şi lipsite de consecvenţă, pe "omul mă
urt" sub toate asectele s ale, nu pe proletarul mîndu, ame
ninţător şi revoluţimar. Oricît de bine intenţionate r fi 
ameninţările şi  Teproşurile lui Beck la adresa casei Rotschild, 
ele produc asupra ititorului o impresie mai ridicolă decît 
predica unui călugăr capuţin. Ele izvorăsc dintr-o iluie co
pilărească in ceea ce priveşte puterea casei Rotschild, din
tr-o totală necunoaştere a corelaţiei dintre această putere şi 
cndiţiile existente, dintr-o eroare totală in privinţa mijlo� 

• . Beck . . ,Lieder vom armn Man". Leipzig, 186. - Nota Rei .. - sărac rşins. - Nota Trad. 
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celor folosite de Rotschilzi pentru a deveni şi a ramme o 
forţă. Lipsa de curaj şi prostia, sentimentalismul muieresc, 
jalnicul şi prozaiul spirit mic-burghez - iată muzele acestei 
lire, care se stTăduiesc zadarnic să pară fulminante. Ele nu 
reuşesc decît să fie Tidico�e. Basul lor forţat alunecă necon
tenit într-un falset caraghios, înfăţişarea dramatică a luptei 
gigantice a unui Enceladus 82 sugerează doar contorsiunile 
caraghioase ale unei paiaţe. 

"După vrerea ta domneşte aurul în lume 

0, de-ar fi faptele-ţi pe-atîta de frumoase 
Şi atît de mare inima cum ţi-e puterea 1" (pag. 4) . 

Păcat că Rotschild are puterea şi poetul nostu inima. 
"Unite în aceeaşi persoană, ar fi prea mult pentru lumea 
aceasta" (d-l Ludovic al Bavariei) 83. 

Prima fiură care îi este opusă lui RotschHd este, fi'Teşte, 
însuşi bardul, şi anume bardul german care locuieşte "în man
sarde înalte, sfinte" .  

"Lumina, adevărul, libertatea : 
Apare-n chipuri trei DIVINITATEA 
Prin lira bardului, de muze inspirată. 
Şi sub îndemnu-i neamul omenesc 
Urmează calea spiritului" {pag. 5) . 

Această "DIVINITATE" ,  împrumutată din motoul lui "Leip
ziger Allgemeine Zeitung" 84 şi care, în primul rînd, din cauza 
trinităţii ei nu produce nici un efect asupra evreului Rotschild, 
are în schimb o înrîurire pur şi simplu magică asupra tinere
tului german. 

"Răsare-un tineret regenerat 

Sămînţa spiritului încolţeşte 
Şi roada-n zeci de strălucite nume creşte· (pag. 6). 

Rotschild îi judecă altfel pe poeţii germani : 

"Şi cintecul - un dar din cer trimis -
Tu spui c-avizi de glorie şi piine l-am comis·.  

Cu toate că tineretul răsare şi creşte în zeci de nume stră
lucite, a căror strălucire constă tocmai în aceea că se mulţu
mesc cu entuziasmul, cu toate că "plin de curaj cornul cheamă 
la luptă",  iar "inima bate atît de tare în noapte" .  

, ,0, proastă inimă, Ce dor t e  înfioară 
Cînd duhul domnului asupra ta coboară 1" (pag. 7). 
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o, tu inimă nesăbuită, tu fecioară Maria I - Cu toate că 

"Tineretu-i un  Saul întunecat" (vezi Karl Beck. "Saul" ,  
Leipzig, Engelmann, 1840) , 

"Cu dmnezeu şi cu sine însuşi certat" . 

cu toate acestea, Rotschild menţine a pacea armată, care, după 
părerea lui Beck, depinde numai de dînsul. 

ştirea apărută în ziare că sfîntul Scaun i-a conferit lui 
Rotschild ordinul Mînuitorului i-a dat poetului nostru prile
jul să  demonstreze că Rotschlld nu este un mîntuitor;  această 
ştire ar fi putut tot atît de bine să prilejuiască tot atît de 
interesanta constatare că Hristos , deşi a fost  un mîntuitor, 
totuşi nu a fost cavaler l ordinului Mîntuitorului. 

"Tu un mîntuitor 1" (pag. 1 1 ) .  

Apoi poetul î i  dovedeşte c ă  el nu a luptat c a  Hristos în 
noaptea sumbră, că nicicînd nu a jertfit trufaş a putere pămîn
tească 

"Pentru misiunea blîndă, pioasă, 
Hotărîtă ţie de marele DUH" (pag. 1 1 ) .  

Trebuie să  facem marelui DUH observaţia că nu prea dă 
dovadă de duh în alegerea misionarilor lui şi că nu-şi alege 
prea bine oamenii pentru fapte pioase. Singurul lucru mare la 
el sînt majusculele. 

Prin trei exemple i se dovedeşte lui Rotschild pe larg că 
nu are darul de mîntuitor : atitudinea s a  faţă de revoluţia din 
iulie, faţă de polonezi şi faţă de evrei. 

"Plin de curaj s-a ridicat al francilor urmaş" (pag. 12) ,  

cu alte cuvinte a izbucnit revoluţia din iulie. 

"Iar tu ţi-ai pregătit metalul sunător 
Ca imnul intonat de ciocirlia-n zbor 
Spre primăvara care vine maiestos. 
Trezind speranţele în piepturi adormite. 
Stirnind atitea doruri stăpînite 
Care renasc la viaţă viguros 1" (pag. 1 2) .  

Primăvara care venea era primăvara burgheziei, pentru 
care, fireşte, aurul lui Rotschild, la fel ca al oricărui altuia, 
era imnul intonat de ciocîrlia-n zbor, E drept că speran
tele, care în timpul Restauraţiei dormiseră senin nu numai în 
piepturile, ci şi în venteJe carbonarilor 85, au fost atunci din 
nou trezite la viaţă, iar omul sărac al lui Beck a rămas cu 



208 Friedrich Engels 

buzele umflate. De altfel, de îndată ce Rotschild s-a încre
dinţat de trăinicia bazelor noului guvern, el a pus, fără să 
stea mult pe gînduri. ciocîrliile sale să ciripească, bineînteles, 
contra dobînzii uzuale. 

Faptul că Beck este întru totul prizonierul iluziilor mic
burgheze îl dovedeşte apoteoza pe care o face lui Laffitte, 
pe care îl opune lui Rotschild : 

"De mindul tău palat, ce naşte invidii 
Lipită-i casa sfîntă a burghezului modest" (pag. 13), 

şi nume casa lui Laffitte. Micul-burghez entuziasmat este 
mîndru de modestia burgheză a casei sale faţă de palatul lui 
Rotschild care naşte invidii. Idealul său, Laffitte-ul său ima
ginar, trebuie, de bună seamă, să locuiască în condiţii foarte 
modeste, ca un burghez. Palatul Laffitte este redus la propor
ţiile unei case de burghez german. Laffitte însuşi este descris 
ca un cîrmuitor virtuos, ca un suflet neprihănit, care poate fi 
comparat u Mucius Scaevola 86, şi ni se spune că şi-a jert
fit averea pentru a ajuta omul şi seoolul (Beck nu cumva se 
referă la "Siecle" 87 de la Paris t ?) . La început e înfăţişat ca n tînăr înflăcărat şi în cele din urmă ca un cerşetor. 
Descrierea înmormîntăii sale e mişcătoare : 

"In cortegiu alături păşea, 
Cu pas domol. Marsilieza" (pag. 14) .  

Alături de Marsilieză mergeau trăsurile familiei regale ş i  
imediat după ele d-l Sauzet, d-l Duchâtel ş i  toţi ventrus** şi 
loups-cerviers ·" din Camera deputaţilor. 

Cît de mult trebuie însă să-şi fi domolit pasul Marsilieza 
cînd, după revoluţia din iulie, Laffitte l-a condus pe "com
pere" ····-ul său, ducele de ODleans, în triumf la Hotel de 
Ville, pronunţînd aceste cuvinte remarcabile : de acum Încolo 
vor cîrmui bancherii. 

In ceea ce-i priveşte pe polonezi, reproşurile se reduc la 
faptul că Rotschild nu a fost destul de generos faţă de emi
granţi. Aici ataul împotriva lui Rotschild se rnsformă într-o 

• Joc de cuvinte : Siecle = veac ; "Stkle" - numele unui Îar. -
Nota Trad . 

•• - burtă-verde. - Nota Trad . 
••• - cămătarii. - Nota Trad . 

•••• In original e cuvîntul "Kompere" ,  de la cuvintul francez "compere" ,  
care are un sens dublu : cămătar şi complice într-o intrigă, aventură. 
- Nota Rd. 
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adevărată bîrfeală provincială, pierzînd complet caracterul 
unui atac împotriva puterii banului, personificată de Rot
schild. După cum se ştie, pretutindeni unde sînt la putere 
burghezii, ei i-au primit cu multă dragoste, b a  chiar cu entu
ziasm pe polonezi. 

Iată cum se văicăreşte pe această temă : la Rotschild se 
prezintă un polonez, se roagă şi se căciuleşte ; Rotschild îi 
dă un ban de argint ; polonezul, 

"Luind moneda, fericit se înfioară 
Şi binecuvintează neamul tău Intreg", 

situaţie în care polonezii în general nu au fost puşi pma m 
prezent, datorită Comitetului polonez de l a  Paris. Scena cu 
polonezul îi serveşte poetului nostru numai ca pretext pentru 
ca să ia el însuşi atitudine : 

"In numele omenirii oropsite 
Eu cu dispreţ arunc în punga-ţi aurită 
Acest umil noroc de cerşetor la (pag. 16) . 

Cît de exersat trebuie să fii şi ce ochi ageri trebuie să ai 
ca să nimereşti cu atîta precizie punga. In sfîrşit, pentru a se 
pune la adăpost de orice învinuire de injurii, el acţionează nu 
în numele său propriu, ci în cel al omenirii. 

Chiar la pag. 9, RotschHd este dojenit că a primit actul 
de cetăţenie de la ghiftuita reşedinţă imperială a Austriei, 

"n care, hăitui ţi, cei de credinţa ta 
Plătesc şi aerul, şi-a soarelui lumină". 

Ba mai mult, Beck crede că, datorită acestui act de cetă
ţenie austriac, Rotschild a dobîndit fericirea omului liber. 

La pag. 19 poetul îl întreabă : 

"Adus-ai izbăvire semenilor tăi 
In veci sortiţi obidei şi  speranţei 1a 

Rotschild ar fi trebuit deci să devină mîntuitoul evreilor. 
Şi cum ar fi trebuit să procedeze Rotschild ? Evreii l-au ales 
rege, pentru că avea cei mai mulţi bani. El ar fi trebuit să-i 
înveţe să dispreţuiască aurul şi l Isă renunţe la toate pentru 
binele omenirW (pag. 21 ) .  

El  ar  f i  trebuit să smulgă din conştiinţa lor  egoismul, vicle
nia şi cămătăria, într-un cuvînt ar fi trebuit să-şi pună cenuşă 
în cap şi să predice moralitatea şi pocăinţa. Pretenţie tot atît 
de temerară din partea poetului nostru cum ar i aceea de a 
cere lui Ludovic-Filip să-I înveţe pe burghez, odraslă a revo-
14 - Marx-Engels - Opere. voi. 4 
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luţiei din iulie, cum să desfiinţeze proprietatea. Dacă ar fi 
într-adevăr atît de smintiţi, amîndoi şi-ar pierde curînd pu
terea, fără ca din conştiinţa evreului să dispară spiritul negus
toresc, iar din conştiinţa burghezului simţul proprietăţii. 

La pag. 24 i se reproşează lui Rotschild că-i stoarce bur
ghezului toată v'laga, ca şi cum nu ar fi de dorit ca burghezu
lui să i se stoarcă toată vlaga. 

La pag. 25 poetul pretinde că Rotschild i�ar i înşelat pe 
principi. Cum, adică, ei să nu fie înşelaţi ? 

Am citat pînă acum destule dovezi despre puterea fabu
loasă pe care Beck i-o 'atribuie lui Rotschild. Dar el continuă 
crescendo. După ce lasă frîu liber fanteziei sale şi arată la pag. 
26 cîte nu ar face el (Beck) dacă ar i proprietarul soarelui -
de fapt nu ar face nici a suta p arte din ceea ce face soarele 
fără el - îşi dă deodată seama că Rotschild llu-i singurul 
păcătos, că în afară de el mai există şi alţi bogătaşi. Insă : 

"Şi de o vrei sau nu, ca dascăI eşti stimat, 
La şcoala ta atîţi bogaţi au învăţat. 
Tu trebuia in viaţă să le fii sfătuitor, 
Să fi vorbit prin tine conştiinla lor, 
Căci ei imită nepăsarea ta senină, 
Şi dacă ei s-au înrăit, tu eşti de vină" (pag. 2l1. 

Deci dacă ar fi avut ceva mai multă conştiintă, d-l de 
Rotsch'ld ar fi pubut împiedica dezvoltarea comerţuLui şi a 
industriei, conaurenţa, concentmrea proprietăţii, datoriile 
statulUi şi agioul, într-un cuvînt toată dezvoltarea societăţii 
moderne burgheze. E nevoie, într-adevăr, de toute la deso
lante naivete de la poesie allemande * pentru a avea îndrăz
neala să publici ,asemenea basme pentru copii. Rotschild e 
literalmente transformat în A'ladin. 

Nesatisfăcut de toate acestea, Beck îi mai atribuie lui 
Rotschild şi 

"Un rol măreţ, sublim, ameţitor 

De-a alina a lumii suferinţă·, 

un rol pe care toţi capitaliştii din lume laolaltă nu 
sînt în stare să-I îndeplinească nici pe departe. 

Nu-şi dă seama poetul nostru că cu cît încearcă să devină 
mai sublim şi mai viguros, cu atît devine mai ridicol ? Că 
toate reproşurile pe care i le adresează lui Rotschild se rans
formă în cele mai servile tămîieri ? Că slăveşte puterea lui 

* - de toată dezolanta naivitate a poeziei gemane. - Nota Tra. 
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Rotshild aşa cum nu r i n stare s-o facă ii cel mai 
entuziast panegirist? Rotschild trebuie să se .aplaude el însuşi 
cînd vede ce gogoriţă gigantică a devenit neînsemnata sa per
soană în creierul unui poet german. 

După ce poetul nostru a pus în versuri fanteziile sale ro
mantice şi i gnoranţa sa de mic-burghez german în ceea ce 
priveşte puterea unui mare capitalist în caUI că acesta ar i 
însufleţit de bunăvoinţă, după ce a exagerat la maximum u
terea, ca i rolul său măTeţ, sublim, ameţitor, el exprimă in
dinarea morală pe care i-o inspiră micului-burghez discre
panţa dintre ideal şi reaUtate pintr-o stmfă de n paroxism 
patetic, care ar provoca hohote de rîs pînă şi unui quaker din 
Pnnsylvania. 

"Şi-n lunga noapte, obsedat de acest gind (21 decembrie) , am stat cu fruntea-nfrigurată, priveghind" 

"Şi părul mi se ridica in cap de incordare, 
Credeam c-am prins de inimă pe DUMNEZEU, 
Aşa cum prind otgonul clopotarii" (pag. 28) . 

ceea ce, desigur, a însemnat ultimul cui înfipt în sicriul bătrî
nului. El crede că "spiritele istoriei " i-ar fi încredinţat idei pe 
care nu le poate împărtăşi nici încet, nici cu voce tare. Ajunge 
chiar la hotărîrea desperată de a dansa în groapă un cancan : 

"Scheletul meu in giulgi ferfeniţat 
Se va infiora o dată de plăcere 
Gind va simţi" (scheletul) "că-n groapa mea coboară 
Mirosul jertfelor aduse pe altare" (pag. 29). 

Junele Karl începe să mă înspăimînte. 
Cu aceasta, cîntarea despre casa Rotschild e ca şi înche

iată. Urmează însă, ca de obicei la liricii moderni, cîteva re
flecţii rimate despre cîntare şi despre rolul poetului în această 
cîntare. 

"Eu ştiu că braţul tău puternic 
Mă poate omorî-n bătăi" (pag. 30), 

adică să-i aplice vreo cincizeci de lovituri. Austriacul nu uită 
niciodată nuiaua. Impotriva acestei primejdii îl apără senti
mentul său de superioritate : 

"Fără şovăială. aşa cum DOMNUL a porncit, 
Cintat-am deschis tot ce am gîndit". 

Poetul german cîntă întotdeauna la comandă. Răspunzător 
este, desigur, stăpînul, nu sluga, şi astfel Rotschild are de-a 
14* 
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face cu DUMNEZEU, nu cu Beck, sluga lui. Liricii moderni au 
adoptat în genere metoda : 

1) de a se făli u p rimejdia, căreia îşi închipuie că se ex
pun cu cîntecele lor nevinovate ; 

2) de a mînca b ătaie şi a se lăsa apoi în paza domnului. 
Poezia despre "Casa Rotschild II se termină cu cîteva ver

suri avîntate la însăşi adresa ,acestei poezii, despre care au
torul, calomniindu-se, susţine că, 

"Semeţ şi liber, ea te va supune 
Şi îţi va spune cui i-a jurat credinţă" (pag. 32) , 

şi anume propriei sale perfecţiuni, demonstrată în aceste 
rînduri finale. Ne temem că RotschHd îl va deferi pe Bek 
justiţiei, însă nu pentru poezia sa, ci pentru acest sperjur. 

0, d ă  r u i ţ i - v ă  b i n e c u  v î n t  a r e  a a u r  i t  ă I 

Bogaţii sînt invitaţi să acorde celui nevoiaş un ajutor, 

Şi toate acestea 

Cît timp soţia şi copilul 
Nu sînt prin truda lui sătui. 

Ca el să poată să rămînă 
Bun, ca cetăţean şi om, 

deci swnma summaUm un mic-burghez * de treabă. Beck re
zumă în felul acesta idealul său. 

A T g a t  ş i  s 'l u j n i c ă  

Poetul ridică în slavă două suflete cucernice care, după 
cum descrie el cît se poate de anost, se urcă în castul pat con
jugal labi a  după multi ani de existenţă mizeră şi de viaţă 
morală. 

Se sărutau fără foc, se-mbrăţişau fără viaţă, 
Florile au înflorit, dar flori incolore de gheaţă, 
Dragostea lor - un dans cu cirje, un flutur mîhnit, 
Prunc cu fraged oblaz, moşneag cu chipul zbîrcit. 

In loc să termine cu această unică strofă bună din toată 
poezia, poetul îi pune după aceea să  chiuie şi să palpite de 
bucuria pe care le-o dă neînsemnata lor proprietate, înCÎt 

* Joc de cuvinte : "Burger" - "cetăţean" ; "Mann" - ,,Il" ;  "Bur
gersmann" - ,mic-burghez". - Nota Trad. 
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"încep să salte şi propriile grinzi ale propriului cămin I • 
Această frază nu-i spusă în ironie, ci u lacrimi de adevărată 
înduioşare. Dar nici cu aceasta nu încheie : 

Doar dumnezeu în cer, aştri aprinzînd pe-nserate, 
i ;ontemplează duis pe robii cu lanţuri sfărîmate. 

Astfel i-a răpit poeziei toată seva. Lipsa de curaj şi nesi
gurnţa lui Beck se trădează mereu, făcîndu-1 să întindă la 
nesfîrşit fiecare poezie şi să n-o termine pînă ce nu dă pe faţă, 
printr-un sentimentalism dulceag, spiritul său mic-burghez . 
Hexametril . la Kleist par să  fie aleşi dinadins pentru a-l face 
pe cititor să simtă şi el plictiseala pe care au resimţit-o cei 
doi amorezi în timpul îndelungatei perioade de încercare că
reia i s-au supus din cauza laşei lor moralităţi. 

T e l a l u l  e v r e u  

In descrierea telalului evreu, găsim cîteva lucruri naive şi 
drăguţe, de pildă : 

In goană trece săptămîna, 
Ai doar cinci zile de muncit i 
Grăbeşte-te, de-odihnă uită, 
Munceşte ca să fiţi sătui, 
Căci sîmbăta de Tatăl e oprită, 
Duminica - de Fiul lui. 

Mai departe însă Beck alunecă cu totul în obişnuita flecă
reală Liberală a reprezentanţilor "Tinerei Gemanii" 88 cînd 
este vorba de evrei. Exprimarea e atît de lipsită de poezie, 
încît  ai impresia că asculţi limbajul scrofulos al scrofuloasei 
adunări a s tărilor din Saxonia : tu nu te poţi face meseriaş, 
nici "staroste al micilor negustori" ,  nici plugar, nici profesor, 
însă cariera de medic îţi stă deschisă. Ideea aceasta este expri
mată poetic : 

Ţi-e interzisă meseria, 
Agricultor nu poţi să fii i 
Ca-nvăţător, la şcoală, 
N-ai voie să înveţi copii. 

Poţi îngriji bolnavi la ţară. 

Nu s-ar putea versifica în felul acesta codul de legi pru . 
sian sau pune pe note versurile d-Iui Ludovic al Bavariei ? 
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După ce evreul perorează în fata fiului său : 

Munceşte, zbate-te cu sirg, 
Agoniseşte bani, avere, 

el îl consolează : 
Rămîi însă mereu cinstit. 

L o r e l e i  

Această Lorelei este aurul. 
Peste virtutea cristalină 
Se-abate un puhoi de tină 
Şi copleşeşte fericirea. 

In acest potop de tină abătut asupra virtuţii, în aceas tă 
fericire copleşită zace un amestec cît se poate de deprimant 
de platitudine şi emfază. Urmează tirade vulgare despre ne
mernicia şi  imoralitatea banilor. 

"De bani, de-odoruri e-nsetată" (iubirea), 
"Nu de o inimă curată 
De un vis frumos într-un bordei" .  

Chiar dacă banii nu ar fi  făcut altceva decît să-i lecuiască 
pe germani să mai fie însetaţi de o inimă curată şi de micul 
bordei cîntat de Schiller, în care e loc suficient pentru o pe
reche fericită de îndrăgostiţi, şi tot ar trebui să li se recu
noască merite revoluţionare. 

C î n t e c  d e  t o b o ş a r  

In această poezie, poetul nostru socialist ne arată din nou 
cum, din cauză că e prizonierul mizeriei mic-burgheze ger
mane, e mereu silit s ă  strice puţinul efect pe care îl produce. 

Un regiment trece în sunete de fanfară. Poporul îi invită 
pe soldaţi să fraternizeze cu el. Te bucuri să vezi că, în fine, 
poetul capătă curaj . Dar, vai, pînă la urmă afli că nu-i decît 
onomastica împăratului şi că apelul poporului nu-i decît im
provizaţia visătoare şi tainică a unui adolescent, probabil a 
unui licean, care priveşte parada. 

Aşa visează un tînăr cu inima-nfocată. 

Aceeaşi temă, cu aceeaşi poantă, care, dacă ar fi fost tra
tată de Heine, ar fi dat naştere celei mai as cutite satire la 
adresa poporului german, devine la Beck o simplă satiră la 
adresa poetului însuşi, care se identifică cu adolescentul şi cu 
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Înflăcărarea sa neputincioasă. Heine ridică înflăcărarea bur
ghezului intenţionat în slavă, pentru ca apoi tot intenţionat 
s-o coboare pînă la realitate ; în cazul lui Beck, însuşi poetul 
se asociază acestor fantezii şi este, fireşte, deopotrivă de pă
gubit cînd se prăvăleşte cu ele în realitate. La Heine, burghe
zul se indignează în faţa îndrăznelii poetului ; la Beck, el se 
linişteşte văzînd afinitatea dintre sufletele lor.  Insurecţia de la 
Praga 8 9  i-a dat, de altfel, ocazia să zugrăvească lucruri cu 
totul diferite de această farsă. 

C o l o n . s t u l  

o cracă-am rupt, dar guardul treaz 
A raportat moşierului 
Şi ce bătaie mi-au mai tras I 
Şi.acum port urme pe obraz. 

Mai Hpsea doar ca şi raportul guardullli să fie redat în 
asemenea versuri. 

P i c i 'o r u l  d e  l e m n  

Aici poetul încearcă să nareze şi eşuează în mod cu ade
vărat lamentabil. Această incapacitate totală de a istorisi şi a 
descrie, care se vădeşte în toată cartea, este caracteristică 
pentru poezia "adevăratului socialism" .  Datorită impreciziunii 
sale, "adevăratul socialism" nu dă poeţilor săi posibiHtatea de 
a stabili o legătură între diferitele fapte care trebuie să fie 
povestite şi condiţiile generale, astfel încît să poată scoate în 
evidenţă ceea ce este pregnant, semnificativ. De aceea "adevă
raţii socialişti" se feresc să vorbească despre istorie în proza 
lor. Acolo unde nu pot evita acest lucru, se mulţumesc să 
elaboreze construcţii filozofice sau să înşire sec şi plicticos 
diferite cazuri nenorocite şi fenomene sociale. In afară de 
aceasta , atît în proză cît şi în poezie, le lipseşte talentul 
necesar penru naraţiune, lipsă strîns legată de impreciziunea 
întregii lor concepţii. 

C a r t o f u l  
P e m e i  o d l a :  "Morgenrot. Morgenrot " * 

Pîine sfîntă I 
Lumea te binecuvîntă. 
Tu, cu-a cerului voinţă, 
O salvezi de suferinţă. 
Ai murit, ea slavă-ţi cîntă. 

*- "Zori de zi " .  - Nota Trad. 
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In strofa a doua el numeşte cartoful : 

Cea din urmă rămăşiţă 
Ce-o avem din paradis, 

şi caracterizează boala cartofilor : 

Ciuma seceră pe îngeri. 

In strofa a treia, Beck il sfătuieşte pe omul sărac să îmbrace 
straie de doliu : 

Om sărman I 
Fără piine, fără-un ban, 
Nu mai ai ce fierbe-n oale, 
Plîngi, de polI, de-amar şi jale, 
Pune-ţi doliu pe suman I 
Trist pămînt I 
Zeul tău e în mormînt, 
Dar mîhnirea scurtă-ţi fie : 
Orice salvator învie, 
Moartea cruntă învingînd. 

Să plîngă, alături de poet, cine poate să plîngă ! Dacă 
poetul nu ar fi tot atît de lipsit de energie pe cît de lipsit de 
cartofi sănătoşi este omul său sărac, el s-ar fi bucurat de vilva 
pe care a stîrnit-o toamna trecută cartoful, acest zeu burghez, 
unul dintre stîlpii societăţii burgheze existente. Moşierii şi 
burghezii din Germania ar fi putut dispune fără nici un risc 
ca aceste versuri să fie cîntate în biserică. 

Beck merită pentru acest zel o cunună de flori de cartofi. 

F a t a  b ă t r î n ă  

Nu vrem să analizăm în mod amănunţit această poezie, 
deoarece este interminabilă, întinzîndu-se de-a lungul a 90 de 
pagini nespus de plicticoase. Fata bătrînă, care în ţările civi
lizate, în majoritatea cazurilor, există numai în mod nominal, 
constituie în Germania o "problemă socială" gravă. 

Cel mi olişnuit mod de a judeca în manieră Socialistă 
pătrunsă de mulţumire de sine constă în a spune că totul ar 
fi în regulă dacă nu ar exista şi reversul medaliei, adică să
răcia. Această reflecţie poate fi făcută în legătură cu oricare 
subiect. Adevăratul conţinut al acestei reflecţii este mentali
tatea făţarnic-filantropică a micii burghezii, care se declară 
intru totul de acord cu aspectele pozitive ale societăţii actuale, 
deplîngind numai faptul că alături de acestea mai există şi 
partea negativă, sărăcia, şi care, ataşat cu toate fibrele sale de 
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societatea actuală, nu doreşte decît ca această societate să 
continue să dăinuiască, dar fără conditiile sale de existentă. 

Beck face in această poezie de repetate ori şi in mod cît 
se poate de banal această reflecţie. Aşa, de pildă, cu ocazia 
sărbătorii crăciunului : 

O, epocă ce naşti în inimi voioşie, 
De două ori ne-ai fi mai preţioasă 
Dacă în sufletul copilului sărac 
Tu n-ai sădi invidia hidoasă. 
Cînd el, chemat într-un luxos conac, 
II vede pe prietenul bogat, 
lnvidia e primul lui păcat 
Şi b1asfemia celui revoltat. 

In corul de crăciun al cetei de copii 
Ar răsuna mai vesel bucuria 
Dacă pe paie umede-n aceeaşi zi 
N-ar îngheţa-n cocioabe sărăcia. 

De altfel, pe alocuri se găsesc şi versuri frumoase in 
această poezie nesfîrşită şi infollă, ca, de pildă, descrierea 
lumpenproletariatului : 

In fiecare zi-n febrilă căutare, 
Flămînd cutreieră ogrăzile murdare, 
Ca vrabia gunoaie scormonind, 
Cînd vase reparind, cind foarfeci ascuţind 
Sau spală rufele cu miinile-i umflate 
Sau trage cărucioare încărcate 
Cu zarzavaturi, fructe verzi sau coapte, 
Cîntind tinguitor din zori şi pînă-n noapte 
Ca să cîştige citeva bumăşti soioase : 
"Hai la legume ' Hai la fructe ' "  
L-auzi l a  colţ slăvind p e  dumnezeu 
In care crede deznădăjduit, 
Dar mîna s-o întindă-i vine greu, 
Şi-o face pe furiş ; cerşitul e oprit. 
L-auzi cintind, deşi e surd şi obosit, 
La harpă sau la flaut un cintec chinuit. 
Din an în an aceeaşi melodie 
La toate porţile la dans îmbIe 
Şi doicii tinere-i trezeşte nostalgia, 
Dar el, el nu-şi aude măiestria. 
Pe străzi aprinde gazul pe-nserate, 
Dar în cocioaba lui lumina nu răzbate. 
E tăietor de lemne, salahor 
Ajunge vagabond, codoş şi cerşetor, 
Se roagă, face orice, fură 
Şi îşi înacă cugetul în băutură. 

Beck se ridică aici pentru prima oară deasupra nivelului 
obişnuit al moralei burgheze germane, punind versurile de 



218 Friedrich Engels 

mai sus în gura unui bătrîn cerşetor, a cărui fiică ii cere în
voirea s ă  meargă la o întilnire cu un ofiţer. In versurile de 
mai sus el ii descrie Cu amărăciune situaţia clasei din care va 
face parte copilul ei, îi aduce argumente luate în mod nemij
locit din condiţiile ei de viaţă şi - ceea ce trebuie apreciat 
- nu-i face morală. 

S ă n u  f U lr i 

Servitorul virtuos al unui rus, pe care el însuşi il califică 
drept un stăpîn cumsecade, fură noaptea de la stăpînul său, 
pe care il crede adormit, ca să-I ajute pe bătrînul s ău tată. 
Rusul îl urmăreşte pe furiş şi se uită peste umărul lui, în timp 
ce servitorul ii scrie bătrînului scrisorica de mai jos : 

Am furat, ia banii, tati 
Şi te roagă pentru mine 
Ca, milos, mîntuitorul 
Greul meu păcat să-mi ierte. 
Voi munci acum cu rîvnă 
Fără somn, fără odihnă 
Şi prin muncă întregi-voi 
A stăpînului avere. 

Stăpînul cumsecade al virtuosului servitor este atit de 
mişcat de această descoperire teribilă, încît ii piere glasul şi 
îşi pune doar mîinile pe crestetul servitorului în chip de 
binecuvîntare. 

Dar sărmanul e-un cadavru, 
Inima i-a stat de spaimă. 

Se poate oare imagina ceva mai ridicol ? Beck se coboară 
aici sub nivelul unui Kotzebue şi Iffland ; tragedia servitorului 
întrece chiar şi drama burgheză. 

Z e i  n o i  ş i  c î n t e c e v e  c h i  

In această poezie sînt zeflemisiţi, deseori într-un mod 
reuşit, Ronge, "Prietenii luminii u9U, evrii din noua generaţie, 
bărbierul, spăIătoreasa, burghezul din Leipzig cu libertatea sa  
moderată. In  încheiere, poetul se  apără de filistinii care, fără 
îndoială, il vor acuza pentru poezia lui, deşi 

Cîntat-am cintecul luminii, 
Furtuni şi bezna înfruntînd. 

El însuşi enunţă apoi o teorie, modificată in sens socialist, 
a dragostei frăţeşti şi a religiei practice bazate pe un fel de 
deism natural, opunînd astfel o însuşire a adversarilor săi 
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celeilalte însuşiri a lor. Astfel Beck nu izbuteşte niciodată să 
încheie o lucrare fără s-o reştelească el însuşi pentru că e 
prea împotmolit în mediocritatea germană şi pentru că în poe
zia sa face prea multe reflecţi pe seama sa ca poet. De alt
fel, în genere, la liricii moderni bardul este o figură extrem 
de afectată şi C'"e îşi dă multe 'i/fose. El nu este un personaj 
activ, care trăieşte în lumea reală şi scrie poezii, ci "poetul" 
care pluteşte în noi, aoeşia nefiind însă nimic altceva d
cit divagaţiile 1ebuloase ale burgheului geman. Beck trece 
mereu de l'a 'emfaza ea mai fantezistă la cea mai plată proză 
mic-burgheză, de la s atira oarecum belioas ă  împotriva con
diţ>lor existente la împăcarea sentimentală u acestea. La 
tot pasul -constată că el însuşi e cel de quo fabula narratur *. 
De aceea poziile s ale nu prouc o impresie revoluţionară, 
i sînt : 

-

"Trei prafuri care, sfiriind, 
Opresc năvala singelui" (pag. 293) . 

Volumul se încheie - cum se şi potriveşte cu restul cărţii 
- cu următoarea tînguire neputincioasă, izvorîtă din re
semnare : 

O, doamne, vom trăi o dată 
Sub Boare-o viaţă-adevărată ? 
Dublează dorul suferinţa mea, 
Răbdara imi dublează oboseala. 

Beck, este, fără îndoială, mai talentat şi posedă mai multă 
energie înnăscută decit majoritatea literaţilor gemani de 
duzină. Singura lui slăbiciune este mediocritatea germană, 
din ale cărei forme teoretice face parte şi socialismul său plin
găreţ-pompos, ş. reminiscenţele s ale din perioada inerei Ger
manii. Dar pînă cind contradicţiile sociale din Germania nu 
vor lua o formă mai ascuţită printr-o diferenţiere mai netă a 
claselor şi prin cucerirea rapidă a puterii politice de către 
burghezie, poetul german are prea puţini sorţi de izbîndă în 
Germania. Pe de o parte, îi este cu neputinţă să aibă în cadrul 
societăţii germane o atitudine revoluţionară, Pentru că înseşi 
elementele revoluţionare nu sînt încă destul de dezvoltate ; 
pe de altă parte, mediocritatea cronică care-l înconjură din 
toate părţile are asupra lui un efect prea descurajant, împie
dicindu-l să se ridice deasupra ei, să poată avea o atitudine 
liberă faţă de ea şi s-o ironizeze fără să recadă el însuşi în ea. 
Deocamdată singurul sfat care poate fi dat tuturor poeţilor 
germani cit de cit talentaţi este să emigreze în ţări civilizate. 

* - despre care e vorba in poveste. - Nota Trad. 
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2 

Karl Griin, "Despre Goethe din punct de vedere omenesc". 
DARMSTADT, 1846 " 

D-I Grin se  întremează de pe urma oboselii provocate de 
lucrarea sa "Mişcarea socială în Franţa şi în Belgia" ,  arun
cînd o privire stagnării sociale din patria sa.  Ca variaţie, îl 
contemplă acum pe bătrînul Goethe din "punct de vedere 
omenesc" .  In locul cizmelor de şapte poşte şi-a pus papuci, 
şi-a îmbrăcat halatul şi ,  mulţumit de sine, a luat loc în fotoliu : 

"Noi nu scrim comentarii, ci ne ocupăm numai de ceea ce este evi
dent" (pag. 244) . 

Şi-a creat un cadru plăcut : 

"In odaie mi-am adus trandafiri şi camelii, la fereastra deschisă am 
pus rezede şi violete" (pag. nI) . "Dar înainte de toate nici Un fel de 
comentarii 1 . . .  Să punem operele complete pe masă şi puţin parfum de 
trandafiri şi de rezede în odaie 1 Să vedem ce putem realiza cu ele. Nu
mai un ticălos dă mai mult decît are 1" (pag. IV, V) . 

Şi, totuşi, în ciuda nonşalanţei sale, d-l Grin săvîrşeşte în 
această carte cele mai mari acte d e  bravură. Dar acest lucru 
nu ne poate mira după ce m auzit chiar de la el că este omul 
care "era gata să despereze din cauza nimicniciei relaţiilor 
sociale şi personale" (pag. III) , care "s-a simţit înfrînat de 
Goethe, atunci cînd era cît pe-aci să se piardă în exaltare şi 
în creaţii informe" (ibid.) , care poartă în sine "înaltul senti
ment al menirii omului căreia îi aparţine sufletul nostru, chiar 
dacă aceasta l-ar duce în iad 1" (pag. IV) . Nu ne mai minu
năm de nimic după ce am aflat că mai demult "el a adresat 
odată o întrebare «omului feuerbachian» " , şi, deşi era "uşor 
de răspuns" ,  pentru acest "om" întrebarea pare să fi fost 
totuşi prea grea (pag. 277) , şi după ce vedem că la pag. 198 
d-l Grin "scoate conştiinţa de sine dintr-un impas" ,  că la  
pag. 102  vrea nici mai mult, nici mai puţin decît "să  meargă 
la curtea ţarului Rusiei " ,  iar la pag. 305 strigă cu voce răsu
nătoare omenirii : "Anatema să cadă asupra celui care vrea 
să creeze prin lege o nouă stare de lucruri durabilă 1 " .  Ne 
aşteptăm la orice atunci cînd, la pag. 187, d-l Grin "îşi vîră 

* K. Grin. "ber Goethe vom menschlichen Standpunkta •  Darm
stadt, 1846. - Nota Red. 
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nasul în idealism t şi intenţionează să-I transforme într-un 
"hoinar" , atunci cînd face planul " să ajungă proprietar" .  un 
"proprietar bogat, bogat, în stare să plătească censul ca să  
intre în  Camera reprezentanţilor omenirii ş i  să  ajungă pe lista 
juraţilor care hotărăsc asupra ceea ce este omenesc şi ne
omenesc" .  

Se  putea oare să nu-i reuşească acest lucru, lui care stă 
"pe tărîmul fără nume al general�omenescului "  (pag. 182) ? Pe 
el nu-l înspăimîntă nici măcar "noaPtea şi grozăviile ei" 
(pag. 312) : crima, adulterul, hoţia, prostituţia, desfrîul şi tru
fia. E drept că la pag. 99 mărturiseşte că el "a resimţit şi 
imensa durere a omului care descoperă că a ajuns într-un 
punct unde i se dezvăluie nimicnicia sa" .  Fireşte, el face 
această descoperire în faţa publicului în legătură cu fraza : 

Şi iată cum : 

Tu semeni duhului ce-l înţelegi, 
Nu mie (91 

"In aceste cuvinte simţi cum fulgerul şi trăsnetul se contopesc şi în 
acelaşi imp e deschide pămîntul... Prin aceste cuvinte este sfîşiată 
catapeteasma templului, mormintele se deschid... începe amurgul zeilor 
şi renaşte vechiul haos ... stelele se încrucişează, o singură coadă de co
net! arde într-o clipită neînsemnatul pămînt şi nu mai rămîne decit 
pîrjol, fum şi aburi. Dar chiar dacă ţi-ai imagina cea mai îngrozitoare 
distrugere ... ea nu înseamnă nimic pe lîngă lovitura nimicitoare cuprinsă 
în aceste şapte cuvinte (" (pag. 235, 236) . 

Desigur, "la limita extremă a teoriei " ,  şi anume la pag. 295, 
d-l Griin "simte n fiOT ca şi m o apă îngheţată i s-ar pre
linge de-a lungul ş1ri spinării şi o adevărată groază îi cu
prinde mădularele" . - Totuşi el trece peste toate acestea, 
căci el este membru "al marelui ordin francmasonic al ome
nirii" (pag. 3 17) I 

Take it alI in an *, cu asemenea calităţi d-l Griin se va 
imPune în toate domeniile. Dar mai înainte de a trece la pro
lixele sale consideraţii asupra lui Goethe. să-I însoţim pe 
cîteva din cîmpurile sale de activitate secundare. 

Mai întîi în domeniul ştiinţelor naturii, căci, conform 
pag. 247, "ştiinţa despre natură" este "unica ştiinţă pozitivă" 
şi în acelaşi timp "nu mai puţin desăvîrşirea omului uma
nist" (vulgo ** omenesc) . Să adunăm cu grij ă tot ceea ce ne 

* - Aşa a fost el în toale. (Perifrază din tragedia "Hamlet"  de 
Shakespeare). - Nota Trad. 

*. - pur şi simplu. - Nota Traa. 
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comunică d-l Grin că este poziiv în această unică ştiinţă 
pozitivă. E drept că el nu se ocupă de ea în mod amănunţit, 
ci, plimbîndu-se prin camera s a  între zi şi noapte, el face nu
mai cîte o remarcă, ceea ce nu înseamnă că nu săvîrşeşte 
"totuşi " "cele mai pozitive" miracole. 

Pomenind de "Sistemul naurii" 92, atribuit lui Holbach, el 
ne dezvăluie : 

"Nu pOdte fi explicat aici modul in care sistemul naturii se opreşte 
la jumătatea rumului, cum se opreşte la punctul în care din necesitatea 
sistemului cerebral trebuie să Jîşnească libertatea şi autodeterminarea" 
(pag. 70). 

D-l Grin ar Putea să indice foarte precis punctul în care 
"din necesitatea sistemului ceTebral" "ţîşnesc" anumite 
lucuri şi Omul este, aşadar, lovit şi pe dinăuntul scfîr
liei sale. D-l Grin ar putea să dea cele mai precise şi mai 
amănunţite date asupra unui punct care pînă acum s-a sustras 
în întregime observaţiilor, şi anume asupra procesului de 
producere a conştiinţei în creier. Din păcate, într-o carte des
pre Goethe, din punct de vedere omenesc, "acest lucru nu 
poate fi explicat " .  

In naivitatea lor, Dumas , Playfair, Faraday şi Liebig au 
fost pînă acum de Părere că oigenul ar fi un gaz insipid şi 
inodor. Dar d-l Grin, care ştie că tot ceea ce este acru înţeapă 
la limbă, defineşte "oxigenul",  la pag. 75, ca fiind "înţepă
tor" *. In acelaşi fel îmbogăţeşte el , la pag. 229, acustica şi 
optica cu date noi i făcînd să intervină "un vuiet şi o strălu
cire purificatoare " ,  el pune în afară de orice îndoială forţa 
purificatoare a sunetului şi a luminii. 

Nesatisfăcut cu faptul că a îmbogăţit în mod strălucit 
"unica ştiinţă pozitivă",  nesatisfăcut u teoria palmelor inte
rioare, d-l Grin descoperă la pag. 94 un nou os : "Werther 
este omul căruia îi lipseşte osul vertebral, omul care nu a de
venit încă subiect" .  Ideea greşită de pînă acum era că omul 
are vreo două duzini de vertebre. D-l Grin nu numai că reduce 
aceste oase multiple la unitatea lor normală, dar descoperă 
pe deasupra că această vertebră exclusivă posedă ciudata 
proprietate de a transforma pe om în "subiect" .  "Subiectul" 
- d-l Grin - merită pentru această descoperire o vertebră 
specială. 

* Joc de cuvinte : oxigen in limba germană - Sauerstoff, sauer -
acru. - Nota Trad. 
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Naturalistul nostru de ocazie rezumă în cele din urmă 
"ştiinţa U sa "pozitivă unică U despre natură în felul următor : 

"Nu este oare esenţa naturii 
In inima omului ? 93 

Esenţa naturii se află în inima omului. In inima omului se află esenţa 
naturii. Natura are esenţa ei în inima omului" (pag. 250) . 

Iar noi adăugăm, cu permisiunea d-Iui Grin : esenţa naturii 
este în inima omului. In inimă este esenţa naturii omului. In 
inima omului îşi are natura esenţa ei. 

Cu această eminentă explicaţie "pozitivă" părăsim dome
niul ştiinţelor naturii, pentru a trece la economia politică, 
care, din păcate, conform celor spuse mai sus, nu este o 
"ştiinţă pozitivău • Fără să ţină seama de aceasta, d-l Grin 
procedează şi aici la întîmplare, şi anume în modul cel mai 
"pozitivu •  

"Individul s-a ridicat împotriva individului ş i  astfel a luat naştere 
concurenţa generală" (pag. 2 1 1 ) .  

Cu alte cuvinte, imaginea sumbră ş i  misterioasă a socia
liştilor germani despre "concurenţa generalău a luat fiinţă "şi 
asfel a Iluat naştre conurenţa" .  Cauzele nu sînt arătate, 
fără îndoială, pentru că economia politică nu este o ştiinţă 
pozitivă. 

"In evul mediu, detesJabilul metal mai era încă imobilizat de credinţă, 
dragoste şi devotiune ; secolul al XVI-lea a sfărîmat aceste cătuşe şi banii 
au devenit liberi" (pag. 241).  

MacCulloch şi Blanqui, care pînă acum au crezut în mod 
eronat că în "evl medill U banii "erau imobilizaţi U in cauza 
inexistenţei comunicaţiilor cu America şi din cauza maselor 
de granit care acopereau filoanele "detestabilului metal U în 
Anzi, MacCulloch şi Blanqui vor subscrie la ideea de a se 
trimite d-Iui Grin o adresă de mulţumire pentru această 
dezvăluire. 

D-I Grin caută să dea un caracter pozitiv istoriei, care de 
asemenea nu este o "ştiinţă pozitivăU , opunînd faptelor 
transmise de tradiţie o serie de fapte izvorîte din imagina
ţia sa. 

La pag. 9 1 ,  "cu un secol înainte de Werther, pe scena 
engleză, Cato al lui Addison îşi împlintă pumnalul în piept U ,  
dînd astfel dovadă d e  un ciudat dezgust d e  viaţă. Căci el "îşi 
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împlîntă pumnalul " la o dată cînd autorul lui, născut în 1672, 
era încă un prunc 94. 

La pag. 1 75 d-l Grin îndreaptă junalul lui Goethe, arătînd 
că în 1815  libertatea presei nu a fost nicidecum "decretată u ,  
i numai "promisă" d e  către guvernele germane. Aşadar nu 
au fost decît o halucinaţie toate grozăviile pe care le po
vestesc filistinii din Sauerland şi cei de pe alte meleaguri 
despe cei patru am de libertate a presei, 1815-1819, des
pre felul în care presa ·a scos la lumină toate micile lor afa
ceri murdare şi s canda'Iuri şi cum, în cele din urmă, hotărî
rile luate de Confederaţie în 1819 95 au pus capăt acestei în
gOzitoare dnnii a opiniei publJce. 

Mai departe d-l Grin ne povesteşte că oraşul liber Frank
furt nu a fost nicidecum un stat, ci "nimic altceva decît o 
parte a societăţii civileu (pag. 19) .  ln genere, nu există, după 
părerea lui, state în Germania şi omenii încep, în sfîrşit, 
f Isă-şi dea din ce în ce mai mult seama de avantajele caracte
ristice ale acestei lipse a statului în Germania U (pag. 257) , 
avantaje care constau mai ales în posibilitatea de a mînca 
oricînd bătaie. Autocraţii germani vor trebui, aşadar, s ă  
spună : f Ila societe civile, c '  est moi" ,  însă ş i  î n  acest caz stau 
prost, căci conform pag. 101  societatea civilă nu este decît o 
"abstracţie" . 

Dar dacă germanii nu au un stat, ei au în schimb , ,0  poliţă 
imensă trasă asupra adevărului, şi această poliţă trebuie s ă  
fie realizată, achi tată şi  transformată în bani peşin" (pag. 5) . 
Această poliţă se achită, fără îndoială, la acelaşi ghişeu la 
care d-l Grin plăteşte "censul ca s ă  intre în Camera repre
zentanţilor omenirii u .  

Cele mai importante explicaţii "pozitive" n i  se dau însă 
cu privire la revoluţia franceză, despre a cărei "însemnătateU 
autorul face o "digresiune aparte " .  El începe cu sentinţa de 
oracol potrivit căreia opoziţia dintre dreptul istoric şi dreptul 
întemeiat pe raţiune este cît se poate de importantă, deoarece 
ambele au o origine istoică. Fără a avea cîtuşi de puţin in
tenţia de a minimaliza descoperirea d-Iui Grin, pe cît de nouă, 
pe atît de importantă, şi anume că şi dreptul întemeiat pe 
raţiune a luat naştere în decursul istoriei, ne permitem să 
facem observaţia modestă că, dacă s-ar retrage într-o cămă
ruţă liniştită şi ar cerceta în linişte primele volume din "Isto
ria parlamentră U a li Buchez 96, ar vedea ce rol a jucat 
această opoziţie în revoluţie. 
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D-l Grin preferă să dovedească amănunţit că revoluţia nu 
e bună la nimic, însă toate dovezile lui se reduc în cele din 
urmă la un singur, dar grav reproş : că ea "nu ar fi cercetat 
noţiunea de «om» " .  Intr-adevăr, o asemenea omisiune este 
un păcat de neiertat. Dacă revoluţia ar fi cercetat noţiunea 
de "om" ,  nu mai putea fi vorba de un 9 Termidor sau de un 
18 Brumar 97 ; Napoleon s-ar fi mulţumit cu gradul de gene
ral şi ar fi scris, poate, la bătrîneţe un regulament de instruc
ţie militară "din punct de vedere omenesc" .  - Aflăm mal 
departe, în legătură cu lămurirea "importanţei revoluţiei " ,  că 
în fond deismul nu se deosebeşte de materialism şi totodată 
de ce nu se deosebeşte. Din cele de mai sus constatăm cu plă
cere că d-l Grin nu l-a uitat cu totul pe Hegel. Comp. ,  de 
exemplu, Hegel, "Istoria filozofiei" , voI. III, pag. 458, 459, 463, 
ediţia a doua 98. - Apoi, tot pentru a lămuri "importanta 
revoluţiei " ,  ni se dau amănunte cu privire la concurenţă, din 
care am citat mai sus esenţialul, precum şi lungi extrase din 
scrierile lui Holbach, pentru a demonstra că el explică crimele 
prin existenţa statului ; "importanţa revoluţiei " este şi ea ex
plicată cu numeroase citate din "Utopia" lui Thomas Morus, 
care, la rîndul ei, este explicată prin aceea că în 1516  a în
făţişat u previziune profetică, pînă în cele mai mici amă
nunte, nici mai mult nii mai puţin decît "Anglia din ziua de 
azi" (pag. 225) . Şi, în sfîrşit, după ce a expus pe larg, pe 
aproape 36 de pagini, toate aceste vues şi considerants * , ur
mează la pag. 226 concluzia finală : "Revoluţia este traduce
rea în viaţă a machiavelismului " .  Un exemplu care serveşte 
drept avertisment pntru toţi cei ce nu au cercetat încă no
ţiunea de "om" ! 

Pentru a-i consola pe sărmanii francezi, care nu au realizat 
nimic altceva decît să traducă în viaţă machiavelismul, d-l 
Grin adaugă la pag. 73 o picătură de balsam : 

"Poporul francez a fost în secolul al XVIII-lea un Prometeu printre 
popoare, un Prometeu care a apărat drep turile omeneşti împotriva celor 
ale zeilor" .  

Să nu n e  legăm de  faptul că, totuşi, rezultă că  poporul fran
cez "a cercetat noţiunea de «om» " sau că "a apărat" dreptu
rile omeneşti nu "împotriva celor ale zeilor" ,  ci "împotriva" 
celor ale reqelui, ale nobilimii şi ale popilor ; să lăsăm aceste 
fleacuri deoparte şi cu j ale adîncă să ne acoperim capul : căci 
însuşi d-lui Grin i se întîmplă aici "ceva omenesc " .  

• - păreri ş i  consideraţii. - Nota Trad. 

1 5 - Marx-En gels - Opere, voI. 4 
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Şi anume d-l Grin uită că în scrieri anterioare (comp. ,  de 
exemplu, articolul din primul volum al lui "Rheinische Jahr
bicher" 99 despre "mişcarea socială" etc.) nu numai că a ba
nalizat şi "a popularizat" o anumită expunere despre dreptu
rile omului apărută în "Deutsch-Franzosische Jahrbicher" 100, 
dar cu un adevărat zel de plagiator a denaturat-o pînă la 
absurd. El uită că în această expunere el a înfierat drepturile 
omului ca drepturi ale micului negustor, ale filistinului etc., 
şi dintr-o dată le transformă aici în "drepturi omeneştiu ,  în 
drepturi "ale omului" .  Acelaşi lucru i se întîmplă d-lui Grin 
şi la pag. 25 1 ,  252, unde dreptul - la care se referă pasajul 
din "Faust" : "de dreptul ce cu noi deodat' se naşte nu este, 
din păcate, niciodată vorba" - este transformat în "dreptul 
tău natural, dreptul tău omenesc, dreptul de a decide în forul 
tău interior acţiunile tale şi de a te bucura de propria ta 
operă" , deşi Goethe opune acest drept în mod direct "pravilei 
şi legii " ,  care se moşteneşte ca "o boală fără leac" 101 , aică 
dreptului moştenit prin tradiţie de la ancien regime, cu care 
se află în contradicţie numai "drepturile înnăscute, im
prescriptibile şi inalienabile ale omului" proclamate de revo
luţie, nicidecum însă drepturile "omulur. Desigur că de data 
aceasta d-l Giin a trebuit să uite ce a scris 'înainte, pentru 
ca Goethe să nu-şi piardă punctul de vedere omenesc. 

De altfel, d-l Grin nu a uitat încă cu totul ce a învăţat din 
"Deutsch-Franzosische Jahrbicher" şi din alte scrieri cu 
aceeaşi orientare politică. La pag. 210  el defineşte, de pildă, 
libertatea de pe atunci din Franţa drept "libertatea de 
esenţă ! ! !  universală ( ! !) neliberă (1) " (die Freiheit von un
freien (!) allgemeinen ( l i )  Wesen ( ! ! !) ) .  Această monstruozitate 
(Unwesen) a luat, probabil, naştere din "comunitatea" 
(Gemeinwesen) de la pag. 204 şi 205 din "Deutsch-Franzo
sische Jahrbicher" 102 şi din traducerile acestor pagini în lim
bajul curent al socialismului german contemporan. "Adevă
raţii socialişti" au în general obiceiul ca, fără a sta prea mult 
pe gînduri, să reducă raţionamentele pe care nu le înţeleg, 
pentru că acestea fac abstracţie de filozofie şi conţin expresii 
juridice, economice etc. ,  la o singură frază scurtă presărată 
cu expresii filozofice şi să înveţe pe dinafară această nero
zie pentru a face uz de ea cînd au nevoie. In felul acesta 
"comunitatea" juridică din "Deutsch-Franzosische Jahrbi
cher" a fost transformată în "esenţa universală" filozofică
absurdă de mai sus ; eliberarea p olitică, democraţia şi-au 
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găsit expresie într-o formulă filozofică laconică : "eliberarea 
de esenţa universală neliberă" , pe care "adevăratul socialist" 
o poate vîrî în buzunar fără să-i fie teamă că erudiţia sa îl va 
împovăra prea mult. La pag. XXVI d-l Grin exploatează în 
mod analog ceea ce s-a spus în "Sfînta familie" despre sen
zualism şi materialism103, după m foloseşte şi indicaţiile din 
această lucrare, potrivit cărora la materialiştii din secolul 
trecut, printre alţii la Holbach, s-ar găsi puncte de contact 
cu mişcarea socialistă actuală, pentru a cita pasajele amintite 
mai sus din Holbach şi pentru a le interpreta în spirit 
socialist. 

Să trecem la filozofie. Faţă de aceasta, d-l Grin nutreşte 
un dispreţ profund. El ne vesteşte încă de la pag. VII că "de 
aici înainte nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu religia,  
filozofia şi politica" ,  că ele "au existat în trecut, dar că nu-şi 
vor mai reveni vreodată din starea de descompunere în care 
se află" şi că din toate acestea, în special din filozofie, el "nu 
păstrează decî t omul şi esenţa socială capabilă de activitate 
socială" . Esenţa socială capabilă de activitate socială şi omul 
omenesc amintit mai sus sînt, fireşte, suficiente pentru a ne 
consola de pieirea definitivă a religiei, a filozofiei şi a po
liticii. Dar d-l Grin este mult prea modest. El "a păstrat" din 
filozofie nu numai pe "omul umanist"  şi diferite "esenţe" ,  ci 
se află şi în posesiunea unei doze de "tradiţie hegeliană, con
fuză poate, dar destul de apreciabilă" . Nici nu ar fi posibil să 
fie altfel după ce cu ani în urmă el a îngenuncheat în repe
tate rînduri cu evlavie în faţa bustului lui Hegel. Ni se va 
spune, probabil, să lăsăm deoparte asemenea personalia * 
ridicole şi scandaloase i dar însuşi d-l Grin a încredinţat tipa
rului acest secret. De data aceasta nu vom spune unde. Am 
indicat de atîtea ori d-Iui Grin izvoarele sale, specificînd 
capitolul şi versetul, încît sîntem în drept să cerem şi noi o 
dată d-Iui Grin acelaşi serviciu. Pentru a-i da o nouă dovadă 
a bunăvoinţei noastre, vrem să-i spunem în mod confidenţial 
că soluţia definitivă în controversa cu privire la liberul-arbi
tru pe care o dă la pag. 8 a luat-o din "Traite de l'association" 
al }ui FOl'rier, secţiunea liberul-arbitru 104. Numai afiTmaţia 
că teoria liberului-arbitru ar fi "o rătăcire a spiritului german" 
este o "rătăcire" caracteristică a d-Iui Grin însuşi. 

• - chestiuni personale. - Nola Trad. 

1 5* 
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Ne apropiem, în sfîrşit, de Goethe. La pag. 15 d-l Grin 
dovedeşte dreptul la existenţă al lui Goethe. Căci Goethe şi 
Schiller constituie desfiinţarea opoziţiei dintre "plăcerea inac
tivă",  adică Wieland, şi "activitatea lipsită de plăcere" ,  adică 
Klopstock. "Lessing cel  dintîi a creat omul care se sprijină 
pe el însuşi " .  (Poate oare d-l Grin să imite această acroba
ţie ?) . - In această construcţie filozofică găsim laolaltă toate 
izvoarele d-Iui Grin. Forma construcţiei, baza acestui tot -
binecunoscutul artificiu hegelian de a împăca contrariile. 
"Omul care se sprijină pe el însuşi" - terminologie hegeliană 
aplicată lui Feuerbach. "Plăcere inactivă" şi "activitate lip
sită de plăcere" ,  această opoziţie în legătură cu care d-l Grin 
îi pune pe Wieland şi pe Klopstock să execute variaţiile de 
mai sus, este luată din operele complete ale lui M. Hess.  Sin
gurul izvor care lipseşte este istoria literaturii însăşi, care nu 
pomeneşte nimic din toată afacerea asta şi care de aceea este 
cu drept cuvint ignorată de d-l Grin. 

Fiindcă veni vorba d e  Schiller, este cazul să cităm urmă
toarea observaţie a d-Iui Grin : "Schiller a fost tot ceea ce 
poţi fi cînd nu eşti Goethe" (pag. 3 1 1) .  Să-mi fie cu iertare, 
dar poţi fi şi Monsieur Grin. - De altfel autorul nostru îşi 
însuşeşte aici laurii lui Ludovic al Bavariei : 

Roma-ţi lipseşte ce are Neapole, lui - ce ai tu ; 
De-aţi întruni Ce aveţi, ar fi pentru lume prea mult. 

Prin aceast ă  construcţie istorică este pregătită intrarea lui 
Goethe în literatura germană. "Omul" lui Less'ing, "care se 
sprijină pe el însuşi " ,  poate păşi la o nouă fază de dezvoltare 
numai trecînd prin mîinile lui Goethe. Căci d-l Grin are me
ritul de a fi descoperit în Goethe "omul " ,  nu pe cel natural, 
conceput de bărbat şi femeie în plăcere, omul carnal, ci omul 
în sens mai înalt, omul dialectic, caput mortuum " din retortă, 
în care dumnezeu-tatăl, fiul şi sfîntul duh au fost calcinap, 
cousin germain **  al homunculului din "Faust" i pe scurt, nu 
omul de care vorbeşte Goethe, "ci omul ca atare" de care vor
beşte d-l Grin. Cine este atunci "omul " de care vorbeşte 
d-l Griin ? 

"La Goethe tot conţinutul e omenesc" (pag. XVI) . - La pag. XXI c i
tim "că Goethe înfăţişează şi concepe omul aşa cum vrem noi să-I lea
lizăm astăzi". - La pag. XXII : "Goethe de astăzi, adică opera sa, este 
un adevărat cod al omenescului" . - Goethe "este omenescul desăvîrşi t "  

* Textual : "cap mortM i în cazul de faţă : ceea ce a rămas de  pe  
urma calcinării în retortă. - Nota Trad. ** - văr bun. - Nota Trad. 
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(pag. XXV) . - "Operele poetice ale lui Goethe constituie (!) idealul socie
laIii omeneşti" (pag. 12) . - "Goethe nu putea să devină un poet naţional, 
deoarece era menit să fie poetul omenescului" (pag. 25) . - Totuşi vedem 
la pag. 14 că "poporul nostru" ,  adică germanii, trebuie "să vadă" in 
Goethe "propria lor esenţă transfigurată" .  

Aici ni se dă prima explicaţie cu privire la "esenţa omu
lui " ,  şi ne putem baza cu atît mai mult pe d-l Grin, cu cît el 
"a examinat" ,  fără îndoială, mai temeinic ca oricine " noţiunea 
de «om» " .  Goethe înfăţişează "omul" aşa cum vrea să-I reali
zeze d-l Grin, şi totodată reprezintă poporul german transfi
gurat i în consecinţă, "omul" nu este altcineva decît "germa
nul transfigurat " .  Acest lucru este confirmat pretutindeni. Aşa 
cum Goethe "nu este un poet naţional " ,  ci "poetul omenescu
lui" ,  tot astfel nici poporUl german "nu este" un popor "na
ţional" ,  ci poporul "omenescului" . De aceea se şi spune la 
pag. XVI : "Operele poetice ale lui Goethe, născute din viaţă . . .  
nu au avut şi  nu au n'imic ::omun cu realitatea" . La fel ca şi  
"omul " ,  la fel ca  şi germanii. Iar la pag. 4 : "Chiar şi' în mo
mentul de faţă socialismul francez vrea să fericească Franţa i 
scriitorii germani însă îşi îndreaptă ochii spre specia umană". 
(In timp ce "specia umană" nu-şi îndreaptă, în genere, "ochii" 
spre ei, ci o parte a corpului oarecum opusă ochilor) . D-I Grin 
se bucură de asemenea, în nenumărate pasaje, că Goethe a 
vrut ca "eliberarea omului să  fie rezultatul unui proces lăun
tric" (de exemplu pag. 225) , o eliberare tipic germană, care 
nici pînă acum nu a reuşit să iasă "din forul interior şi să 
acţioneze" . 

Să notăm deci această primă explicaţie : "omul" este ger
manu] "transfigurat" .  

Să urmărim acum în ce mod recunoaşte d-l Grin că Goethe 
este "poetul omenescului" ,  recunoaşte "conţinutul omenesc 
al lui Goethe" .  In felul acesta vom înţelege cel mai bine cine 
este "omul " de care vorbeşte d-l Grin. Vom vedea că d-l 
Grin dezvăluie aici cel e mai tainice gînduri ale "adevăratu
lui socialism " ,  după cum, în genere, vrînd să acopere glasul 
tuturor amicilor săi, are imprudenţa să trîmbiţeze în lume 
lucruri pe care acoliţii săi ar fi preferat să le treacă sub tă
cere. De altfel i-a fost cu atît mai uşor să-I transforme pe 
Goethe în "poetul omenescului" ,  cu cît Goethe însuşi folo
seşte cuvintele "om" şi "omenesc" într-un anumit sens emfa
tic. E drept că Goethe, ca şi Hegel mai tîrziu, le foloseşte 
numai în sensul curent pe vremea sa, aşa cum atributul "ome
nesc" era dat în special grecilor, în opoziţie cu barbarii creş-
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tini şi păgîni, cu mult înainte ca Feuerbach să fi dat acestor 
expresii un conţinut filozofic-misterios. La Goethe, mai cu 
seamă, ele au de cele mai multe ori un înţeles carnal, cu totul 
nefilozofic. D-l Grin este cel care are meritul de a fi făcut 
din Goethe un discipol al lui Feuerbach şi un "adevărat 
socialist" . 

Despre Goethe însuşi fireşte că nu putem vorbi aici pe 
larg. Subliniem numai un singur punct. - In operele sale, 
Goethe are o dublă atitudine faţă de societatea germană din 
vremea sa. Uneori o priveşte cu duşmănie ; caută să scape de 
societatea care îi repugnă, ca în "Iphigenie" şi în genere în 
toată călătoria în Italia, se răzvrăteşte împotriva ei în per
soana lui G6tz, Prometeu şi Faust, iar ca Mefisto o împroşcă 
cu sarcasmul cel mai amar. Alteori, dimpotrivă, îi este prie
ten, i se "adaptează" ,  cum este cazul în majoritatea poeziilor 
sale din ciclul "Xel1liilor blînde" şi în multe dintre scrierile 
sale în proză, şi o slăveşte ca ,în "Cortegiul măştilor" ; mai 
mult, îi ia chiar apărarea împotriva mişcării istorice care o 
asaltează, um este carul mai ales în toate scrierile în Cale 
pomeneşte de revoluţia franceză. Nu este vorba numai de 
aspecte izolate ale vieţii germane pe care Goethe le-a apro
bat, spe deosebire de altele care îi repugnă, ci mai degrabă 
de stăTi sufleteşti diferite în care se flă în momentul res
pectiv ; în el se dă necontenit o luptă între poetul genial, pe 
CJre îl scîrbe:e situaţia jalnJică din jurul său, şi fiul pu
dent al consilierului din Fmnkfurt, respectiv consilierul in
tim din Weimar, care se vede silit să încheie Un armistiţiu cu 
această lume şi să i se adapteze. De aceea Goethe este cînd 
gigantic, cînd meschin ; cînd geniul dîrz, sarcastic, atotdis
preţuitor, cînd filistinul prudent, mulţumit de toate, cu un 
orizont strîmt. Nici Goethe nu a fo. în stare să  biruie situa
ţia ja1nică elin Germania ; dimpoivă, ea îl biuie pe el, şi 
această binţă asupra celui mai mare german este cea mai 
bună dovadă că ea nu poate fi învinsă "dinăuntru· .  Goethe 
e ra prea universal, avea o fire !prea activă, era prea pămîn
tesc pentru a căuta să scape de această mizerie prinT-o eva
dare în idealul kanian, aşa oom a făcut Schiller ; el era prea 
perspicace ca să nu-şi dea seama că această fugă s-ar fi redus, 
în cele din urmă, la o inlocire a mizeriei banale, cotiJiene 
printr�o formă exalată a acesteia. Tempermenul său, vi
goarea sa, toată Tietarea sa spirituală îl mînau spre viaţa 
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practică, iar viaţa practică pe care o găsea era jalnică. Silit 
să trăiască într-un mediu pe care trebuia să-I dispreţuiască 
şi totuşi legat de el, deoarece era singuru. mediu în care 
putea activa - iată dilema în care sla zbătut Goethe o viaţă 
întreagă, şi u cît înainta în vîrstă, cu atît marele poet, de 
guerre lasse *, se retrăgea fn spatele neînsemnttului ministru 
de la Weimar. Noi nu-i reproşăm lui Goethe, ca  B6ne şi 
Menzel ,  că nu a fost liberal, oi că uneori a fost chiar fi
listin ; nu-i repToşăm că nu s-a entuziasmat pentru liberta
tea Germaniei, ci că a sacrificat ni repulsii mic-burgheze 
faţă de oice mare mişcare istorică contemporană simţul 
său es:etic mai just care răbufnea pe alocuri ; nu faptul 
că a trăit la 'te, 'ci că a putut, lîntr-o vreme cînd Napoleon 
curăţa marele grajd augian german, să se ocupe .cu o gravitale 
solemnă de cele mai mărunte probleme şi menus plai
sirs * *  ale uneia dintre cele mai micuţe curţi germne. Noi 
nu-i facem, în genere, reproşuri lui Goethe din punct de ve
dere moral sau paTtinic, ci cel mult din punct de vedere este
tic şi istoric ; noi nu-i măsurăm pe Goethe cu etalonul mOTal, 
nici cu cel poliltic şi n1ci u cel "omenesc" . Nu e locul aici 
să-I prezentăm pe Goethe în legătură cu întreaga sa epocă, 
cu precursorii şi cu contemporanii si literari, nici modul în 
care a evoluat şi atitudinea sa în viaţă. De aceea ne mărgi
nim să constatăm doaT fptele. 

Vom vedea din ce punct de vedere operele lui Goethe sînt 
"un adevărat cod l omenescului " , "omenescul desăvîrşit" ,  
"idealul societăţii omeneşti " .  

S ă  luăm mai întîi critica p e  care Goethe a făcut-o socie
tăţii existente, pentru a trece apoi la înfăţişarea pozitivă a 
"idealului societăţii omeneşti " .  Se înţelege de la sine că, dat 
fiind voluminoasa carte a lui Grin, vom cita în ambele cazuri 
numai cîteva perle caracteristice. 

Goethe săvîrşeşte Într-adevăr minuni cînd critică societa
tea. El "condamnă civilizaţia" (pag. 3-36) , deplîngînd, 
uneori cu accente romantice, faptul că ea şterge tot ce e 
caracteristic şi distinctiv l a  om. El "proroceşte lumea bur
gheză" (pag. 78) prin aceea că în "Prometeu " descrie tout 
bonnement *** apariţia proprietăţii private. La pag. 229 el este 
"judecătorul lumii . . .  Minosul civilizaţiei " .  Dar toate acestea 
nu sînt decît fleacuri. 

* - obosit de luptă. - Nota Trad . , * - textual : "mici plăceri" .  - Nota Trad. *** - pur şi simplu. - Nota Trad. 
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La pag. 253 d-l Grin citează : "Catechizare " : 

- Gindeşte-te, copile, cine a creat 
Aceste bunuri, cine ţi le-a dat ? 

- Dar ştiu prea bine, mi le-a dat tăticul. 
- Iar lui ? - Lui i le-a dat bunicul. 
- Da, dar bunicul cum le-a căpătat 
- Bunicul ? Singur şi le-a luat. 

Ura ! răcneşte d-l Grin din toate puterile, la propriete c'est 
le voI * - Proudhon în carne şi oase ! 

Leverrier, cu planeta sa, poate să-şi ia tălpăşiţa şi să ce
deze d-Iui Grin decoraţiile sale, căci ce-i Leverrier, ce-i 
Jackson şi descoperirea narcozei cu eter I Cel care a redus 
fraza lui Proudhon cu privire la furt - frază care, desigur, 
nelinişteşte pe mulţi burghezi paşnici - la dimensiunile ino
fensive ale epigramei de mai sus a lui Goethe merită fără în
doială le grand cordon ** al Legiunii de onoare. 

"Cetăţeanul-general" -creează însă ceva mai multe dificul
tăţi. D-I Grin îl cercetează cîtva timp p e  toate feţele, face, 
conrar obiceiului său, cîteva grimase sceptice şi cade pe gîn
duri : "Intr-adevăr ... cam searbădă . . .  Prin aceasta revoluţia lU 
e condamnată" (pag. 150) . . .  Dar iată că s-a lmurit ! Despre ce 
este vorba aici ? De o oală cu lapte. Aşadar : l ISă nu ... uităm 
că şi aici . . .  tot problema proprietăţii trece pe primul plan" 
(pag. 151) . 

Dacă pe strada pe care locuieşte d-l Grin două babe se 
ceartă pentru un cap de scrumbie, d-l Grin să nu-şi crute 
cumva osteneala de a coborî din camera sa parfumată cu 
"trandafiri şi rezede " pentru a le informa că şi în cazul lor 
"tot problema proprietăţii trece pe primul plan" .  Recunoştinţa 
tuturor oamenilor bine intenţionaţi va fi pentru el cea mai 
frumoasă recompensă. 

Scriind al său "Werther",  Goethe a realizat un act critic 
dintre cele mai mari. "Werther" nu e nicidecum un simplu 
roman sentimental de dragoste, cum credeau "din punct de 
vedere omenesc "  pînă acum cei care îl citeau Pe Goethe. 

In "'erther" "conţinutul omenesc şi-a găsit o formă atit de 
adecvată, incit in intreaga literatură universală IU se poate găsi ceva 
care să merite pe departe sd-i stea alături" (pag. 96) . "Dragostea lui 

• - proprietatea este un furt. - Nota Trad . 
.. - marele cordon. - Nota Trad. 
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Vverther pentru Lotte este o simplă pîrghie, un vehicul al tragediei pan
teismului sentimental radical. Werther este omul căruia îi lipseşte osul 
vertebral, omul care nu a devenit încă subiect" (pag. 93-94) .  Werther 
nu se împuşcă din dragoste, ci "pentru că el - o, nenorocită conştiinţă 
panteistă - nu putea găsi o cale de împăcare cu lumea" (pag. 94) .  "ln 
"Werthen> este înfăţişată cu măiestrie artistică toată putreziciunea socie
tăţii, este arătată însăşi rădăcina racilelor sociale, fundamentul lor re
ligios-filozofic" ("fundament" care este, după cum se ştie, mult mai tînăr 
decît "racilele"),  "cunoaşterea obscură, nebuloasă . .. Noţiunea pură, sub
tilă a omenescului adevărat" (dar înainte de toate osul vertebral, d-Ie 
Griin, osul vertebral 1) "ar Însemna totodată şi sfîrşitul acelei mizerii, a 
acelor stări viennănoase, putrede care se numesc viaţa burgheză ' "  

Iată u n  exemplu din care rezultă cum este "înfăţişată cu 
măiestrie artistică în «Werther» putreziciunea societăţii " .  
W erther s crie : 

"Aventuri ? Ce-mi trebuie acest cuvînt stupid ? . . .  Relaţiile noastre 
cotidiene, false - iată aventurile, iată monştrii 1 " 105 

Această văicăreală a unui plîngăreţ exaltat din cauza pră
pastiei care există între realitatea burgheză şi iluziile sale nu 
mai puţin burgheze cu privire la această realitate, acest sus
pin jalnic poi: din lipsa celei mai elementare experienţe 
sînt prezentate de d-l Grin, la pag. 84, ca o critică pătrunză
toare şi vehementă a societăţii. D-l Grin susţine chiar că 
"chinul desperat al vieţii " care se exprimă în cuvintele de 
mai sus, "această dorinţă bolnăvicioasă de a răsturna lucru
rile cu capul în j os pentru ca măcar o singură dată să aibă 
o altă înfăţişare ( ! ) ,  "a săpat pînă la urmă albia revoluţiei fran
ceze" . Revoluţia, care mai sus era privită ca o traducere în 
viaţă a machiavelismului, devine acum simpla realizare a su
ferinţelor tînărului Werther. Ghilotina din piaţa revoluţiei nu 
este decît o copie palidă după pistolul lui Werther. 

In consecinţă, se înţelege de la sine că Goethe tratează şi 
în "Stella", după cum se spune la pag. 108, tot "o problemă 
socială" , deşi aici nu ne sînt prezentate decît "situaţii din cele 
mai deplorabile" ,  pag. 107. "Adevăratul socialism" este cu 
mult mai generos decît domnul nostru Iisus . Unde doi sau 
trei oameni se adună laolaltă, fără să fie măcar nevoie să  se 
adune în numele lui, el  se află în mijlocul lor şi are un "con
ţinut social " .  Atît el cît şi discipolul său, d-l Grin, seamănă 
de altfel în chip izbitor cu acel "tip de adulmecător anodin şi 
mulţumit de s ine care îşi bagă nasul în toate fără să adîn
cească nimic"  (pag. 47) . 

Cititorii noştri îşi amintesc, poate, de o scrisoare pe care 
Wilhelm Meister o s crie cumnatului său, în ultimul volum din 



234 Friedrich Engels 

"Anii de ucenicie " ,  în care, după cîteva reflecţii destul de 
banale despre avantajul de a creşte în condiţii materiale 
bune, recunoaşte superioritatea nobilimii asupra micilor bur
ghezi, sancţionînd situaţia de inferioritate a acestora din 
urmă, ca şi a tuturor celorlalte clase care nu fac parte din 
nobilime, ca fiind imuabilă în momentul de faţă. Numai unii 
indivizi ar avea posibilitatea să ajungă, în anumite împreju
rări , la acelaşi nivel cu nobilimea. In legătură cu aceasta, d-l 
Grin observă : 

"Ceea ce spune Goethe despre superioritatea claselor de sus ale 
societăţii este absolut adevărat dacă se consideră clasa de sus ca fiind 
identică cu clasa cultă, cum este cazul la Goethe" (pag. 264) . 

Atît şi nimic mai mult. 
Să trecem la mult discutatul punct esenţial : atitudinea lui 

Goethe faţă de politică şi faţă de revoluţia franceză. Aici în
văţăm din cartea d-Iui Grin ce înseamnă să învingi toate 
piedicile i aici se verifică fidelitatea d-Iui Grin. 

Pentru ca atitudinea lui Goethe faţă de revoluţie să pară 
justificată, Goethe trebuie, bineînţeles, să fie mai presus de 
revoluţie, trebuie s-o fi depăşit încă înainte ca aceasta să fi 
existat. Aflăm, aşadar, încă la pag. XXI că "Goethe a depăşit 
în aşa măsură evoluţia practică a epocii sale, încît a conside
rat că nu poate avea decît o atitudine ostilă şi negativă faţă 
de ea".  Iar la pag. 84, în legătură cu "Werther", care, după 
cum m văzut, conţine in nuce * întreaga revoluţie, autorul 
scrie : "Istoria nu a trecut de nivelul anului 1789, iar Goethe 
se află la cel al anului 1889 " .  Mai departe, la pag. 28 şi 29, 
Grin îl pune pe Goethe f Isă lichideze în cîteva cuvinte toată 
larma care se face în jurul libertăţii u ,  prin faptul că încă prin 
deceniul al 8-lea Goethe a publicat în "Frankfurter Gelehrte
Anzeigen" 106 un articol în care, făcînd anumite reflecţii gene
rale destul de banale asupra noţiunii de libertate, vorbeşte 
numai de libertate ca atare, şi nicidecum de libertatea pe care 
o cer "aceia care fac larmă" .  Şi întrucît, în teza sa de docto
rat, Goethe emisese teoria că orice legiuitor este de-a dreptul 
obligat să introducă un anumit cult - teorie considerată de 
Goethe însuşi ca un simplu paradox amuzant, provocat de 
ciorovăielile tipic provinciale ale popilor din Frankfurt (fapt 
pe care d-l Grin Însuşi îl citează) - înseamnă că "studentul 
Goethe a lepădat tot dualismul revoluţiei franceze şi ai 
actualului stat francez, cum se leapădă nişte pingele uzateU 

* - în germen. - Nota Trad. 
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(pag. 26, 27) . Se pare că d-l Grin a moştenit "pingelele 
uzate" ale "studentului Goethe" şi că şi-a pingelit cu -ele 
cizmele de şapte poşte ale "mişcării sale sociale " .  

Acum, fireşte, afirmaţiile lui Goethe cu privire l a  revo
luţie ne apar în cu tolul altă lumină. Acum este limpede că 
acela care se găsea u mult mai presus de ea, care încă cu 
15  ani în urmă "a lichidat-o" şi "a lepădat-o cum se leapădă 
nişte pingele uzate" ,  care a depăşit-o cu un secol, nu putea 
să aibă simpatie pentru ea, nu putea să aibă interes pentru 
un popor de "energumeni ai libertăţii " ,  asupra căruia se edifi
case încă în 1773. De acum încolo sarcina d-Iui Grin este 
uşoară. Goethe poate enunţa în distihuri delicate sentinţe tra
ditionale oricît de banale, poate să facă raţionmente filistine 
oricît de mărginite la adresa lor, se poate cutremura ca un 
mic-burghez în faţa marii avalanşe care ameninţă colţişorul 
său tiit de poet, se poate compota oricît de meschin, de 
laş, de servil, căci răbdătorul său critic înghite orice. D-I 
Grin îl ridică pe umerii săi neobosiţi şi-l poartă prin noroi ; 
ba mai mult, el trece tot noroiul în contul "adevăratului so
cialism" ,  numaÎ pentru ca cizmele lui Goethe să rămînă curate. 
De la "Campania din Franţa" pînă la "Fiica naturală" , d-l 
Grin acceptă totul fără excepţie (pag. 133-170) , dînd dovadă 
de un devouement * care l-ar putea mişca p înă la lacrimi pe 
un Buchez. Şi dacă toate acestea nu sînt suficiente, dacă no
roiul e prea adînc, atunci se recurge la o exegeză ** mai 
înaltă, socială, atunci d-'l Grin parafrazează după cum 
urmează : 

Franţa, cu tristu-i destin, pe cei mari îi pune pe ginduri, 
Dar pe cei mici s-ar cădea să-i preocupe-ndoit ; 
Marii au fost doborîţi, dar cine ocrotit-a mulţimea 
De-al mulţimii dezmăţ cînd mulţimea ajunse tiran 1 107 

"Cine ocroteşte - răcneşte d-l Grin din toate puterile, 
folosind literele cursive, semnul de întrebare şi toate "vehi
culele tragediei panteismului sentimental radical n -, cine 
ocroteşte mai ales mulţimea neavută, aşa-numita plebe, împo
triva mulţimii avute, împotriva plebei legiuitoare ?n (pag. 137) . 
"Cine îl ocroteşte mai ales" pe Goethe împotriva d-Iui Grin ? 

In felul acesta explică d-l Griin toată seia de maxime bur
gheze arhiînţelepte  din "Epigrmele veneţiene" ,  care îi "par 
a fi nişte palme date de mîna lui Hercule şi care ne răsună 

* - devotament. - Nota Trad. ** - interpretare. - Nota Trad. 
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plăcut la ureche abia acum" (după ce a trecut pericolul pentru 
micul-burghez) , "cînd avem în urma noastră o mare şi amară 
experienţă" (într-adevăr foarte amară pentru micul-burghez) 
(pag. 136) . 

Din "Aseiul or}ului Mainz", d-l Griin 

"nu ar vrea pentru nimic în lume să treacă peste următorul pasaj : ( Marti.. .. m-am grăbit să prezint prin/ului meu . . . omagiile mele şi am avut 
fericirea să-I servesc pe prinţ etc ... , augustul meu stăpîn»" etc. 

Pasajul în care Goethe depune preaplecatele sale senti
mente la picioarele d-Iui Rietz, valetul personal, încornoratul 
personal şi codoşul personal al regelui Prusiei *, d-l Grin 
găseşte că e mai bine să nu-l citeze. 

In legătură cu "Cetăţeanul-general" şi cu "EmigranţW, 
aflăm : 

"Toată antipatia lui Goethe faţă de revoluţie, atunci cînd o exprima 
într-o formă poetică, era provocată de eternele văicăreli la vederea oa
menilor alungaţi de pe proprietăţile dobîndite cinstit, pe care au trăit 
in mod cinstit şi la care rivneau intriganţii, invidioşii etc ... La vederea 
acestui jaf nedrept... firea sa de gospodar paşnic se revolta împotriva unei 
încălcări a dreptului de proprietate, încălcare care, comisă cu samavolnl
cie, a silit mase întregi de oameni să pornească în bejenie şi i-a impins 
în mizerie" (pag. ISI) . 

Să punem acest p asaj fără alte comentarii pe socoteala 
"omului " a cărui "fire de gospodar paşnic"  se simte atît de 
bine pe proprietăţi pe care o amenii "le-au dobîndit şi pe care 
au trăit în mod cinstitd ,  sau, vorbind mai pe şleau, pe care 
le-au "achiziţionat" în mod cinstit, încît declară torenU1 vije
lios l revoluţiei care mătTă sans fa;on ** aceste proprietăţi 
drept "samavolnicieH ,  drept opera unor "intriganţi, invi
dioşi " etc. 

După cele spuse nu ne mai mua că d-l Grin "savurează 
cu cea mai curată bucurie" (pag. 1 65) idila burgheză "Hermann 
şi DorotheaU ,  cu provincialii ei şovăielnici şi foarte chib
zuiţi, cu ţăranii ei plîngăreţi care, cuprinşi de o panică 
superstiţioasă, dau bir cu fugiţii în faţa armatei de sansculot
tes şi a ororilor războiului. D-I Grin, 

"liniştindu-se, se declară impăoat chiar şi cu misiunea meschină care .. .  
se  atribuie pînă la urmă poporului german : 

Nu-s pentru nemţi frămîntarile acestea cumplite, 
Chinuitoare, cînd nu ştii ce cale din două s-alegi" 108. 

* Frederic-Wilhelm al II-lea. - Nota Red. 
U _ fără multe forme. - Nota Trad. 
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D-I Grin are dreptate cînd varsă lacrimi de compătimire 
pentru victimele acestor vremuri grele şi cînd, în faţa unor 
asemenea lovituri ale soartei , ridică cu patriotică desperare 
ochii spre cer. Există oricum destui oameni depravaţi şi dege
neraţi care nu au o inimă "omenească" în piept, care preferă 
să cînte Marsilieza împreună cu cei din lagărul republican, 
ba chiar să facă glume deşucheate în cămăruţa părăsită a 
Dorotheii. Om de treabă, d-l Grin este indignat de nepăsarea 
cu care, de pildă, un Hegel priveşte "tăcutele floricele" stri
vite sub pasul năvalnc al istoriei şi cu care îşi bate joc de 
"peroraţiile pe tema virtuţilor personale, cum sînt modestia, 
umilinţa, dragostea de om şi caritatea" , peroraţii care se ri
dică "împotriva faptelor istorice de importanţă mondială şi 
înfăptuito1ilor acestora" 109. Are dreptate d-l Grin. Işi va 
pTimi, desigur, răsplata în ceruri . 

Să încheiem comentariile "omeneşti" cu privire la revolu
ţie cu cele ce urmează : "Un adevărat umorist şi-ar putea per
mite să considere însăşi Conventia * ca ceva nemaipomenit 
de caraghios ", şi, pînă se va găsi acest "adevărat umorist " ,  
ne dă deocamdată d-l Grin instrucţiunile necesare (pag. 151  
ş i  152) . 

In ceea ce priveşte atitudinea pe care Goethe a avut-o faţă 
de politică după revoluţie, d-l Grin ne dă de asemenea lămu
riri surprinzătoare. Iată un singur exemplu. Ştim ce resenti
ment adînc poartă în suflet " omul " faţă de liberali. "Poetul 
omenescului "  nu poate coborî, fireşte, in mormînt fără să se 
fi  răfuit în mod special cu ei ,  fără să fi  dat d-Ior Welcker, 
Itzstein şi consorţii o lecţie bine simţită. "Adu1mecătorul" 
nostru "mulţumit de sine" descoperă această lecţie în urmă
torul pasaj din ciclul "Xenii blînde" (pag. 3 19) : 

Mereu bă1ăcind in vechiul noroi, 
Vă zbateţi pe loc fără minte ; 
Nu mergeţi inainte, nu daţi inapoi ; 
Porniţi odată-nainte I 

Sentinţa lui Goethe : "Nimic nu-i mai dezgustător decît 
majoritatea, căci ea se compune din cîţiva conducători pu
ternici, din şmecheri care se acomodează, din slăbănogi care 
se asimilează, şi din masa care se ţine după ei fără să ştie 
cîtuşi de puţin ce vrea" 110 - această sentinţă autentic mic
burgheză, a cărei ignoranţă şi miopie sînt posibile numai în 

* Adunarea deputaţilor in timpul revoluţiei franceze, 1792-1795. -
Nota Trad. 
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sfera limitată a unui stat liliputan german, este considerată 
de d-l Griin ca , ,0 critică a viitorului stat constituţional " (adică 
a statului modern) . Ce importanţă prezintă acest lucru se poate 
constata, "de pildă, în oricare cameră de deputaţi" (pag. 268) . 
In consecinţă, numai din ignoranţă se îngrijeşte "pîntecele" .  Ca
merei franceze 1 1 1  atit de bine de sine şi de cei de o seamă 
cu ea. Ceva mai departe, la pag. 27 1 , "revoluţia din iulie" îi 
pare d-Iui Grin "fataIă" şi încă la pag. 34 Uniunea vamală 
este aspru criticată, deoarece "scumpeşte şi mai mult  zdren
ţele cu care cel dezbrăcat, cel îngheţat îşi acoperă goliciunea, 
pentru a consolida întrucîtva stîlpii tronului ( l i ) ,  financiarii 
cu idei liberale" (care, după cum se ştie, fac opoziţie "tronu
lui " în toate statele care fac parte din Uniunea vamală) . Pre
cum se ştie, în Germania "cei dezbrăcaţi"  şi "cei îngheţaţi U 
sînt pretutindeni împinşi pe primul plan de micii-burghezi, 
oriunde trebuie să fie combătute taxele vamale protecţioniste 
sau vreo altă măsură burgheză progresistă, iar "omul " li SQ  
alătură. 

Să vedem cum ne lămureşte d-l Grin critica adusă de 
Goethe societăţii şi statului în legătură cu "esenţa omului " .  

M i  întîi "omul" are, conform p ag. 264, un adînc respect 
pentru "păturile cultivate" , în general, şi cuvenita deferenţă 
faţă de înalta nobilime, în particular. El se mai distinge apoi 
printr-o teamă grozavă de orice mare mişcare de masă, de 
orice acţiune socială energică, în faţa căreia fie că se retrage 
timid în colţişorul său de lîngă sobă, fie că o ia din loc cu 
căţel şi purcel. Cît timp durează mişcarea, ea este pentru el 
o "experienţă amară" , iar de îndată ce a trecut, el se proţă
peşte în avanscenă şi împarte cu o mînă de Hercule palme 
care i se par că răsună abia acum plăcut la ureche. şi întreaga 
istorie i se pare "nemaipomenit de caraghioasă" . Totodată 
este legat cu toată fiinţa sa de "proprietatea pe care oamenii 
au dobîndit-o şi în care au trăit în mod cinstit" i de altfel "are 
o fire de gospodar paşnic " ,  este modest şi fără pretenţii şi 
doreşte ca nici un fel de furtună să nu-i tulbure micile sale  
plăceri tihnite. "Omul se simte bine într-un cadru mărginit" 
(astfel sună la pag. 191  prima frază a "părţii a doua")  i el nu 
invidiază pe nimeni şi mulţumeşte creatorului său cînd este 
lăsat în pace. Pe scurt, "omul " ,  care, după cum am văzut mai 
sus, este german din născare, începe treptat să semene ca 
două picături de apă cu un mic-burghez german. 

Intr-adevăr, la ce se reduce, văzută prin prisma d-Iui Grin, 
critica societăţii făcută de Goethe ? Ce reproşuri face "omul" 
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societăţii ? Intîi, că ea nu corespunde iluziilor sale. Dar aceste 
iluzii sînt tocmai iluziile micului-burghez ideologizant, în spe
cial ale celui tînăr, iar dacă realitatea mic-burgheză nu cores
punde acestor iluzii, aceasta se datoreşte tocmai faptului că 
ele sînt iluzii. Ele corespund însă cu atît mai mult realităţii 
mic-burgheze. Ele se deosebesc de aceasta numai în măsura 
în care se deosebeşte în genere expresia ideologică a unei 
situaţii de această situaţie, aşa că de realizarea lor nici nu 
poate fi vorba. Un exemplu izbitor ni-l oferă observaţiile d-Iui 
Grin cu privire la "Werther" .  

In al doilea rînd, polemica omului " s e  îndreaptă împo
triva a tot ce ameninţă regimul mic-burghez german. Intreaga 
sa polemică împotriva revoluţiei este aceea a unui mic-bur
ghez. Ura sa împotriva liberalilor, împotriva revoluţiei din 
iulie, împotriva taxelor vamale protecţioniste este în mod 
neîndoios ura mic-burghezului timorat, conservator, faţă de 
burghezul independent, progresist. Să mai dăm două exemple. 

Epoca de înflorire a micii burghezii a fost, după cum se 
ştie, sistemul cOTporatist. La pag. 40, vorbind în spiritul lui 
Goethe, deci al "omului " ,  d-l Grun spune : "In evul mediu 
corporaţia unea pe omul puternic, căruia îi acorda protecţie, 
cu alţi oameni puternici" .  "Omul " vede în membrii breslelor 
din acea vreme "oameni puternici " .  

Insă pe vremea lui Goethe regimul corporatist era dej a 
în descompunere, concurenţa irupea din toate părţile. Intr-un 
pasaj din memoriile sale, pe care d-l Grun îl citează la pag. 88, 
Goethe, ca un veritabil mic-burghez, deplînge cu accente 
sfîşietoare începuturile descompunerii micii burghezii, ruina 
famiaiilor înstărite şi, legat de aceasta, descompunerea vieţii 
de familie, slăJbirea legăturilor familiale şi alte nenorociri bur
gheze care în ţările civilizate sînt tratate cu dispreţul cuvenit. 
D-I Grun, care adulmecă în acest pasaj o critică admirabilă 
la adresa societăţii moderne, nu-şi poate stăpîni bucuria şi 
tipăreşte tot "conţinutul omenesc"  al acestui pasaj cu litere 
cursive. 

Să trecem la "conţinutul omenesc" �ozitiv al lui Goethe. 
Acum putem înainta mai repede, căci sîntem pe urmele 
"omului " .  

Să relevăm, înainte d e  toate, îmbucurătoarea constatare 
că "Wilhelm Meister fuge din casa părintească" şi că lîn 
"Egmont" "burghezii din Bruxelles au apărat privilegiile şi 
libertăţile lor" dintr-un singur motiv, acela de "a deveni oa
meni" (pag. XVII) . 
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D-I Grin l-a mai surprins o dată pe bătrînul Goethe pe 
calea lui Proudhon. El mai are această plăcere la pag. 320 : 

"Ceea Ce voia el, ceea ce vo:m noi toţi este salvarea personalitătii 
noastre, anarhia in adevăratul sens al cuvintului ; iata ce spune Goethe 
în legătură cu aceasta : 

Ce-mi place mie-n cuarhie, 
A noii epoci teorie ? 
E-un bun de preţ şi pentru mine : 
Trăieşti cum vrei, faci tot ce-ţi vine" 1 12 etc. 

D-I Grin este în al nouălea cer cînd regăseşte la Goethe 
anarhia socială autentic "omenească" , propovăduită mai în
tîi de Proudhon i adoptată cu aclamaţii de "adevăraţii socia
lişti " germani. De data aceasta însă el face o confuzie. Goethe 
vorbeşte de "anarhia epocii noi" ,  care îi "este" de folos şi po
trivit căreia oricine trăieşte cum îi vine, adică vorbeite de 
independenţa creată în relaţiile sociale prin destrămarea 
sistemului feudal şi corporatist, prin ascensiunea burgheziei, 
prin înlăturarea relaţiilor patriaThale din viaţa socială a cla
selor cultivate. Aşadar, de anarhia viitoare în sens mai înalt, 
scumpă d-Iui Grin, nici nu poate fi vorba, chiar şi numai din 
motive gramaticale. Goethe nu vorbeşte aici de "ceea ce ar 
vrea" ,  ci de ceea ce există. 

Dar -cine se uită la o asemenea confuzie măruntă. In schimb 
avem poezia "Proprietate " : 

Eu ştiu că mie-mi aparţine 
Doar gîndul care naşte-n mine, 
Din suflet izvorînd senin, 
Şl orice clipă norocoasă 
Pe care soarta generoasă 
Mi-îngăduie s-o gust dm plin. 

Dacă nici din această poezie nu reiese limpede că "proprie
tatea de pînă acum se preface în scrum" (pag. 320) , atunci 
d-Iui Grin îi stă mintea în loc. 

Dar să lăsăm în voia soartei aceste mici distracţii exegetice 
ale d-Iui Grin. Numărl lor este nesfîrşit şi fiecare dintre ele 
duce la altele şi mai surprinzătoare. Mai bine să ne ocupăm 
iarăşi de "om " .  

Am aflat c ă  "omul se simte bine Într-un cadru mărginit " .  
Micul burghez d e  asemenea. 

" Primele opere ale lui Goethe aveau un caracter pur social " (adică 
omenesc) ... "Pe Goethe îl interesa ceea ce ela mai apropiat, mai mă
runt, mai casnic· (pag. 88). 
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Primul element pozitiv descoperit la om este bucuria de  a 
duce viaţa tihnită, "măruntă, casnică" a micului burghez. 

"Dacă găsim un loc pe lume - spune Goethe in formularea d-lui 
Griin - unde să ne putem aşeza cu ceea ce posedăm, să avem o ţarină 
care să ne hrănească, o casă in care să ne adăpostim, nu este aceasta o 
patrie pentru noi ?" 

Şi d -1 Grin exclamă : 

"Oare astăzi aceste cuvinte nu exprimă intocmai năzuinţele noastre ? . 
(pag. 32) . 

"Omul " poartă aproape fără excepţie une redingote . la 
proprietaire · şi se vădeşte şi prin aceasta a fi un epicier ·" 
pur sînge. 

După cum se ştie, burghezul german se entuziasmează pen
tu libertate cel mult vremelnic, În tinereţea sa. "Omul" pre
zintă aceeaşi caracteristică. D-I Grin aminteşte cu satisfacţie 
că, la o vîrstă mai Înaintată, Goethe I I,a condamnat" "năzuinţa 
spre libertate" ,  care mai răbufneşte În "Goetz" ,  acest "produs 
al unui tînăr liber şi neastîmpărat" ,  şi la pag. 43 citează 
chiar in extenso ••• această laşă retractare a lui Goethe. Ce 

' înţelege d-l Grin prin libertate reiese din faptul că la locul 
citat el identifică libertatea proclamată de revoluţia franceză 
cu libertatea helvetică din timpul călătoriei lui Goethe în 
Elveţia, cu alte cuvinte el identifică libertatea modernă, consti
tuţională şi democratică cu dominaţia patricienilor şi a corpo
raţiilor din oraşele iperiale medievale, ba chiar cu stră
vechea primitivitate a triburilor germane din Alpi 'care se 
îndeletniceau cu creşterea vitelor. Montagnarzii de prin păr
ţile munto ase ale regiunii Berna nu se deosebesc nici măcar 
după nume de montagnarzii din Convenţia naţională ! 

Burghezul respectabil urăşte orice frivolitate şi persiflare 
a religiei, la fel şi "omul " .  Dacă in diferite rînduri Goethe 
s-a exprimat asupra acestei chestiuni ca un adevărat burghez, 
pentru d�l Grin şi aceasta face parte din "conţinutul ome
nesc al lui. {Goethe" .  Şi pentru ca acest lucru să fie 'Ci t  mai 
evident, d-l Grin nu numai că strînge aceste perle, ci mai 
adaugă la pag. 62 şi unele revelaţii preţioase ale dumisale, 

• - surtuc lung. - Nota Trad . 
•• - băcan, mic negustoraş. - Nota Trad . 

••• - pe larg. - Nota Trad. 

16 - Marx,Engels - Opere, voI. 4 
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"şi a�u?� că "
.
cei care persiflează religia" ar fi "nişte ... gogo

ma! Şl Imbeclli " e tc. Ceea ce face cinste inimii sale de om " 
.şi de biirger. 

" 

Bughezul nu poate trăi fără un "rege iubit" , fără un părinte 
scump al ţării. Nici "omUil " . De aceea Karl August este pen
tru Goethe (pag. 129) un "prinţ minunat" .  Bravul domn Griin, 
care se mai entuziasmează în anul 1846 pentru "prinţi minu
naţi " I 

Pe burghez un eveniment îl interesează în măsura în care 
se răsfrînge nemijlocit asupra si tuaţiei sale personale. 

, , rnseşi evenimentele zilei sînt pentru Goethe lucruri străine, care 
sau tulbură, au contribuie la Iilma sa burgheză, care îl pot interesa din 
punct de vedere estetic sau omenesc, niciodată însă din punct de vedere 
politic " (pag. 20). 

D-I Griin "consideră, prin urmare, că un lucru prezintă 
un interes omenes c"  cînd constată că acest lucru "tulbură 
sau contribuie la tihna sa burgheză" .  D-I Griin recunoaşte aici 
cît se po ate de sincer că tihna burgheză este lucrul principal 
pentru "om" .  

"Faust" şi "Wilhelm Meister" oferă d-Iui Griin prilejul 
să scrie -capitole speciale. Să începem cu "Faust " .  

L a  pag. 1 16 aflăm : 

"Numai datorită faptului că a descoperit taina structurii plantelor-, 
Goethe este în stare "să creeze omul său umanist" (nu există oare nici 
un mijloc pentru a evita "omul omenesc"), "pe Faust". "Căci Faust este 
dus în aceeaşi măsură ... ca şi de ştiinţele naturii spre culmea propriei sale 
naturi (1) " .  

Am avut exemple de felul cum "ştiinţele naturii îl duc " 
şi pe "omul umanist" ,  care e d,l Griin, "spre culmea propriei 
sale naturi " .  Se vede că acest lucru este un atribut al rasei. 

Aflăm apoi la pag. 23 1 că "scheletele de dobitoace şi de 
om" din scena întîi înseamnă "abstracţia întregii noastre 
vieţi U ; in genere, d-l Griin tratează pe "Faust "  parcă ar avea 
in faţa sa Apocalipsul sfîntului Ioan Teologul. Macrocosmul 
înseamnă "filozofia hegeJliană" ,  care, pe vremea oînd Goethe a scris această scenă (1806) , întîmplător nu exista decît în 
mintea lui Hegel şi cel mult în manuscrisul "Fenomenologiei " ,  
la care Hegel lucra p e  vremea aceea. Dar ce-i pasă "conţinu
tului omenesc"  de cronologie ? 

Descrierea descompunerii sfîntului imperiu roman din par
tea a doua din "Faust" este interpretată de d-l Griin, la pag. 
2.10, pur şi simplu ca o descriere a monarhiei lui Ludovic al 
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XIV-lea ; "şi prin aceasta - adaugă el - avem de la sine 
constituţia şi republica I U "Omul" "are" ,  fireşte, "de la sine" 
tot ceea ce alţii obţin trudind din greu. 

La pag. 246 d-l Grlin ne destăinuie că, din punct de ve
dere al ştiinţelor naturii, partea a doua din "Faust" "a de
venit canon! modern, după cum «Divina comedie» a lui Dante 
a fost canonul evului mediu". Atragem atenţia naturaliştilor 
asupra acestei afirmaţii, căci pînă acum ei nu prea au văzut 
un canon în partea a doua din "Faust" , cît şi a istoriografilor, 
pentru care poezia florentinului, pătrunsă de spiritul ghibeli
nilor 1 13,  numai un "canon al evului mediu nu a fost" I Se 
pare că d-l Grlin priveşte istoria cam cu aceiaşi ochi ·cu care 
Goethe priveşte, conform pag. 49, propriul său trecut : "In 
Italia, Goethe scrutează trecutul său cu ochii 'lui Apollon din 
Belvedere",  ochi care, pour comble de malheur *, nici măcar 
nu au pupile. 

Wilhelm Meisler este "comunist" ,  adică "în teorie el se 
situează pe tărîmul concepţiei estetice ( ! I) " (pag. 254) . 

"El cauza şi-a construit-o pe nimic, ei bine, 
O lume-ntreagă azi ii  aparţine " 114 (pag. 257) . 

Fireşte, are bani destui şi lumea îi aparţine cum aparţine 
oricărui burghez, fără să fie nevoit să se ostenească pentru 
a deveni "un comunist care se situează pe tărîmul concepţiei 
estetice" .  - Sub auspiciile "nimicului " ,  pe care şi-a construit 
Wilhelm Meister cauza ş i  care, după cum se vede la pag. 256, 
este un "nimic u  vast şi substanţial, dispare şi mahmureala. 
D-I Grlin "îşi bea paharul pînă la fund, fără urmări neplăcute, 
fără dureri de cap " .  Cu atît mai bine pentru "om " ,  care se 
poate deda astfel nestingherit şi în tihnă băuturii. Pentru tim
purile cînd toate acestea vor fi împlinite, d-l Grlin descoperă 
de pe acum că cîntecul "Mi-am construit cauza pe nimic " este 
un adevărat cîntec de beţie al "omului adevărat" şi că "acest 
cîntec se va cînta atunci cînd omenirea se va fi organizat 
într-o formă demnă de ea însăşi " ; numai că d-l Grlin l-a redus 
la trei strofe şi a şters p asajele nepotrivite pentru tineret şi 
pentru "om " .  

In "Wilhelm Meister " ,  Goethe a înfăţişat 

"idealul societăţii omeneşti" .  "Omul nu este o făptură care să invete 
pe alţii, ci  o fiinţă vie, intreprinzătoare şi activă".  "Wilhelm Meister este 
acest om". "Esenţa omului e�te activitatea" (o esenţă comună cu cea a 
oricărui purice) (pag. 257, 258, 261) .  

* - culmea nenorocirii. - Nota Trad. 

1 0 * 
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In încheiere, despre "Wahlverwandtschaften" *. Acest ro
man, oricum moral, este moralizat şi mai mult de d-l Grin, 
astfel încît se pare aproape că ar avea intenţia să-I recomande 
drept manual şcolar potrivit pentru pensioanele de fete. 
D-l Grin declară că Goethe 

"a făcut o distincţie între dragoste şi căsnicie, şi anume în sensul că el 
consideră dragostea ca fiind căutarea căsniciei, iar căsnicia - dragostea 
găsită, împlinită" (pag. 286). 

De unde rezultă că dragostea este căutarea "dragostei gă
site" .  Chestiunea este lămurită, în continuare, în sensul că  
după "libertatea dragostei tinereşti U trebuie să urmeze căsă
toria, ca o "legătură de dragoste definitivă" (pag. 287) . La 
fel, în ţările civilizate, un tată de familie înţelept îl lasă mai 
�ntîi pe fiul său să-şi facă de cap cîţiva ani, iar apoi îi caută 
o soţie potrivită ca "legătură definitivă".  Dar în timp ce în 
ţările ·civilizate demult nu se mai consideră că această , ,'legă
tură definitivă" implică o obligaţie morală, în timp ce, dimpo
trivă, acolo soţul îşi ţine amante şi femeia îi pune în schimb 
coarne, pe d-l Grin îl salvează din nou micul burghez : 

"Dacă omul a avut într-adevăr libertatea alegerii .... dacă la baza unirii a doi oameni stă voinţa chibzuită a amîndurora" (de pasiune, de atracţie 
sexuală nici nu se pomeneşte) , "numai un liber/in ar putea concepe că 
ruperea acestei legături este o bagatelă, şi nu ceva atit de dureros şi tra
gic cum o considera Goethe. Despre libertinaj însă nu poate fi vorba la 
Goethe" (pag. 288). 

Acest pasaj caracterizează polmica 1imidă ,împotriva mo
ralei pe care şiJo :pennite din cînd în cînd d-l Grin. Micul 
burghez a ajuns la concluzia că trebuie trecute cu vederea 
unele păcate ale tineretului, cu atî1 mai mult cu cît tocmai 
tinerii cei mai uşuratici ajung mai tîrziu cei mai buni soţi. 
Dacă îşi vor mai pennite însă să facă vreun pas greşit dpă 
căsătorie, atunci nici o milă, nici o îndurare pentru ei, căci 
"numai un librtin ar putea concpe aşa ceva" .  

"Concepţia unui libertin ! "  "Libertinaj 1 "  Parcă vedem 
aevea cum îşi duce "omul" mîna la inimă şi exdlamă mîndru 
şi bucuros : Nu ! nu există nici umă de frivolitate, de "des
frîu şi de vicii " în mine, nu am tulburat niciodată în mod 
intenţionat fericirea unei căsnicii mulţumite, am fost întotdea-

* - afinităţile elective. - No/a Trad. 
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una leal şi cinstit şi nu am rîvnit nicidată la fmeia aproa
pelui meu - nu sînt n "Hbertinu I 

"Omul " are dreptate. El nu este făcut pentru aventuri 
galante cu femei frInoase, el nu s-a gindit niciodată la s
ducere ş i  adu[ter, e l  nu e n "libertin" ,  c i  un om ou conşti
inţă, un mic-burghez german cinstit şi virtuos.  El este . . .  

... "l'epicier pacifique, 
Fumant sa pipe au fond de sa boutique 1 
Il craint sa femme et son ton arrogant 1 
De la maison il lui laisse l 'empire, 
Au moindre signe obeit sans mot dire 
Et vit ainsi, cocu, battu, content".  

(Parny, "Goddam", chant II!) • .  

Ne mai rămîne să facm o singură observaţie. Dacă în 
rîndurile de mai sus l-am privit pe Goethe sub un singur 
aspect, vina o poartă numai d-l Griin. El nu ne înfăţişează 
nici un moment aipectul de gigant al lui Goethe. Ori trece 
în grabă peste tot ce a �ost cu adevărat măreţ şi genial la 
Goethe, aşa aum e cazul cu "Elegiile romane" ale "liberinu
lui U Goethe, ori revasă asupra lor un 'torent de trivialităţi, 
care nu dovedesc decît că nu ştie ce să spună despre ele. 
tn schimb caută cu o asiduitate puţin obişnuită la el toate 
elementele filistine, toate elementele mic . burgheze, toate 
meschinăriile lui Goehe, le adună, le exagerează ca un ade
vărat riterat şi se bCură de fiecare dată dnd poate ,aduce 
în sprijinul propriei sale mărginiri autoritatea lui Goethe, pe 
care pe deasupra îl mai şi denaturează adeseO'fi. 

Nu prin lătratul lui Menzel, nu prin p olemica mărginită a 
lui Bărne &-'a răJbunat istoria pentru fiptul ,că Goethe a re
negat-o ori de cîte ori s-ta găsit faţă în faţă cu ea. Nu, ci aşa cum 

In ţara vrajei şi-a făpturilor de ceaţă, 
Titania s-a pomenit cu Zetteln Klaus in braţe 1 15, 

tot aşa s-a trezit şi Goethe, într-o bună dimineaţă, în braţe 
cu d-l Griin. Apologia pe care i-o face d-l Griin, cuvintele 
de caldă recunoştinţă pe care le bîiguie el pentru fiecare 

• . . .  Un prăvăli aş placid 
Care-şi fumează-n colţ luleaua, liniştit, 
Se teme de despotica-i soţie 
Si lasă-n seama ei intreaga prăvălie, 
Trăişte sub papuc, b ătut, incornorat. 
Supus, docil şi-n faţa soartei resemnat. 

(Parny, "Goddam", cintul III). - Nota Trad. 
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cu'înt filistin al lui Goethe sînt cea mai cruntă răzbunare a 
istoriei ofensate îpotriva celui mai mare poet german. 

D-l Griin însă "poate inchide ochii cu conştiinţa ipăcată 
că nu a făcut de rîs menirea de a fi om" (pag. 248) . 
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Adevăraţii socialiş ti 116 

2-7 

De cînd " adevăraţii socialişti" au fost descrişi în felul de 
mai sus au trecut mai multe luni. In acest timp, "adevăratul 
socialism " ,  care pînă acum se manifesta doar sporadic, cînd 
ici,  cînd colo, a luat un mare avînt. El şi-a găsit reprezentanti 
în toate colţurile patriei şi a ajuns chiar să capete o anumită 
însemnătate ca literatură de partid. Mai mult chiar, el s-a 
despărţit încă de pe acum în mai multe grupuri, strîns unite, 
ce-i drept, prin legătura comună a profundei cordialităţi şi 
erudiţii germane, prin năzuinţe şi ţeluri comune, dar care sînt 
totuşi distinct separate unul de altul, fiecare păstrîndu-şi in
dividualitatea lui aparte. In felul acesta, "haotica masă lumi
noasă" a "adevăratului socialism" - ca să ne exprimăm în 
limbajul atît de distins al domnului Grun - s-a transformat, 
cu timpul, într-o "lumină sistematizată I ; ea s-a concentrat, 
luînd forma unor stele şi constelaţii, sub a căror blîndă şi 
calmă radiere tîrgoveţul german se poate îndeletnici în tihnă 
cu planurile lui de agonisire onestă a unei mici averi şi poate 
nutri în voie speranţe de ridicare a claselor de jos ale po
porului. 

Nu ne putem despărţi de "adevăratul socialismn fără ca 
în prealabil să cercetăm mai îndeaproape măcar cele mai 
evoluate dintre aceste grupuri. Vom vedea cum fiecare dintre 
ele se contopeşte la început cu calea lactee a dragostei uni
versale de oameni, apoi ,  datorită fermentaţiei acide care in
tervine, şi anume datorită "adevăratului entuziasm pentru 
omenire" (cum se exprimă d-l dr. Luning, care este, fără în
doială, o autoritate competentă în materie) , se transformă 
într-un fulg separat şi se separă de zeul burghezo-liberal ; 
cum figurează apoi, un timp oarecare, ca nebuloasă pe cerul 
socialist, cum această nebuloasă devine tot mai mare şi mai 
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luminoasă şi cum, în cele din urmă, asemenea unei rachete, 
se împrăştie, dînd naştere unui grup orbitor de stele şi con
stelatii. 

Cel mai vechi grup, care s-a dezvoltat cel dintîi în mod 
independent, este acela al socialismului vestfalic. Datorită 
gravelor conflicte ale acestui grup cu poliţia regală prusacă, 
datorită zel ului manifestat de aceşti vajnici progresişti din 
Vestfalia care apărau dreptul de publicitate, publicul german 
a putut să cunoască toată povestea acestui grup din citirea 
ziarelor din Colonia, Trier şi din alte localităţi. De aceea nu 
ne rămîne să menţionăm aici decît strictul necesar. 

Socialismul vestfalic îşi are obîrşia în regiunea Bielefeld, 
în pădurea teutoburgică. Pe vremuri, în ziare s-au putut citi 
unele aluzii misterioase la caracterul mistic al epocii lui de 
început. Dar în curînd el a ieşit din stadiul de nebuloasă i în 
primul număr al revistei "Westphălisches DampfbootU , el s-a 
destrămat şi a arătat ochiului uimit o puzderie de stele stră
lucitoare. Ne aflăm la nord de ecuator şi, după cum spune un 
vers străvechi, 

In nord se pot vedea Berbecul şi Taurul, 
Gemellii, Cancerul şi Leul şi a Fecioarei aureolă. 

Existenta IIFecioarelor" a fost  constatată încă de multă 
vreme de "presa bună" ; "Leul U era acelaşi Hermann heruscul 
care, curînd după destrămarea nebuloasei vestfalice. şi-a pă
răsit prietenii săi dragi şi a plecat în America, unde, în cali
tate de ribun al poporului 117, îşi scutură coama lui blondă. 
Curînd după aceea, "din cauza unor istorii neplăcute cu nişte 
poliţe " ,  l-a urmat Cancerul, datorită cărui fapt socialismul 
vestfalic a rămas văduvit, ceea ce nu-l împiedică totuşi să-şi 
continue nestînjenit activitatea. Dintre Gemeni, unul a plcat, 
la rîndul său, în America, pentru a întemeia o colonie ; în 
timp ce el îşi pierdea vremea pe acolo, al doilea inventa 
"economia politică în forma ei viitoare" (comp. Lining, "Dies 
Buch gehort dem Volke" , anul al II-lea) 118. Toate aceste figuri 
sînt însă relativ neînsemnate. Punctul central al întregului 
grup îl constituie însă Berbecul şi Taurul, aceste constelatii 
pur vestfalice, sub a căror protecţie revista "Westphălisches 
Dampfboot" despică, plină de încredere, valurile 119. 

"Westphălisches Dampfboot "  s-a limitat, multă vreme, la 
aşa-zisul mode simple * al "adevăratului socialism" . "Nu a 

* - mod simplu. - Nota Trad. 
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trecut nici o oră din noapte" în care el să nu fi vărsat lacrimi 
amare pentru nenorocirile omenirii aflate în suferinţă. Şi-a 
încordat toate puterile - şi acestea nu erau, se înţelege, prea 
mari - şi a predicat evanghelia omului, a adevăratului om, 
a omului adevărat, real, a omului adevărat, real, corporal . 
Avea o inimă simţitoare şi îi plăcea orezul cu lapte mai mult 
decît piperul spaniol. De aceea critica lui avea un caracter 
foarte blajin, şi el se alătura mai degrabă unor recenzenţi 
tot atît de indulgenţi şi de duioşi ca şi el decît criticii aspre 
şi neînduplecate care se p ractică de cîtăva vreme. Avea o 
inimă largă şi nu era prea curajos ,  aşa că însăşi "Sfînta fa
milie" ,  cea lipsită de orice simţire, era p rivită de el cu bună
voinţă. El îşi informa cît se poate de conştiincios cititorii 
asupra diferitelor  faze ale activităţH asociaţiilor locale din 
B ielefeld, Minster etc. care se îngrijeau de ridicarea clasei 
muncitoare. Cea mai mare atenţie o acorda însă evenimente
lor importante de la muzeul din Bielefeld. Şi, pentru ca tîrgo
veţul şi săteanul din Vestfalia să ştie e se petrece în lume, 
la sfîrşitul fiecărui număr, în cronica lunară a "evenimentelor  
mondiale" , erau lăudaţi aceiaşi liberali care erau atacaţi în 
celelalte articole din cuprinsul aceluiaşi număr al revistei. 
Totodată se aducea la cunoştinţă tîrgoveţului şi săteanului 
din Vestfalia că regina Victoria a născut, că în Egipt bîntuie 
ciuma şi că ruşii au pierdut o bătălie în Caucaz. 

Este limpede că "Westphălisches Dampfboot" era o revistă 
care avea tot dreptul să se considere demnă de recunoştinţa 
tuturor oamenilor bine intenţionaţi, ca şi de laudele neprecu
peţite aduse ei de d-l Fr. Schnake în "Gesellschaftsspiegel " 120. 
Taurul redacta cu cea mai senină mulţumire de sine, pe 
păşunea mlăştinoasă a " adevăratului socialism" . Şi chiar dacă 
cenzorul tăia cîteodată în carne vie, el nu avea niciodată 
motiv să spună suspinînd : "era cel mai bun pasaj " i taurul 
din Vestfalia era un animal de tracţiune, şi nu unul de prăsilă. 
Nici chiar "Rheinischer Beobachter" nu a îndrăznit vreodată 
să-i impute, fie revistei "Westphălisches· Dampfboot" în ge
neral, fie d-rului OUo Lining în p articular, c ă  a comis vreun 
atentat la bunele moravuri. Intr-un cuvînt, s-ar fi putut crede 
că "Dampfboot" ,  care, de cînd i-a fost interzis Weserul, mai 
navighează doar Pe miticul fluviu Eidan 121, strămutat în 
lumea stelelor (căci la Bielefeld nu curge altă apă) , a atins 
cel mai înalt gmd de p erfecţie umană. 

Dar, în ciuda eforturilor sale de pînă acum, "Dampfboot " 
a ajuns doar în faza cea mai simplă a " adevăratului socialism".  
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Către vara anului 1846 el a ieşit de sub semnul Taurului şi 
s-a apropiat de acela al Berbecului, sau mai degrabă - pentru 
a ne exprima cu mai multă precizie istorică - Berbecul a 
fost acela care s-a apropiat de el . Berbecul era un om care 
căIătorise mult şi se dovedea a fi întru totul la înălţimea 
vremii sale. El i-a explicat Taurului cum stau, de fapt, lucru
rile în lume, că "situaţia reală" este, în momentul de faţă, 
lucrul principal şi că, de aceea, trebuie făcută o nouă cotitură. 
Taurul a fost întru totul de acord cu el, şi din acest moment 
"Westphălisches Dampfboot" ne oferă un spectacol şi mai 
înălţă tor : el este le mode compose * al "adevăratului so
cialism" .  

"Berbecul ş i  Taurul " au crezut c ă  nu pot executa mai bine 
această mişcare graţioasă decît tipărind critica noastră la 
adresa lui "Volks-Tfibun" 122 din New York, pe care noi i-o 
trimisesem acestei gazete în manuscris şi pe care ea o accep
tase. "Dampfboot " ,  care nu se sfia acum să se năpustească 
asupra propriului său Leu aflat departe în America (le mode 
compose al "adevăratului socialism" dă dovadă de o atitu
dine mult mai îndrăzneaţă decît le mode simple) , a fost, de 
altfel, destul de şiret ca să adauge la critica de mai sus urmă
toarea observaţie binevoitoare : "Dacă articolul de mai sus 
va fi considerat de către unii ca o autocriticău (? !) a revistei 
"Dampfboot",  noi nu vom avea nimic de obiectat. 

Cu aceasta, le mode compose al "adevăratului socialism U 
este îndeajuns de prezentat, şi acum el galopează întins 
înainte, pe calea cea nouă. Berbecul, o făptură belicoasă de 
felul ei, nu se poate mulţumi cu caracterul blajin al criticii 
de pînă acum ; noul berbec din capul turmei de oi din Vest
falia simte, în întreaga lui fiinţă, dorinţa de a lupta, şi, înainte 
ca tovarăşii lui şovăielnici să-J poată împiedica, el se repede 
cu coarnele în dr. Georg Schirges din Hamburg. Pînă acum 
acesta nu era chiar atît de rău văzut de cîrmacii lui "Dampf
boot" , dar în prezent lucrurile stau altfel. Sărmanul dr. Schir
ges reprezintă le mode simplicissimus ** al "adevăratului 
socialism" ,  şi această naivitate le mode compose nu i-o poate 
ierta, deşi pînă nu de mult ea era şi modul lui de manifestare. 
De aceea, în numărul din septembrie 1 846 al lui "Dampfboot " ,  
la pag. 409-41 4, Berbecul străpunge fără milă zidurile lui 

* - modul compus. - Nota Trad. 
** - modul cel mai simplu. - Nota Trad. 
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"Werkstatt" * 123 a doctorului Schirges. Să savurăm o clipă 
acest spectacol. 

Cîţiva "adevăraţi socialişti U şi soi-disant ** comunişti, în 
măsura în care au cunoscut strălucitele satire ale lui Fourier 
la adresa condiţiilor de viaţă burgheze, le-au tradus în lim
bajul moralităţii tîrgoveţului german. Cu acest prilej au des
coperit teoria, deja cunoscută iluminiştilor şi fabuliştilor din 
secolul trecut, care vorbeşte despre nefericirea celor bogaţi, 
căpătînd în felul acesta material pentru inepuizabile tirade 
moralizatoare. Dr. Georg Schirges, care nu e încă de ajuns de 
iniţiat în misterele adevăratei doctrine, nu este de loc de pă
rere că "bogaţii ar fi tot atît de nefericiţi ca şi săracii" . Ber
becul vestfalic din capul turmei îi aplică, de aceea, o lovitură 
furibundă, aşa cum merită un ins pe care "un cîştig la lo
terie ... ar putea să-I facă cel mai fericit şi mai mulţumit om 
din lume" .  

Da. exclamă stoicul nostru Berbec. "orice ar spune d-l Schirges. este 
totuşi adevărat că nu-i de ajuns ca oamenii să se afle în posesiunea unei 
averi pentru a fi fericiţi. că foarte mulţi dintre bogătaşii noştri... nu se 
consideră cîtuşi de puţin fericiţi" .  (Ai dreptate. brav Berbec. sănătatea este 
un bun care nu poate fi cumpărat cu tot aurul din lume) . "Chiar dacă bo
gătaşul nu îndură foamea şi frigul. există totuşi alte necazuri" (de exemplu 
bolile venerice. vremea ploioasă de lungă durată. iar în Germania. din 
cînd în cînd. mustrările de conştiinţă) "de care nu poate scăpa".  (Mai ales 
împotriva morţii nu există nici un leac) . "Dacă îţi arunci o privire spre 
viaţa intimă a celor mai multe familii... vezi că totul este acolo putred şi 
găunos ... Bărbatul. complet absorbit de afaceri şi de operaţiile de bursă" 
(beatus ille qui procul negotiis 124 - e de mirare cum. sărăcuţului de el. îi 
mai rămîne timp să facă şi cîţiva copii) .... "redus la rolul de sclav al ba
nului"  (sărmanul de el !) ; "femeia. educată astfel încît să devină o mondenă 
fără suflet. lipsită de orice conţinut" (afară de cazul cînd este însărci
nată) "sau crescută să fie o bună gospodină. pe care nu o interesează de
cît gătitul. spălatul şi îngrijitul copiilor" (tot la "bogă/aşi· se referă Ber
becul 1) "şi cel mult cîteva sindrofii la care se bîrfeşte" (ne aflăm încă. 
după cum se vede. exclusiv pe pămînt german. unde "buna gospodină" 
are cea mai bună ocazie să se consacre îndeletJicirilor care "o intere
sează·. Ul motiv suficient ca ea să fie cît se poate de "nefericită") ; "pe 
lîngă toate acestea. soţul şi soţia se află nu rareori în stare de război 
permanent... şi chiar legătura dintre părinţi şi copii este adeseori ruptă 
din pricina condiţiilor sociale" etc. etc. 

Autorul nostru a uitat însă care este cea mai mare sufe
rinţă. Oricare cap de familie "bogatU din Germania va putea 
să-i spună că neînţelegerile casnice devin cu timpul o nece-

• Joc de cuvinte : Werkstatt era titlul revistei d-rului Schirges ; la 
propriu înseamnă atelier. - No/a Trad . 

• * - aşa-zişi. - No/a Trad. 
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s itate, c ă  COplll nereuşiţi pot fi expediaţi la Batavia şi uitaţi 
acolo, însă că servitorii necinstiţi şi nsupuşi s înt un "ne
ajuns " insuportabil, care, în condiţiile m'alităţii crescînde 
a bărbatului şi femeii de rînd, a devenit aproape de neîn
lăturat. 

Dacă d-nii Rotschild, Fulchiron şi Decazes din Paris· sau 
domnii Samuel Jones Loyd, Baring şi Lord Westminster din 
Londra ar afla, din lectura descrierii de mai sus, c ite necazuri 
se abat asupra celor "bogaţi " ,  cît de mult l-ar mai compătimi 
ei pe bunul Berbec din Vestfalia I 

... "Dacă încerci însă să dovedeşti· (aşa cum s-a făcut mai sus) "că 
presiunea condiţiilor noastre" (şi anume presiunea atmosferică de 15 funţi 
pe ţoIul pătrat) "apasă şi asupra bogatului, chiar dacă nu atît de tare ca 
asupra săracului, ajungi la ceea ce rezultă, în general, din descrierea con
diţiilor şi stărilor de lucruri de la noi : lămurirea oricui încearcă să �e 
cunoască" . (Aproape s-ar părea că din le mode compose al adevăratului 
socialism "rezultă" şi mai 'puţin decît din le mode simple.) "Din nemul
ţumirea bogaţilor nu va ieşi, iireşte, nici o răsturnare în favoarea prole
tarilor ; pentru aşa ceva este nevoie de forţe motrice mai puternice" (şi 
anume de forţe ale condeiului) * ;  "problema nu o poţi rezolva nici prin : 
«Lumii-ntregi sărut fierbinte I Vă uniţi, noroadelor 1» ; dar tot atît de puţin 
î ţi foloseşte să recurgi la cîrpăceli şi mici paliative" (bunăoară la încer
carea de a împăca nefericitul menaj de care s-a vorbit mai sus) "şi, în 
schimb, să dai cu desăvîrşire uitării ceea ce e mai important - adevăratele 
reforme" (pe cit se pare, este vorba de divorţ) . 

Legătura dintre acel "fireşte" de mai sus şi următorii "nici " 
şi "dar tot atit de puţin" ne oferă, "fireşte" ,  un jalnic exemplu 
de zăpăceala pe care o provoacă în capul unui locuitor vest
falic trecerea de la "adevăratul socialism" simplu la cel com
pus i mîhnirea noastră nu va fi mai mică "nici" atunci cînd 
vom citi, la pagina următoare (413) , că "în ţările dezvoltate 
din punct de vedere politic ... există o situaţie care nu cu
noaşte nici un fel de oprelişti" ; "dar tot atit de puţin" ple
dează în favoarea cunoştinţelor istorice ale socialismului 
vestfalic faptul c ă  în aceeaşi pagină se spune c ă  " în perioada 
cea mai s trălucită a revoluţiei, şi anume pe vremea Conven
ţiei, egoismul... a fost nu arareori pedepsit", probabil cu lovi
turi de baston. Totuşi "nu avem nici un motiv s ă  ne aşteptăm 
la ceva mai bun de la activitatea ulterioară a «Berbecului 
nostru», şi de aceea poate că nici nu ne vom mai ocupa prea 
curînd de el  I • 

* Joc de cUvinte intraductibil : Triebfeder 
Schreibfeder = toc, condei. - Nota Trad. 

mobil, forţe motrice ; 
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Să vedem mai bine ce face Taurul. In vremea asta el este 
ocupat cu "evenimentele mondiale" ,  ridicînd la pag. 421 (nu
mărul din septembrie 1846) "numai chestiuni care trebuie 
ridicate" şi avîntîndu-se cu impetuozitate în acea politică 
căreia, după cum ne informează "Charivari " ,  d-l Guizot i-a 
dat porecla de "politica înaltă" .  Şi aici progresul obţinut, în 
comparaţie cu perioada anterioară a socialismului simplu, 
este evident. Vom da cîteva dovezi în această privinţă. 

In Vestfalia a ajuns zvonul că, sub presiunea dificultăţilor 
financiare în care se află, guvernul prusac ar putea fi lesne 
silit să acorde o constituţie. In acelaşi timp ziarele vorbesc 
despre criza de bani care domneşte la bursa din Berlin. Taurul 
nostru de tracţiune vestfalic, care nu este prea tare în econo
mie politică, identifică tout bonnement * dificultăţile finan
ciare ale guvernului de la Berlin cu criza de bani, cu totul 
diferită, în care se află comercianJii din Berlin, şi emite urmă
toarea ipote�ă, de o mare profunzime : 

" ... Poate că chiar în anul acesta dietele provinciilor vor fi convocate 
ca dietă a Reichului. Căci dificultăţile financiare sînt încă aceleaşi, iar 
banca, pe cît se vede, nu le poate remedia. Şi s-ar putea chiar ca, din cauza 
dificultăţilor băneşti, lucrările de cale ferată proiectate şi deja începute 
să fie serios periclitate, şi în acest caz statul ar putea fi lesne silit" (o 
sancta simplicitas '**) "să p-eia el construirea unor linii" (extraordinar 
de perspicace). "ceea ce iarăşi nu ar fi cu putinţă fără un împrumut" .  

Această din unnă afirmaţie este perfect întemeiată. In 
naiva Vestfalie, oamenii mai cred şi azi că se află sub oblă
duirea unui guvern p ărintesc. Pînă şi sooialistului nostru 
extremist mode compose i se pare că guvernul prusian este 
atît de naiv, încît e gata să  acorde o constituţie numai pentru 
a veni în ajutorul bursei din Berlin, care se află la strîmtoare, 
printr-un împrumut e�tern. Fericiţi cei ce ced fără să vadă ' 

Dar cea mai bună dovadă a mirosului fin al taurului nos
tru de tracţiune vestfalic ne-o oferă observaţiile lui cu privire 
la politica externă. Acum cîteva luni, le mode compose al 
"adevăratului socialism" a adulmecat următoarele noi mistere 
la Paris şi Londra, pe care le comunicăm aici spre înveseli
rea cititorului : 

Numărul din septembrie. 
"Franta. - Guvernul a ieşit victorios în lupta electorală, cum era 

şi de aşteptat" (cînd a aşteptat vreodată un locuitor al Vestfaliei "alt
ceva" decît "ceea ce era de aşteptat" 1) . "Chiar dacă ,a pus în mişcare toate 

* - pur şi simplu. - Nota Trad. 
** - o, sfîntă simpli citate I - Nota Trad. 
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pîrghiile corupţiei, dacă a jucat un rol în atentatul lui Henry ... în orice 
caz vechea opoziţie (Thiers, Barrot) a suferit o înfrîngere semnificativă. 
Dar nici d-l Guizot nu va mai putea să conteze pe un partid consevator 
atît de compact care să voteze quand meme * cu guvernul ; căci şi par
tidul conservator s-a scindat în două grupuri : conservateurs bornes **, cu 
ziarele «Debats» şi «Epoque», şi conservateurs progressifs ***, al căror or
gan este «La Presse» " .  (Taurul uită numai că tocmai d-l Guizot este acela 
care cel dintîi, în discursul rostit de el la Lisieux, a re cur> în faţa alegă
torilor la frazeologia "conservatorismului progresist" ) .  "In genere" (aici, 
"cum era şi de aşteptat" ,  începe iarăşi ciudata incoerenţă semnalată şi 
mai sus la Berbec) "problemele abstracte ale politicii de partid, în care 
toate discuţiile se învîrteau în jurul chestiunii dacă trebuie să fie mi
nistru Thiers sau Guizot" (asta se cheamă, în Vestfalia, "probleme abstracte 
ale politicii de partid",  căci acolo tot se mai crede că pînă acum în Franţa 
toate discuţiile "se învîrteau în jurul acestei chestiuni" /), "au fost în
trucîtva împinse pe planul al doilea. Economiştii - Blanqui ... - au fost 
aleşi în cameră şi, o dată cu ei" (pentru lămurirea celor din Vestfalia) , 
"vor fi la ordinea zilei şi probleme economice" (ce şi-or fi închipuind 
cei din Vestfalia despre "problemele" care au fost pînă acum "la ordinea 
zilei" acolo ?) (pag. 426, 427) . 

Intrebare : De ce stăruie aristocraţia engleză să fie men
ţinute pedepsele corporale pentru soldaţi ? Răspuns : 

"Dacă se desfiinţează pedepsele corporale, trebuie stabilit un alt sis
tem de recrutare ; or, dacă ai soldati mai buni, i nevoie şi de ofiteri mai 
buni (I I), care şi-au cîştigat acest grad prin propriile lor merite, şi nu cu 
ajutorul banilor sau prin protecţie. Aristocraţia este împotriva «desWn
ţării pedepselor corporale» tocmai pentru că prin această măsură ar pierde 
o nouă poziţie, şi anume căpătuire a «feciorilof» ei «mai tineri». Dar clasa 
de mijloc urmăreşte pas cu p as înfaptuirea intereselor sale şi va repurta şi 
în acest caz victoria" .  

(Ce de braşoave mai îndrugă şi  ăsta J Campaniile engle
zilor în India, în Afganistan etc. dovedesc că, în momentul 
de faţă, ei nu "au nevoie de ofiţeri mai buni" şi că clasa 
de mijloc engleză nu doreşte ofiţeri mai buni sau soldaţi mai 
buni, ori vreun alt sistem de recrutare, şi pentru ea problema 
desfiinţării biciuirii nu prezintă nici un interes. Dar esenţial 
este aici faptul că "Dampfboot" nu adulmecă, de cîtva timp, 
în Anglia nimic altceva decît lupta clasei de mijloc cu aris
tocraţia) (pag. 428) . 

Numărul din octombrie. 
Franţa. - "D-l Thiers şi-a pierdut vechiul său ziar, «Le Constitu

tionnel» ; acesta a fost cumpărat de un deputat conservator şi acum va 
trece, încet şi imperceptibil" (fireşte, "perceptibil " numai pentru le mode 

* - totuşi. - Nota Trad. ** - conservatori mărgini ţi. - Nota Trad. *.* - conservatori progresişti. - Nota Trad. 
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compose al "adevăratului socialism" ) ,  "in lagărul conservator. D-l Thiers, 
care a ameninţat de multă vreme că, dacă va fi scos din răbdări, va pune 
iarăşi mina pe vechea lui pană de la «National», se pare că acum a cum
părat intr-adevăr «National»-ul". 

(Din păcate, "National din 1 830" era un "National" consti
tuţional şi orleanist, complet diferit de republicanul "National 
din 1834" , pe care d-l Thiers "se pare că într-adevăr l-a cum
părat" anno " 1846. De altfel lui "Dampfboot" i s-a jucat o 
festă de neiertat. Un răuvoitor oarecare şi totodată duşman 
al cauzei drepte i-a strecurat redactorului acestei reviste 
cîteva numere din "Corsaire-Satan" ,  şi acum "Dampfboot" 
tipăreşte bona fide **, ca  pe nişte oracole, ultimele zvonuri 
care figurează în această gazetă, care nu e în nici un caz în
deajuns de momlă pentru cititorii din Vestfalia. Cum ar fi 
putut "Dampfboot" să-şi închipuie că un "Corsaire-Satan" nu 
are cel puţin tot atîta simţ moral şi nu e tot atît de pătruns 
de conştiinţa înaltei meniri a presei pe cît  e el însuşi ?) . 

"Dacă d-l Thiers, făcînd acest pas, a trecut sau nu la republicani, ră
mîne de văzut".  

O, prea cinstite herusc, acest "dacă" tu nu-l datorezi lui 
"Corsaire" i cela sent la foret teutoburgienne d'une lieue ! *... 
In schimb însă, el, lăsîndu-se indus în eroare de "Corsaire" , 
care a luat atitudine în favoarea liber-schimbismulli, atribuie 
agitaţiei pentru ljbre echange **** în Franţa un succes şi o 
importanţă pe care nici pe departe nu le are. 

"Prezicerile noastre după care toate ţările industriale vor trebui să 
urmeze aceeaşi cale şi să ajungă la aceeaşi ţintă ca Anglia ... par deci să 
nu fi fost chiar atît de greşite din moment ce acum se realizează. Şi se 
pare că noi, «teoreticienii nepractici» ,  cunoaştem totuşi tot atit de bine 
siluaJid reală" (ura 1) "ca şi «oamenii practici», cărora le place atit de 
mult să se fălească cu experienţa lor, cu cunoaşterea stării de lucruri 
practice, şi o apreciem chiar mai just decît ei" .  

Sărmani "teoreticieni" teutoburgici 1 Voi nu "cunoaşteţi " 
nici măcar "situaţia reală" a lui "Corsaire-Satan" I (Aceste 
perle se găsesc la p ag. 479) . 

Numărul din noiembrie. 

Franţa. - "fn zadar îşi bat capul savanţii să afle de unde ar putea 
proveni aceste inundaţii care se repetă atit de des. Mai inainte au fost 

� - in anul. - Nota Trad . 
.. - de bună-credinţă. - Nota Trad. *** - asta miroase de la o poştă a pădure teutoburgică. - Nota Trad. **** - schimbul liber. - Nota Trad. 



256 Friedrich Engels 

tăiate, În urma unui ordin al Academiei, pădurile foşnitoare care acope
reau munţii, fiind socotite drept cauza acestui neajuns ; după aceea au 
fost din nou sădite, dar neajunsul a rămas acelaşiM (pag. 522), 

"In zadar" "şi-ar bate capul savanţii" ca să afle în ce 
constă aici cea mai mare absurditate : 1)  crede cumva vest
fali cuI nostru că în Franţa Academia poate da ordine, inclusiv 
ordinul de a tăia pădurile ? 2) crede el că pădurile au fost 
tăiate pentru a evit·a inundaţiile, şi nu de dragul lemnelor şi 
al venitului pe care îl aduc ele ? 3) crede el că savanţii îşi 
bat capul să afle cauza acestor inundaţii ? 4) crede el că pă
durile au fost socotite vreodată drept cauză a inundaţiilor, 
c înd în Franţa p înă şi copiii ştiu că ele sînt pricinuite tocmai 
de distrugerea pădurilor ; 5) crede el oare că în Franţa pă
durile sînt din nou sădite, cînd nicăieri ca în această ţară nu 
se deplînge faptul că ele sînt neglijate şi că despădurirea e 
practicată tot mai intens fără să se ţină seamă de reproducţia 
lor (comp.,  în afara revistelor de specialitate, "La Reforme" ,  
"Le National " ,  "La Democratie pacifique" şi alte ziare d e  opo
ziţie din octombrie şi noiembrie 1846) . Taurul vestfalic are 
ghinion în tot ce face. Dacă se ia după "Corsaire-Satan" ,  se 
încurcă ; dacă se ia dup ă  propriul său geniu, la fel se încurcă. 

După cum am văzut, "adevăratul socialism" la puterea a 
doua a realizat lucruri măreţe pe tărîmul politicii înalte. Ce 
agerime şi ce profunzime în comparaţie cu dările de seamă 
anterioare privitoare la "evenimentele mondiale" I Şi ce amă
nunţită cunoaştere a "situaţiei reale" ! Dar cea mai impor
tantă "situaţie reală" este, pentru "Dampfboot",  sLtuaţia ofiţe
rilor regali prusaci. Locotenentul Anneke, pe care de 
la o vreme îl întîlnim cu regularitate în paginile presei pe
riodice germane ; importanta discuţie de la muzeul din 
Bielefeld în legătură cu modul cum se poartă sabia ; procesele 
de ultraj de care a fost urmată această discuţie etc. constituie 
principalul conţinut al numerelor din octombrie şi noiembrie. 
Ni se dau, de asemenea, o serie de informaţii interesante 
despre "Deutsche Zeitung" ,  care nu a putut fi pus pe picioare, 
despre regatul cerşetorilor din Franţa, zugrăvit de Monteil, 
şi care a pierit în secolul al XVII-lea, .precum şi despre alte 
situaţii la fel de "reale" .  La răstimpuri, mai apare ici-colo 
cîte un semn al înmulţirii 125, care reprezintă încă pe de-a-ntre
gul le mode simple al "adevăratului socialism" şi care debi
tează cu multă dezinvoltură toate lozincile ·acestuia : teoria 
germană şi practica franceză trebuie să se unească ; trebuie 
transpus în viaţă comunismul, pentru ca umanismul să de-
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vină realizabil (pag. 455-458) etc . Din cînd in cînd î i  mai 
scapă şi Berbecului şi chiar Taurului cîte o reminiscenţă ase
mănătoare, dar asta nu tulbură cîtuşi de puţin armonia divină 
a "situaţiei reale" .  

S ă  părăsim acum grosul armatei vestfalice, pentru a ur
mări manevrele unui corp detaşat care s-a fortificat în bine
cuvîntatul Wuppertal, sub fusta unei masive Nemesis 126. De 
mai multă vreme, un oarecare domn FI. Schnake, în rolul lui 
Perseu, ţinea în faţa publicului, ca pe un scut al Gorgonelor, 
revista "Gesellschaftsspiegel",  şi aceasta cu atîta succes încît 
nu numai publicul a adormit din cauza revistei "Gesellschafts
spiegel",  dar şi revista a adormit din cauza publicului. Dar 
Perseu al nostru s-a dovedit a fi un mare glumet. După ce a 
atins acest rezultat demn ds invidiat, el anunţă (în ultima 
pagină a ultimului număr) : 1) că "Gesellschaftsspiegel U ar fi 
răposat, 2) că, pentru a evita orice întîrziere, e de preferat 
ca pe viitor revista să fie trimisă prin poştă. Şi cu aceasta, 
după ce şi-a corectat ultimele ei greşeli de tipar, revista şi-a 
dat duhul. 

Dar însăşi această luare în considerare a "situaţiei reale" 
dovedeşte că şi aici avem de-a face cu le mode compose al 
"adevăratului socialism" .  Există totuşi o deosebire esenţială 
între Berbec şi Taur, de o parte, şi Perseu al nostru, de altă 
parte. Trebuie să recunoaştem că Berbecul şi Taurul rămîn 
cît se poate de credincioşi "situaţiei reale" ,  şi anume situaţiei 
din Vestfalia şi celei din Germania în general. Dovadă - jal
nica scenă de mai sus a Berbecului ; dovadă - idilicele des
ripţii ale vieţii politice a Germaniei pe care ni le oferă 
Taurul şi pe care a trebuit să le trecem cu vederea. Adoptînd 
un nou punct de vedere, ei au luat din le mode simple spiritul 
mic-burghez simplu, neidealizat, realitatea germană aşa cum 
este ea. Cît priveşte afirmarea omului, punerea în valoare a 
teoriei germane etc., ele rămîn în seama a tot felul de semne 
ale înmulţirii şi a altor stele de a doua mărime. La "Gesell
schaftsspiegel U se petrece tocmai contrarul. Aici conducătorul 
de oşti Perseu se debarasează, pe cît îi e cu putinţă, de reali
tatea mic-burgheză, pe care o lasă în grij a suitei sale, pentru 
ca să fie exploatată d. ea, iar el, credincios mitului, se avîntă 
în eterul teoriei germane. El se simte cu atît mai îndreptăţit 
să manifeste oarecare dispreţ faţă de "situaţia reală" , cu cît 
se situează pe un punct de edere cu mult mai precis. Şi dacă 
constelaţiile autentic vestfalice reprezintă le mode compose, 
apoi Perseu este tout ce qu'il y a de plus compose en Alle
(7 - Marx·Engels - Opere. voi. 4 
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magne ·, In zborul său ideologic atît de îndrăzneţ, el se spri
jină, totuşi, pe o "bază materială",  şi acest suport solid 11 
insuflă în lupta sa un curaj de care d-nii Gutzkow, Steinmann, 
Opitz şi alte personalităţi de seamă îşi vor aminti încă ani şi 
ani de zile. Dar " baza materială" a lui Perseu al nostru constă, 
în primul rind, în următoarele 127 : 

1) "Numai o dată cu lichidarea bazei materiale a societăţii noastre, a 
cîştigului particular, Se va sch;mba şi omul" (nr. X, pag. 53). 

Dacă le mode simpie, care a exprimat atît de des această 
idee, ar fi ştiut măcar că cîştigul particular este baza mate
rială a societăţii noastre, atunci ar fi devenit le mode compose 
şi sub auspiciile lui Perseu al nostru ar fi continuat să ducă 
o viaţă tihnită şi smerită, plină de cinste şi cuvioşie. Insă, 
cum nu avea, la rindul său, o bază materială, prin el s-a îm
plinit ceea ce stă scris la profetul Goethe : 

Şi dacă-i lipseşte şezutul, 
Cm să şadă oare cavalerul 1128 

Cît de "materială " este această bază, CÎştigul particular 
reiese, Între altele, şi din următorul pasaj : 

"Egoismul, ciştigul particular" (care sint deci identice, "egoismul" 
fiind, prin urmare, şi el "o bază ma/eriaIă") "zdruncină lumea cu prin
cip.ul : fiecare pentru sine" etc. (pag. 53) . 

Aşadar, "o bază materială" care "zdruncină" nu cu fapte 
"materiale I , ci cu "principii " ideal e. - După cum se ştie (şi 
dacă nu se ştie încă, atunci Perseu îns.. şi explică acest lucru 
în pasajul citat mai sus) , şi mizeria este una dintre laturile 
. ,societăţii noastre " .  Dar, după cum aflăm, nu "baza materială, 
cî'tigul particular" ,  ci, au contraire •• , 

"lranscenden/ul a impins omenirea in mizerie" (pag. 54 ; toate aceste 
trei citate au fost luate din acelaşi articol). 

Fie ca, în acest caz, "transcendentul � să-I izbăvească 
cît mai curînd pe nefericitul Perseu "de mizeria în carell l-a 
"împins " "baza materială" ,  

1) "Adevărata masă n U  este pusă i n  mişcare d e  o Idee, ci de «inte
resul just inteles»... In revolutia socială... egoismului partidului conser
vator i se va opune egoismul, mai nobil·, al "oporului" "dornic de 

• - tot ce este mai complex in Germania. - No/a Trad . 
.•• - dimpotrivă. No./a Trad . . 
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mintuire" (un popor " dornic de mintuire" care face revoluţie 1) .. . "El luptă 
pentru «interesul» său «just inţeles", impotriva interesului exclusivist, 
brut�l al particularilor, avind ca sprijin o forţă morală şi un zel ne
obosIt "  (nr. XIl, pag. 86). 

"Interesul just înţeles " al lui Perseu al nostru, cel "dornic 
de mîntuire " ,  avînd, fără îndoială, "ca sprijin o forţă mo
rală şi Un zel neobosit " ,  constă în "a opune egoismului par
tidului conservator egoismul mai nobil " al tăcerii ; căci el 
"nu pune în mişcare nici o idee" fără a compromite totodată 
le mode compose al "adevăratului socialism" .  

3) "Sărăcia este o consecinţă a propr;etăţii, care este proprietate pri
vată şi, prin natura ei, exclusivistă I 1" (XII, 79) , 

4) "Nu se poate stabili despre ce leI de asociaţii este vorba aici ; dar 
dacă autorul s-a gindit la asociaţiile egoiste ale capitaliştilor, atunci in
seamnă că el a uitat de importantele asociaţii ale meseriaşilor, indreptate 
Impotriva samavolniciei patronilor" I I (Xll, 80). 

Perseu este mai fericit. Ce prostie a vrut să spună "nu se 
poate stabili " ; dar dacă s-a "gindit " numai la cea stilistică, 
el nu a "uitat-o" în nici un caz nici pe cea logică, et iuuu tot 
atit de "importantă" . In legătură cu asociaţiile, mai men
ţi onăm că la pag. 84 ni se dau unele lămuriri despre "asocia
ţiile propriu-zise care ridică conştiinţa proletarilor şi for
mează energica opoziţie ( ! ) proletară ( ! I) totală ( ! I ! ) faţă de 
starea de lucruri existentă" . 

Am amintit mai sus - cînd a fost vorba de d-l Grun -
obiceiul "adevăraţilor socialişti" de a-şi însuşi raţionamente 
pe care nu le-au înţeles, învăţînd pe de rost anumite fraze 
şi lozinci 120. Le mode compose diferă de le mode s imple doar 
printr-un mai mare număr de asemenea bucăţi nemistui te, 
obţinute pe căi ocolite şi de aceea înghiţite cu atit mai re
pede şi prin îngrozitoarele dureri de stomac provocate de o 
asemenea îngurgitare. Am văzut cum, la fiecare cuvînt rostit 
de el , vestfalicului nostru îi scapă din gură "situaţia reală " ,  
"chestiunile politice-economice" etc . ,  cum operează neînfri
catul Perseu cu "baza materială" ,  cu "interesul just inteles " ,  
cu  "opoziţia proletară" . Acest ultim cavaler al Oglinzii * mai 
poartă cu sine - pentru a se folosi de el la nevoie - "feuda
lismul banilor" ,  pe care ar fi făcut totuşi mai bine să-I lase 
in seama autorului său, Fourier. El întelege atit  de puţin ce 
Înseamnă acest termen, încît în nr. XII, la pag. 78, afirmă că 

• Aluzie la revista "Gesellschaftsspiegel" ("Oglinda societăţii " ) .  -
Nota Trad. 

1 7* 
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acest feudalism "creează, în locul aristocraţiei feudale, doar 
aristocraţia averW , de unde rezultă 1 )  că " feudalismul bani
lor " ,  adică "aristocraţia averii U "se creează"  singură şi 2) c. 
"aristocraţia feudală" nu a fost o "aristocraţie a averi i" .  Apoi. 
la pag. 79, el afirmă că  "feudalismul banilor" (adică al ban
cherilor, feudalismul ai cărui vasali sînt micii industriaşi şi 
micii capitalişti, dacă vrem să ne servim şi în continuare de 
acelaşi mod de exprimare) şi cel "al industriei" (ai cărui 
vasali sînt proletarii) ar fi "unul şi acelaşi" .  

D e  "baza materială " s e  leagă în mod firesc şi următoarea 
dorinţă pioasă a cavalerului Oglinzii (dorinţă care aminteşte 
de speranţa plină de bucurie a vestfalicului că parlamentul 
francez va ţine pentru instruirea teutoburgilor un ciclu de 
prelegeri pe teme de economie politică) : 

"Trebuie însă să menţionăm că din numerele ziarului "Volks-Tribun" 
(din New York) trimise nouă nu am aflat pină acum aproape nimic ... des
pre comertul şi industria Amer.cii... Lipsa unor informatii instructive c. 
privire la conditiile industriale şi politice-economice ale Americii, de la 
care porneşte totuşi" (aşa să fie are 1) "intotdeauna reforma socială" etcL 
(X, pag. 56). 

"Volks-Tribun" ,  O gazetă care vrea numaidecît să desfă
şoare în America propagandă populară, este deci criticată nu 
pentru că îşi începe treaba pe dos, ci pentru că nu furnizează 
revistei "Gesellschaftsspiegel " "informaţi i instructive" asupra 
,unor lucruri cu care ea nu are, fireşte, nimic comun în forma 
cerută aici. De cînd Perseu a descoperit "baza materială " ,  cu 
care nu ştie ce să facă, el cere fiecăruia să-i dea lămuriri 
asupra ei. 

In afară de acestea, Perseu ne mai relatează că mica bur
ghezie este ruinată de concurenţă, că 

"veşmintele luxoase... croite din stofe grele... sint foarte Incomode" 
(XII, pag. 83. - Perseu, pe cit se pare, crede că o rochie de ati as ci ntă
reşte tot atîta cit o cămaşă de zale) , şi multe alte lucruri asemănătoare. 

Şi pentru ca cititorului să nu-i mai rămînă nici o îndoială 
asupra imaginii pe care şi-o face Perseu al nostru despre 
"baza materială" ,  în nr. X, la pag. 53, ni se spune : 

"D-I Gutzkow ar face bine ca mai întii să se familiarizeze cit de cit 
cu sociologia germană, pentru ca amintirea comunismului Iancez inter
zis, a lui Babeuf, Cabet să nu-l mal stingherească ... " , 

iar la pag. �2 : 
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"comunismul german vrea să ne infăţişeze o societate in care munca ŞI plăcerea sint identice şi nu mai sînt despărţite printr-o răsplată exte
rioară·. 

Am văzut din cele de mai sus în ce constă atit "sociologia 
germană I cit şi societatea însăşi care trebuie "înfăţişată" şi, 
cu această ocazie, nu prea ne-am simţit în cea mai bună 
societate. 

Cit despre tovarăşii de luptă ai cavalerului Oglinzii, tre
buie spus că ei ne "înfăţişează" o "societate" extrem de 
plicticoasă. Intr-o vreme ei îşi propuseseră să joace rolul pro
videnţei pentru tirgoveţul şi săteanul german. Fără ştirea şi 
voin ţa revistei "Gesellschaftsspiegel " ,  nu cădea nici un tini
chigiu de pe acoperiş şi nici un copil în apă. Din fericire pen
tru "Dorfzeitung" ,  care începuse să vadă în această concu
renţă un pericol pentru ea, confreria Oglinzii renunţă curînd 
la această activitate plictisitoare : unul după altul, membrii 
ei adormiră cu toţii, istoviţi . In zadar au fost folosite toate 
mijloacele pentru a-i trezi şi pentru ,a insufla o viaţă nouă 
ziarului : actiunea scutului Gorgonelor - puterea lor de a 
preface totul în piatră ..... îşi făcuse efectul şi asupra colabo
ratoril or ; în cele din urmă, Perseu al ,nostru rămase singur 
cu scutul său şi cu "baza materială" ,  "prinrre cadavre, un su
flet stingher" 130 ; talia imposibilă a masivei Nemesis se pră
buşi în ruine, şi "Gesells1chaftsspiegel" îşi dădu duhul. 

Fie-i ţărîna uşoară I Dar să ne întoarcem deocamdată pri
virile în altă direcţie şi să căutăm, într-un loc învecinat din 
emisfera boreală, o constelaţie mai luminoasă. Cu coada sa 
strălucitoare apare, scinteind în faţa ochilor noştri, Urs a Ma
jor · ,  ursul mare, sau maiorul urşilor, Piittmann, care poartă 
şi numele de Pleiada, pentru că apare întotdeauna in număr 
de şapte, ca să umple cele douăzeci de coli necesare 131.  Un 
vajnic luptător I Sătul de a tot sta în patru labe în vechea lui 
poziţie de pe harta cerească, el s-a ridicat, în cele din urmă, 
pe picioarele dinapoi şi s-a înarmat precum stă scris : îm
brăcaţi uniforma caracterului şi puneţi-vă eşarfa credinţei ; 
prindeţi de umerii voştri epoleţii emfazei, puneţi-vă tricornul 
entuziasmului şi împodobiţi-vă pieptul bărbătesc cu ordinul 
jertfei de sine clasa a treia : încingeţi-vă u spada veninoasă 
a urii impotriva tiranilor şi încălţaţi-vă cu cizme, ca să fa
ceţi propagandă cu cele mai mici cheltuieli de producţie 

• - constelaţia Carul mare, - Nota Tad. 
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posibile. Astfel echipat, maiorul nostru păşeşte în faţa bata
Honului său, scoate sabia, comandă : drepţi ' şi rosteşte urmă
toarea cu vîntare : 

Soldaţi I De la înălţimea vitrinei acelei edituri privesc spre 
voi patruzeci de napoleoni de aur I Priviţi în jurul vostru, 
eroici apărători ai "reformei sociale totale" , vedeţi voi ;oa
rele ? Acesta este soarele Austerlitzului, care ne prevesteşte 
victoria, soldaţi ' 

"Conştiinţa că luptăm numai pentru cei săraci şi oropsiti, pentru cei 
lnşelati şi deznădăjduiti ne dă curajul şi neînfricarea de a rezista pînă la 
sfîrşit. Nimic din ceea ce apărăm noi aici nu reprezintă jumătăti de măsură, 
nimic din ceea ce vrem noi nu este neclar" (ci, mai degrabă, ceva cu to
tul confuz) ; "de aceea sîntem noi dirzi şi, orice s-ar întimpla, rămînem 
pentru totdeauna credincioşi poporului, poporului oprimal· I ("Rheinische 
Jahrbiicher", voI. Il, Prefaţă) . 

La umăr arm' , - Drepţi 1 - Prezentaţi arm' , - Trăiască 
noua ordine socială, pe care am luat-o de la Babeuf, am îm
bunătăţit-o şi am reglementat-o în 14 capitole şi 63 de articole 
de regulament de serviciu în campanie 1 

"Se înţelege că este tot una dacă, pînă la urmă, lucrurile se vor pe
trece aşa cum am presupus noi, dar va fi totuşi altfel decit crede duşma
nul, altfel decit a fost pînă acum ! Toate instituţiile ticăloase care prin 
activitatea mirşavă desfăşurată de ele de-a lungul secolelor au contribuit 
la pieirea popoarelor şi  a oamenilor se vor prăbuşi 1" ("Rheinische Jahr
biicher" ,  Il, pag. 240) . 

Crucile şi dumnezeii !  Drepţi ! - La umăr arm" Stînga-m
prejurl - La picior arm' - Inainte marşl - Dar ursul este, 
prin natura sa, un animal pur germanic. După ce a trezit 
cu această cuvîntare un entuziast "ura 1" general, săvîrşind 
astfel una dintre cele mai temerare fapte ale secolului nostru, 
el se instalează ca la el acasă şi dă frîu liber inimii sale sim
ţitoare şi iubitoare, într-o lungă elegie duioasă despre "Ipo
crizie" ("Rheinische Jahrbicher" ,  II, pag. 129-149) . In epoca 
noastră putredă, roasă pînă în străfunduri de viermele egois
mului, există, din păcate, indivizi în pieptul cărora nu bate 
o inimă caldă, ai căror ochi nu i-a împăienjen! niciodată o 
lacrimă de compătimire, prin a căror tigvă goală nu a trecut 
niciodată fulgerul luminos al entuziasmului fierbinte pentru 
binele omenirii. Dacă cumva, cititorule, ai să găseşti vreunul 
dintre aceştia, dă-i să citească "Ipocrizia" marelui urs, şi el 
va plînge, va plînge amarnic ' Va vedea atunci cît de neno
rocit, de sărman şi de despliat este el ; căci, fie el teolog, 
jurist, medic, om de stat, negustor, măturător sau portar, el 
găseşte aici dezvăluită ipocrizia specifică a fiecărei categorii 
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în parte. El va vedea cum aici se cuibăreşte peste tot ipocri
zia şi va vedea, mai ales, "cît de greu blestem este ipocrizia 
juriştilor" .  Dacă asta nu-l va face să se pocăiască şi să se în
drepte, atuni nu merita să se i născut în secolul marelui 
urs. Intr-adevăr, trebuie să fii un urs cinstit, un urs "un
sophisticated *, cum spun englezii ,  pentru a adulmeca la 
fiecare pas ipocrizia lumii rele. Ori încotro s-ar întoarce, 
marele urs se loveşte pretutindeni numai de ipocrizie. 1 se 
întîmplă şi lui ca şi predecesoului său din "Lilis Park" 132 : 

Dar ah 1 Stau aşa la colt 
Şi-aud din depărtare gîgîitul, 
Văd lucirea şi fîlfiitul, 
Mă-ntorc 
Şi mormăi, 
Şi-alerg înapoi o bucată 
Şi mă uit imprejur 
Şi mormăi, 
Şi-alerg iar o bucată, 
Şi-n cele din urmă mă întorc totuşi din nou. 

E şi firesc acest lucru, căci cum ar putea cineva să scape 
de ipocrizie în societatea noastră coruptă pînă în străfunduri I 
Dar este trist I 

"Oricine poate fi medisant, siiffisant, perfid, malizios' ** şi tot ce vrei, 
fiindcă s-a găsit foma decentă" (pag. 145) . 

Te apucă pur şi simplu desperarea, mai ales cînd eşti Ursa 
Major I 

"Din păcate, pînă şi familia este întinată de minciună .. .  şi firul min
ciunii trece prin mijlocul familiei şi se moşteneşte din generaţie în ge
neratie" . 

Vai, vai şi iar 'vai de capii de familie din patria germană I 
Atunci începe deodată să turbeze. 
Un spirit puternic îi pufăie pe nări, 
Natura intimă se răzvrăteşte -

şi Ursa Maj or se înalţă iarăşi pe picioarele dinapoi : 

"Blestemat să fii egoismule ! Cît de înspăimîntător eşti tu cInd plu
teşti peste capetele oamenilor 1 Cu aripile tale sumbre, cu croncănitul 
tău strident... Blestemat să fii egoismule 1 ... Milioane şi milioane de robi 
sămani... plingind şi hohotind, inguindu-se şi jeind... Blestemat să fii 

* - simplu, sincer. - Nota TIad. 
* '  - clevetitor, înfumurat, prfid, răutăcios. - Nota TIad. 
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egoismule 1 Blestemat să fii egoismule 1... Bandă de preoţi ai lui Baal .. . 
Duhare ciumată ... Blestemat să fii egoismule 1 ... Monştri ai egoismului ... • 
(pag. 14-1481. 

Jmi zbirlesc spatele ţepos 
Neobişnuit să slujească, 
Fiecare pomişor dichisit ride 
De mine 1 Fug de bowling green *, 
De iarba minunată, cosită scurt ; 
Dar merişoru-mi dă cu tifla, 
• • • • • • • • • • • • I • •  I , 
Dar ostenesc, şi-atunci, destul de istovit, 
Mă-ntind lîngă cascade meşteşugite. 
Şi-amarnic pling, mă tăvălesc pe jumătate mot, 
Dar, vai, nenorocirea mea o aud 
Doar Oread.le de porţelan 1 

Dar cea mai mare "ipocrizie " în toată această ieremiadă 
constă în a prezenta un asemenea mişmaş de banală frazeolo
gie literară şi reminiscenţe de roman drept un tablou al "ipo
criziei " societăţii actuale şi să pretinzi că, îngrijorat de soarta 
omenirii aflate în suferinţă, eşti profund indignat de această 
gogoriţă. 

Cine este cît de cît familiarizat cu harta cerească ştie că 
Ursa Major se află în conversaţie intimă cu un individ cît 
se poate de plicticos ca înfăţişare, care duce mai mulţi ogari 
legaţi de aceeaşi curea şi se numeşte " V ăcarul" . Această con
versaţie este reprodusă pe firmamentul adevăratului socia
lism la pag. 241-256 ale lui "Rheinische Jahrbicher" ,  voI. II. 
Rolul Văcarului îl preia acelaşi domn Semmig de al cărui 
articol "Socialism, comunism, umanism" ne-am ocupat ceva 
mai înainte. Cu el ne aflăm în grupul saxon, în cadrul căruia 
reprezintă cea mai aleasă constelaţie ; de aceea a şi scris un 
volumaş despre "stările de lucruri din Saxonia" .  In pasa iul 
citat de noi, Urs a Major îşi exprimă, printr-un mormăit, satis
facţia cu privire la acest volumaş, din care recită, "plin de o 
robustă mulţumire" ,  pagini întregi. Aceste citate sînt su
ficiente pentru a caracteriza întreaga cărticică, şi sînt cu atît 
mai bine venite cu cît, în general, scrierile Văcarului nu se 
pot obţine în străinătate. 

Deşi, în "stările de lucruri din Saxonia" ,  Văcarul a bine
voit să coboare de la înălţimea speculaţiei sale pînă la "situa
ţia reală" ,  el se simte totuşi, împreună cu întregul lui grup 
saxon, la fel ca şi Ursa Major, legat cu trup şi suflet de le 
mode simple al " adevăratului socialism" .  In general, cu cei 

* - pajişte. - Nota Tlad. 



Adevăraţii socialişti 265 

din Vestfalia şi confreria Oglinzii, dar in special cu Berbecul, 
Taurul şi Perseu, le mode compose este epuizat. De aceea 
grupul saxon şi toate celelalte grupuri nu reprezintă decît 
dezvoltări ulterioare ale "adevăratului socialism" pur şi sim
plu, caracterizat de noi mai sus. 

Văcarul nostru, ca tîrgoveţ şi ca unul care ne oferă o 
descriere a statului german-constituţional model, asmute mai 
intîi pe unul din ogarii săi împotriva liberalilor. Nu este ca
zul să ne oprim asupra acestei înflăcărate filipici, cu atît mai 
mult cu cît ea, ca şi celelalte tirade similare ale "adevăraţilor 
socialişti ", nu este altceva decît o plată tălmăcire în maniera 
germană a criticii făcute aceluiaşi obiect de către socialiştii 
francezi. Cu Văcarul se petrece acelaşi lucru ca şi cu capita
liştii ; el posedă, ca să ne exprimăm cu propriile lui cuvinte, 
"produse create de muncitorii"  Franţei şi de reprezentanţii 
lor literari "ca urmare a moştenirii oarbe a unor capitaluri 
străine" ("Rheinische Jahrbicher" , II, pag. 256) . El nici măcar 
nu le-a tălmăcit în limba germană, căci treaba asta fusese 
făcută inaintea lui de către alţli (comp. "Deutsches Birger
buch" ,  "Rheinische Jahrbicher " , 1 etc.) . El nu a făcut decît să 
sporească această "moştenire oarbă" prin cîteva mnifestări 
de "orbire" nu numai germană, ci în special saxonă. Astfel el 
este de părere (loc. cit., pag. 243) că liberalii se pronunţă în 
favoarea "procedurii judiciare publice cu scopul de a folosi 
sala tribunalului pentru exerciţiile lor de declamaţie reto
rică 1 " .  Aşadar, în ciuda pomirii sale împotriva burghezilor, 
capitaliştilor etc., Văcarul nu vede în liberali pe toţi aceştia, 
ci numai pe slujitorii lor plătiţi, pe avocati. 

Rezultatul ingenioasei cercetări a liberalismului întreprinsă 
de Văcarul nostru este de-a dreptul remarcabil. Nicicînd nu 
şi-a exprimat "adevăratul socialism" cu atîta hotărîre tendinţa 
lui politică reacţionară : 

"Dar voi... proletarii ... , care vaţi lăsat cindva antrenati de această 
burghezie l,berală şi aţi participat la dezordini (aduceţi-vă amint' de 
anul 1830), fiţi prevăzători 1 Nu o sprijiniţi in strădaniile şi in lupta ei ... 
lăsaţi-o să lupte singură. Ceea ce face ea ... e numai in interesul ei ; dar, 
mai ales, nu participati niciodată la revolutii politice. căci ele pornesc 
întotdeauna numai de la o minoritate nemulţumită, care, fiind ea însăşi 
ahtiată după putere, caută să răstoarne puterea dominantă şi să pună 
îna pe cirma ţării 1" (pag. 245, 246). 

Văcarul este pe deplin îndreptăţit să se aştepte la recu
noştinţă din partea guvernului regal al Saxoniei, care il poate 
răsplăti acordîndu-i cel puţin ordinul Rautenkrone 13. Dacă 
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s-ar putea presupune că proletariatul german îi va urma sfa
tul, atunci existenţa statului saxon - stat model feudal-mic
burghez-ţărănesc-birocratic - ar fi pentru mult timp asigu
rată. Văcarului i se pare că ceea ce este bun pentru Franţa 
şi Anglia, unde domină burghezia, trebuie să fie bun şi pentru 
Saxonia, unde ea este încă departe de a deţine o asemenea 
poziţie. De altfel, cît de puţin poate proletariatul, chiar şi în 
Anglia şi în Franţa, să rămînă indiferent faţă de nişte pro
bleme care, pentru moment, nu prezintă, ce-i drept, interes 
decît pentru burghezie sau pentru o anumită fracţiune a ei i 
lucrul acesta îl poate afla zilnic Văcarul din citirea ziarelor 
proletare de acolo. Asemenea probleme sînt, printre altele, în 
Anglia desfiinţarea bisericii de stat, aşa-zisa equitable adjust
ment * a datoriei publice, impozitul direct, iar în Franţa extin
derea dreptului de vot asupra micii burghezii, desfiinţarea 
taxelor vamale orăşeneşti etc. 

La urma urmei, tot acest "faimos liberalism a saxon "nu 
este altceva decît o vorbă goală . . .  , o dispută sterilă",  nu pen
tru că prin aceasta nu se va realiza nimic, iar burghezia nu va 
Înainta nici măcar cu un pas, ci pentru că "voi " ,  liberalii, " tot 
nu sînteţi în stare să tămăduiţi, cu ajutorul lui, în mod radical 
societatea bolnavă" (pag. 249) . Şi ei sînt cu atît mai puţin în 
stare să facă acest lucru, cu cît nici măcar nu consideră că 
societatea este bolnavă. 

Dar destul despre asta. La pag. 248, Văcarul sloboade încă 
un ogar economic. 

La Leipzig ... "au apărut intregi cartiere noi" (Vă carul cunoaşte Cuc
tiere care nu "apar" ca "noi", ci de la bun inceput sînt vechi). Cu acest 
prilej insă a ieşit la iveală o gravă disproporţie in ceea ce priveşte lo
cuinţele i s-a constatat că lipsesc locuinţele la un (1) preţ mijlociu. Ori
cine clădeşte o casă nouă caută să obţină o dobîndă ridicată" (\ vra să 
spună chirie ·· ridicată), ,din care cauză caw lui este accesibilă numai 
familiilor cu gospodărie mare i datorită lipsei de alte locuinţe, unele fa
milii sînt nevoite să inchirieze o locuinţă mai mare decît le trebuie şi 
decît le permit mijloacele. In felul acesta se inmulţesc datoriile, sechestrele, 
poliţele protestate etc. \" (Acest , , 1 "  merită un al doilea ( 1 ) )  "Intr-un cu
vint, clasa de mijloc este pur şi simplU sortită a li eliminată". 

Admiraţi, vă rog, simplicitatea primitivă a acestui ogar 
economic I Văcarul vede că mica burghezie a Leipzigului, a 
acestui oraş al culturii, se ruinează într-un mod extrem de 
amuzant din punctul nostru de vedere. "In zilele noastre, cînd 
toate diferenţele înăuntrul speciei se şterg" (pag. 251 ) ,  acest 

• - reglementare echitabilă. - Notn Trad . 
•• Joc de cuvinte : Zins - dolndă i Mietzins - chiie. - Nota Trad. 
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fenomen ar trebui să .. l bucure şi pe el ; dar, dimpotrivă, pe el 
mai degrabă îl mîhneşte şi-l îndealnnă să-i caute cauzele. El 
descoperă aceste cauze în viclenia constructorilor speculanţi, 
oare vor să instaleze, în schimbul unei chirii exagerate, pe 
orice prăvăliaş într-un palat. "Constructorii "  din Leipzig -
ne explică Vă carul într-o saxonă cît se poate de greoaie şi 
de încîlcită, care numai germană nu poate fi numită - se 
află mai presus de orice legi ale concurenţei. Ei construiesc 
locuinţe mai scumpe decît acelea de care au nevoie locatarii ; 
ei nu se orientează după mersul pieţei, ci după "dobinda 
ridicată" ; şi, în timp ce în oricare altă localitate ei ar fi fost 
nevoiţi să-şi închirieze locuinţele la un preţ scăzut, în Leipzig 
ei reuşesc să supună piaţa propriului lor bon plaisir * şi să-i 
silească pe chiriaşi să se ruineze plătind chirii ridicate I 
Vă carul a luat ţînţarul drept armăsar, a luat dispropoTţia mo
mentană dintre cerere şi ofertă pe piaţa locuinţelor drept stare 
de lucruri permanentă, ba chiar drept cauză a ruinării micii 
burghezii. Dar asemenea naivitate nu-i poate fi iertată socia
lismului saxon atîta timp cît el mai înfăptuieşte "o operă 
demnă de Om şi pentru care Oamenii «îl» vor binecuvînta" 
(pag. 242) . 

Ştim deja că "adevăratul socialism" este un mare ipo
hondu. u toate acestea, ne-am lăsat l egănaţi de speranţa 
că Vă caul, care în primul volum din "Rheinische Jahrbicher" 
a dat dovadă de o atît de fermecătoare cutezanţă în jude
cata sa, nu suferă de această boală. Nici vorbă nu mai poate fi 
de aşa ceva. La pag. 252, 253, el lansează următorul ogar, 
caTe s cheaună, ceea ce face ca Ursa Majo" să cadă în extaz : 

"Serbarea ţintaşilor din Drezda ... o serbare populară i abia ai păşit în 
poiană, şi te întîmpină tînguirea flaşnetelor orbilor, cărora constituţia nu lp 
astîmpără foamea... răsună strigătele de iarmaro' ale «artiştilofl, clre 
prin schimonoselile lor desfatl o societate a cărei ordine este ea însăsi 
in mod hidos şi dezgustător schimonosită" .  

(Dacă un dansator pe sîrmă se aşază pe cap, asta simbo
lizează pentru Vă car actuala lume răsturnată cu. capul în jos ; 
sensul mistic al tumbelor este falimentul ; secretul jongleriei 
cu ouăl e este cariera scriitorului "adevărat socialist" , care, 
in ciuda tuturor "schimonoselilor" ,  poate să alunece şi să-şi 
murdărească cu gălbenuş de ou întreaga "bază materială" i 
o flaşnetă înseamnă o constituţie care nu satură i o tobă -

• - bunl plac. - Nota Trad. 
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libertatea presei, care nu satură ; o dugheană de telal -
.,adevăratul socialism" ,  care de asemenea nu satură. Adincit 
in acest simbolism, Vă carul se plimbă, suspin ind, prin mul
ţime şi, în cele din urmă, ajunge, ca şi Perseu de mai înainte, 
la sentimentul înălţător că el este "printre năpîrci un suflet 
stingher") . 

,,�i acolo, în corturi, patronii de bordel îşi practic i... meseria lor 
neruşinată" (urmează o lungă tiradă) ... "Prostituţie, monstru ciumat, tu 
eşti ultimul rod al societăţii noastre de azi " (nu intotdeauna ultimul, câ"i 
după el poate mai vine şi Un copil nelegitim) ... "Aş putea si vă spun, 
bunăoară, povestea unei fete care s-a aruncat la picioarele unui străin ... " 
(urmează povestea) ... "aş putea să vă spun povestea, dar nu. nu vreau 
să v-o spun" (tocmai pentru că ne-a spus-o).. .  "Nu, ea, societatea, nu 
deplînge pe nenorocitele victime ale nevoii şi ale seducţiei, dar ea lirăşte 
in fata scaunului de judecată pe proxeneţii impertinenţl ... ba nu, nici pe 
ei I Căci ei nu flC altcpva decit ceea ce fac toti ceilalţi I ei fac nelot, 
aşa cum face toată lumea" etc. 

Cu aceasta "adevăratul socialist" a luat vina de pe umerii 
tuturor indivizilor şi a aruncat-o asupra intangibilei "socie
tăţi " .  Cosi fan tutti 134, şi, la urma urmei, principalul este s ă  
rămîi bun prieten c u  toată lumea. Aspectul cel mai caracte
ristic al prostituţiei - şi anume faptul că ea este cea mai con
cretă, cea mai palpabilă exploatare a proletariatului de către 
burghezie, acest aspect al ei, in faţa căruia "durerea inimii 
care îndeamnă la fapte" (pag. 253) , cu lunga şi moralizatoarea 
ei supă pentru săraci, dă faliment, făcînd loc pasiunii, urii de 
clasă, dornice de răzbunare -, a,cest aspect "adevăratului 
socialism " nu-i este cunoscut. In prostituate el deplînge mai 
-degrabă nişte fiinţe care ar fi putut deveni vînzătoare de 
băcănie şi mici meşteriţe şi în persoana cărora el nu mai 
poate admira "capodopera creaţiei" ,  "potirele florilor, pă
trunse de mireasma celor mai sfinte şi mai dulci simţăminte" ,  
Pauvre petit bonhomme I * 

Floarea socialismului saxon este o mică fiţuică săptă
mînală, numită "Veilchen **, Revistă de critică in ofensivă 
modernă" 135, redactată şi editată de G. Schliissel din Bautzen, 
Violetele sint deci, de fapt, Schliisselblumen ***. Aceste flo
ricele delicate sînt caracterizate în "Trier'sche Zeitung" 136 
( 12  ianuarie a. c.) de către un corespondent de la Leipzig, care 
face şi el parte din bandă, în felul următor : 

* Sărmane om naiv. - Nota l'rad . 
•• "Violete" .  - Nota Trad . 

• ** Joc de cuvinte : .. Schliisselblume" (ciuboţica cucului) poate insemna 
şi "floarea lui Schliissel" . - Nota Red. 
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• .rn aViolete» putem saluta un progres. o dezvoltare a heletristicii 
saxone ; cu toate ci revista este foarte tînări. ea se striduieşte din ris
puteri să impdce vech i le  jumităti de măsură ale polit!cii saxone cu teoria 
socială a prezentului · .  

"Vechile jumătăţi de măsură saxone " nu li se par destul 
de injumătăţite acestor saxoni inveteraţi, aşa că vor să le mai 
înjumătăţească încă o dată prin această "împăcare" .  Ceva 
cum nu se poate mai "inofensiv" I 

Nu am văzut decît un singur exemplar din aceste violete . 
dar 

;hemUltă şi anonim!. 
Era o violetă drăguJă 17. 

In acest număr, primul pe anul 1847, amicul nostru Văca
rul închină doamnelor "inofensive moderne" cîteva versuri 
gingaşe în semn de omagiu. In ele se spune, între altele, că  

Ş i  sufletul gingaş a l  blindelor femei 
E-mpodobit de-al urii ghimpe impotriva tiranilor -

metaforă a cărei cutezanţă trebuie fără îndoială să fi "împo
dobit " ,  între timp, "sufletul gingaş" al Văcarului nostru cu 
"ghimpe,le" remuşcării. 

"Obrajii voştri nu-i imbujoreazi numai 
Poveştile şăgalnice de-amor· -

nu cumva Văcarul - acest bărbat instruit şi cumsecade. 
care, deşi "ar putea să spună atîtea poveşti " ,  nu "vrea" totuşi 
să le spună, pentru că a şi făcut acest lucru, şi care nu vorbeşte 
despre alt "ghimpe" decît cel al "urii împotriva tiranilor" -
este el într-adevăr în stare să facă lIsă roşească" "obrajii fru
moşi" ai femeilor şi fecioarelor prin "şăgalnice" şi echivoce 
"poveşti de amor" ? 

Obrajii voştri nu-i imbujoreazi numai 
Poveştile şăgalnice de-amor ; 
Ei ard de dorul pătimaş al l;bertătii . 
Roşind aidoma petdlelor de trandafir. 

Imbujorarea pricinuită de "dorul pătimaş al libertăţii" 
poate fi, desigur, uşor deosebită - datorită culorii ei mai 
"deschise" ,  mai pudice şi mai decente - de roşeaţa stacojie 
caracteristică "poveştilor şăgalnice de amor" j şi poate fi 
uşor deosebită mai ales de către un bărbat ca Văcarul, care 
e în stare să distingă "al urii ghimpe împotriva tiranilor" de 
toţi ceilalţi "ghimpi" . 
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"Violetele M ne oferă în acelaşi timp posibilitatea să facem 
cunoştinţă cu una dintre frumoasele al căror "suflet gingaş· 
este " împodobit de-al urii ghimpe împotriva tiranilor" şi ai 
căror "obraj i frumoşi" sînt "îmbujoraţi de dorul pătimaş al 
libertăţi i "  . Andromeda firmamentului "adevărat socialist " 
(domnişoara Louise Otto) . această femeie modernă care, in
cătuşată, pironită de stinca unor condiţii nefireşti, asaltată de 
valurile spumegînd! ale unor străvechi prejudecăţi, ne pre
zintă "o critică inofensivă modernă" a operelor poetice ale lui 
Alfred Meissner. E un spectacol într-adevăr ciudat, dar încîn
tător, acela pe care ni-l oferă această luptă dintre înflăcăra
rea debordantă şi sfiala gingaşă a fecioarei germane, plină de 
entuziasm pentru "regele poeţilor " ,  care face să vibreze cele 
mai ascunse coarde ale sufletului feminin, smulgîndu-le 
accente de omagiu înrudite cu sentimente mai profunde şi mai 
delicate, accente care, în sinceritatea lor naivă, constituie 
pentru bard cea mai frumoasă recompensă. Dar să ascultăm, 
în toată naiva lor spontaneitate, aceste mărturisiri măguli toare 
ale unui suflet feciorelnic, pentru care multe lucruri din lumea 
asta păcătoasă sînt încă învălui te în mister. Să ascultăm şi 
să nu uităm că pentru cel neprihănit neprihănite-s toate. 

Da, "profunda duioşie care emană dm pueziile lui Meissner poate ti 
doar simţi tă, dar nu poate fi in nici un caz explicată celor care nu sint 
in stare s-o simtă. Aceste cintece sint reflexul auriu al flăcării vii pe care 
poetul o face să se indlte ca jertfă pe altarul libertăţii, care este un sanc
tUdr al inimii sale. Acest reflex, a cărui strălucue trezeşte in mintea 
noastrd dmintirea cuvintelor lui Schiller : pe scnitorul care nu valorează 
mai mult decit opera sa, posteritatea il  trece cu vederea. In cazul de fată 
însă ne ddm seama că acest poet valorează el însuşi mai mult d!cit fn
moasele sale poeme " (des. gur, domnişoară Andromeda, desigur) , "că in 
el sdlăşluleşte ceva inexprimabil, ceva "care intrece tot ce se vede» ,  cum 
spune Hamlet" . (O, tu inger plin de presimţiri 1) 138 . . . Este acel ceva care 
le lipseşte ati tor tineri cîn tăreţi ai libertăţii , pe care nu-l găseşti, de 
pilda.  Ia  Hntlmann von Fallersleben şi la Prutz" (să fie, oare, chIar aşa 1) 
"şi in parte chlar la Herwegh şi Freiligrath, şi acel ceva ste, poate, tc
ma, geniul" . 

Sau poate că e "ghimpele" Văcarului, frumoasă dom
nişoară I 

"Fireşte - ni se spune mai departe in acelaşi articol - critica işi 
are obligaţiile ei, dar a i se pare extrem de stingace faţă de D 
asemenea poet J "  

Cit de feciorelnică este această observaţie I Desigur, un 
tînăr şi curat suf 'et de fecioară trebuie "să pară" "extrem de 
stingaci" cind este vorba de un poet care se află în pose
siunea acestui "ceva" atit de minunat. 
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"Citim mereu în continuare pînă la ultima strofă, care ar trebui J 
ne rămînă tuturor săpată în memoriA : 

Şi lată, în fine, venit-a şi ziua ... 
Şi ziua .. .  în care popoarele, ca nişte copii, 
Miinile, împăcate, şi-au împreunat 
Şi cupa iubirii se-nalţă iarăşi şi iarăşi. 
Sub bolta-nstelată ospăţul 
Iubiril-ntre ele s-a-ncins ... -

După aceea, domnişoara Andromeda se cufundă într-o tă
cere semnificativă, "cu mîinile împreunate, ca un copil" . Nu 
vom incerca să-i tulburăm liniştea. 

După cele spuse pină aici, cititorii noştri vor fi, desigur, 
urioşi să facă cunoştinţă mai indeaproape cu Alfred Meiss
ner regele poeţilor, şi u al său "ceva " .  Alfred Meissner este 
Orionul firmamentului "adevărat socialistU şi, intr-adevăr, el 
nu-şi face de ris misiunea pe care şi-a asumat-o. Incins cu 
paloşul sclipitor al poeziei, infăşurat in "mantia mîhnirii sale" 
(pag. 67 şi 260 din "Poezii I I  de A. Meissner, ediţia a II-a, 
Leipzig, 1 846) , el agită cu o mină nervoasă măciuca neinduple
cării ,  cu care nimiceşte pe toţi duşmanii cauzei drepte. Pe 
urmele lui , in calitate de Cîinele mic, aleargă un oarecare 
Moritz Hartmann, care scoate, tot în interesul cauzei drepte, 
un lătrat energic, sub titlul : "Kelch und Schwert" • (Leipzin, 
1845) . Ca să folosim un limbaj pămîntesc, vom spune că cu 
aceşti eroi ne transpunem intr-o regiune care furnizează, de 
multă vreme, "adevă ratului socialism" numeroşi recruţi voi
nici, şi anume in pădurile Boemiei. 

In pădurile Boemiei . primul "socialist adevărat" a fost, 
precum se ştie, Karl Moor. Acesta nu a reuşit să-şi ducă pină 
la capăt opera sa de regenerare i epoca sa nu l-a inţeles şi el 
s-a preda t singur justiţiei .  Orion-Meissner şi-a asumat acum 
misiunea de a călca pe urmele acestui om nobil, pentru a 
apropia de ţel - cel puţin in domeniul spiri tual - ină'ţătoa
rea sa operă. In această misiune a sa, Karl Moor al II-lea este 
secondat, ca de un brav Schweizer, de sus-numitul Moritz 
Hartmann, Canis minor •• , care slăveşte, in versuri elegiace, 
pe dumnezeu, regele şi patria şi care, mai ales, varsă lacrimi 
de recunoscătoare aducere-aminte pe mormintul acelui bon
homme care a fost impăratul Iosif. Cit priveşte restul bandei, 
remarClm doar că nici unul dintre ei nu pare să fi dat pină 

• - . .  Pot;r şi spadă - ,  - Nota Trad. 
** - Ciinele mic. - Nota Traa. 
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acum dovadă de suficientă minte şi vervă pentru a prelua 
rolul lui Spiegelberg 189. 

Din primul moment se poate constata că acest Karl Moor 
al II-lea nu este un om oarecare. El a învăţat limba germană 
la şcoala lui Karl Beck, şi de aceea se exprimă cu o grandiloc
venţă retorică mai mult decît orientală. Pentru dînsul credinţa 
este un "fluture" (pag. 1 3) ,  inima o "floare" (pag. 16) ,  apoi o 
. ,pădure pustie" (pag. 24) şi, în fine, un "uliu" (pag. 3 1 ) .  Amur
gul este pentru dînsul (pag. 65) -

Roşu şi fără viaţă, ca o orbită 
Fără ochi, fără strălucire, fără suflet. 

Surîsul iubitei este "un copil pămîntean care se dezmiardă 
cu copiii divinităţii" (pag. 19) .  

Mai mult decît prin metaforele sale pompoase, el s e  deose
beşte de muritorii de rînd prin imensa lui durere universală 
(Weltschmerz) . Sub acest raport, el este un demn fiu şi urma. 
al lui Karl Moor 1, fapt pe care îl şi dovedeşte la pag. 65, 
unde afirmă că ceea ce se cere, în primul rînd, de la oricare 
"mîntuitor al lumii" este sălbatica "durere universală" . Şi 
într-adevăr, în ce priveşte această durere, Orion-Moor îi în
trece pe toţi predecesorii şi concurenţii săi. Să ascultăm ce 
spune el : 

"Răstignit de mîhnire, eram mort" (pag. 7) . "Această inimă consa
crată mor/ii" (pag. 8) . "Gindurile mele sint întunecate" (pag. 1 0) .  "Stră
vechea jale se tinguie in a inimii pădure pustie "  (pag. 24) . "Mai bine să 
nu te li născut, dar bună e şi moartea" (pag. 29) 

In clipa asta grea, amară, 
Cind lumea rece te-a uitat, 
Mărturiseşte, al meu suflet, 
Că eşti nespus de întristat (pag. 30) . 

La pag. 100 rănile lui " ascunse" " sîngerează" j la pag. 101  
el  se simte, în  interesul omenirii, atît de nenorocit, încît e 
nevoit să-şi strîngă cu braţele, "ca într-un cleşte" ,  "pieptul 
gata să se spargă" ,  iar la pag. 79 el este un cocor rănit care 
nu poate zbura, toamna, împreună cu fraţii săi spre miazăzi şi 
se zbate în stufiş "cu aripile străpunse de alice" ,  "agitîndu-şi 
bogatul său penaj însîngerat " .  Dar de unde provine toată 
această durere ? Nu cumva toate aceste văicăreli nu sînt decît 
nişte simple tînguiri de dragoste banale, l la Werther, ampli
ficate de nemulţumiri legate de viaţa particula,ă a poetului ? 
Cîtuşi de puţin. Poetului nostru, ce-i drept, i-a fost dat să 
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sufere mult, dar el a ştiut să degajeze din toate suferinţele 
sale o anumită latură generală. Adeseori ne dă de înţeles, 
bunăoară la pag. 64, că femeile şi-au b ătut nu o dată joc de 
dînsul (obişnuita soartă a germanilor, mai ales cînd sînt 
poeţi) , că are o amară experienţă a vieţii i însă toate acestea 
nu sînt pentru el decît o dovadă de răutatea lumii şi de nece
sitatea unei schimbări în relaţiile sociale. In persoana lui nu 
a suferit Alfred Meissner, ci întreaga omenire, şi de aceea 
concluzia pe care o trage el din toate necazurile sale este că a fi  om e o mare artă şi  o grea povară. 

Aci (-n pustiu) învaţă, tu inimă, cît e de grea povara 
De-a li om în orice-mprejurare (pag. 66) . 
Durere dulce, blestem sau b inecuvîntare, 0, suferinţă fără margini şi făr'asemănare I (pag. 90). 

a asemenea durere nobilă nu se poate aştepta, în lumea 
noastră nepăsătoare, decît la indiferenţă, j ignire şi ironie. Karl 
Moor al II-lea se convinge din proprie experienţă de acest 
lucru. Am văzut mai sus că "lumea rece l-a uitat " .  Intr-ade
văr, în această privinţă îi merge destul de prost : 

Ca să evit a oamenilor rece ironie, ° carceră eu mi-am zidit, rece ca un mormînt (pag. 227). 

La un moment dat, el îşi mai face puţin curaj : 

Tu, care mă huleşti cu-atîta pefidie, 
Numeşte o durere ce inima-mi n-a frînt-o, 
Un sentiment înalt de care nu-s pătruns (pag. 212) . 

Dar, în  cele din urmă, situaţia i se pare şi mai insuporta
bilă, fuge de lume şi - la pag. 65 - se retrage "în deşert" ,  
iar la pag. 7 0  "în pustietatea munţilor" .  Intocmai c a  şi Karl 
Moor 1. Aici un pîrău îl lămureşte că, întrucît toată lumea 
suferă - bunăoară mielul care e sfîşiat de vultur suferă, şoi
mul suferă, trestia care şuieră în b ătaia vîntului suferă şi ea, 
iar "durerile omului sînt atît de neînsemnate" încît lui nu-i 
mai rămîne altceva de făcut decît "să scoată un chiot şi să 
se prăbuşească" .  Dar, cum i se pare că "chiotul i nu-i vine 
tocmai din inimă şi "prăbuşirea" nu-i surîde de loc, el por
neşte, călare, să asculte "zvonurile stepei i .  Aici o păţeşte 
însă şi mai rău. Trei călăreţi misterioşi se apropie de dînsul. 
unul după altul, şi-l sfătuiesc, răspicat, să se lase îngropat : 

"Desigur, mult mai bine-ar fi 
... Cu frunze uscate de te-ai înveli, 
Dac-ai muri şi iarba te-ar acoperiM (pag. 75) . 

1 8  - M1rx-Engels - Opere, voI. 4 
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Asta pune vîrf suferinţelor lui. Oamenii îl resping, cu jalea 
lui cu tot ; de aceea el se adresează naturii. Dar şi aceasta îl 
întîmpină numai cu feţe posomorî:e şi răspunsuri grosolane. 
Şi după ce durerea lui Karl Moar al II-lea ne�a plictisit în
deajuns cu "bogatul s ău p enaj însîngerat" ". găsim, la pag. 2 1 1 ,  
u n  sonet î n  care poetul s e  simte obligat s ă  s e  justifice : 

... Pentru că-n tăcere, de nimeni neştiut, 
Eu sîngerez de greaua-mi suferinţă 
Şi-a mele buze nu vor zadarnic să se plîngă, 
Nu vor să fie mîndre de cîte am văzut I I 

Dar un "mîntuitor al lumii" nu trebuie să fie numai un 
indurerat, ci şi un sălbatic. De aceea "în pieptul lui vuieşte 
pornirea sălbatică a pasiunii" (pag. 24) ; cînd iubeşte, "văpaia 
soarelUi său e fierbinte" (pag. 17) ,  "iubirea lui e ca un fulger, 
iar poezia lui furtună" (pag. 68) . Vom vedea numaidecît cît 
de sălbatică e această sălbăticie. 

Să răsfoim la repezeală cîteva dintre poeziile socialiste ale 
lui Orion-Moor. 

De la pag. 1 00 pînă la pag. 106 el agită "bogatul" său "pe
naj însîngerat" ,  pentru a cuprinde cu privirea, din zbor, 
racilele societăţii actuale. El străbate în goană străzile Leipzi
gului, pradă unui acces de "sălbatică durere universală" .  In 
jurul său şi în inima sa e noapte. In cele din urmă se opreşte. 
Un demon misterios îi iese în cale şi-l întreabă, cu vocea 
unui paznic de noapte, ce caută atît de tîrziu pe stradă. Karl 
Moor al II-lea, care era tocmai pe punctul de a-şi strînge în 
"cleştele" braţelor sale pieptul "gata să se spargă" ,  îl ţin
tuieşte cu privirea lui plină de "văpaia soarelui U şi izbucneşte 
în cele din urmă (pag. 102) : 

Atîta văd cu mintea mea lucidă, 
Trezit din a credintei noapte înstelată : 
Iisus, murind pe cruce, încă n-a adus 
Acestei lumi salvarea mult visată I 

"Atîta" vede Karl Moor al II-lea ! Jur pe a inimii pădure 
pustie, pe "mantia mîhnirii u, pe greaua povară de a fi om, 
pe aripile străpunse de alice ale poetului nostru şi pe fot ceea 
ce îi mai este sfînt lui Karl Moor al II-lea că nu merita oste
neala să alerge noaptea pe străzi, să-şi expună pieptul pri
mejdiei de a se sparge sau de a contracta vreo pneumonie, 
să  invooe nu ştiu ce demon special, şi toate astea numai 
pentru a ne împărtăşi, în fine, această descoperire I Dar 
s ă-I asultăm mai departe. Demonul nu se mulţumeşte u 
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atît. Atuei Karl Moor al II-lea povesteşte cum o prostituată 
l-a luat de mînă, ceea ce i-a trezit tot felul de reflecţii dure
roase, care pînă la urmă îşi găsesc expresia în următoarea 
alocuţiune : 

Femeie I De-a ta mizerie-i vinovată 
Societata asta crudă, neinduplecată I 
Tu, pală victimă a vieţii de obidă şi amar, 
Tu teai jertfit pe-al viciului păgîn ( I I) altar 
Pentru ca ale tale surori mai fericite 
Să poată sta ferite de păcat, neprihănite. 

Demonul, care de  data asta se dovedeşte a fi un burghez 
cît se poate de obişnuit, nu e de acord cu teoria - demnă de 
"adevăratul socialismu - a prostituţiei, cuprinsă în aceste 
rînduri, ci obiectează pur şi simplu : fiecare îşi făureşte singur 
fericirea, "fiecare să-şi poarte singur vina " , şi alte fraze tipic 
burgheze ; el face apoi remarca "societatea e o vorbă goală" 
(pesemne că-l citise pe Stimer) şi-l invită pe Karl Moor al 
II-lea să continue cu cele ce are de spus. Acesta povesteşte 
ce i văzut în locuinţele proletarilor şi cum a ascultat plînsul 
copiilor : 

Şi pentru că al mamei piept nu mai avea 
Din dulcele-i nectar un singur strop, 
Ei au murit, deşi ea îi veghea I 
Şi, totuşi ( I I) ,  e-un miracol blînd şi-năltător 
Cm în al mamei piept, din roşu sînge, 
S-alege lapte alb şi hrăni tor 

Cine a văzut această iuune - îşi dă el cu părerea 
nu are de regretat dacă nu poate să creadă că Iisus a făcut 
din apă vin. Povestea cu nunta din Cana pare să fi trezit în 
poetul nostru o deosebită simpatie pentru creştinism. Durerea 
universală devine acum atît de cumplită, încît Karl Moor al 
II-lea începe să se exprime cu totul incoerent. Burghezul de
monie caută iă .. l liniştească şi-l îndeamnă să-şi continue po
vestirea : 

Şi alţi copii, progenitură pală, 
Văzui acolo, unde-nalte coşuri 
Fumegau, şi roţi metalice-n văpăi 
Tropăiau un dans în act greoi. 

Ar fi interesant de ştiut ce fel de fabrică o fi fost aceea în 
c are Karl Moor al II-lea a văzut "roţi în văpăi " ,  şi încă "tro
păind- un dns 1 Nu poate fi decît aceeaşi fabrică în care au 
fost confecţionate şi versurile poetului nostru, care "tropăie 
şi ele un dns în tact greoi- o  - Urmează apoi nişte reflecţii 
în legătură cu situaţia copiilor din fabrici. Burghezul demo-
t s* 
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nic, care, fără îndoială, este şi el un fabricant, s e  simte atins 
la buzunar. Enervat, el răspunde că toate astea sînt fleacuri, 
că droaia asta de copii de proletari nu merită să te ocupi atîta 
de ea, că nii n geniu nu s-a prăpădit vreodată din cauza 
unor asemenea fleacuri şi că, în general, ceea ce importă 
nu este individul, ci omenirea în totalitatea ei i or, ea Îşi va 
croi drum şi fără Alfred Meissner. Lipsurile şi mizeria sînt 
soarta oamenilor şi, în treacăt fie spus, 

Ceea ce rău însuşi creatorul plăsmui 
Omul nicicînd nu va putea să-ndrepte (pag. 107). 

După aceea el dispare, Iăsîndu-1 pe poetul nostru singur 
şi abătut. Acesta dă din cap, nedumerit, şi nu găseşte altceva 
mai bun de făcut decît să se ducă acasă şi să aştearnă totul, 
cuvînt cu cuvînt, pe hîrtie ,  pentru tipar. 

La pag. 1 09 "un biet om" vrea să se înece i Karl MooI 
al II-lea, dintr-o pornire nobilă, îl împiedică să facă acest 
gest, apoi îl întreabă care i-au fost motivele. Bietul om po
vesteşte că a călătorit mult : 

In Anglia, unde cuptoare ard însîngerate ( 1) ,  
Văzut-am, d e  durere mute ş i  năuce, 
In iadul timpurilor noastre, gloate condamnate. 

Ciudate lucruri a mai văzut bietul om în Anglia, unde 
cartiştii desfăşoară, în fiecare oraş industrial în parte, mai 
multă activitate decît toate partidele politice, socialiste şi 
religioase din întreaga Germanie laolaltă. Trebuie să fi fost 
el însuşi "mut şi năuc " .  

Venind apoi i n  Franţa, dincoace d e  mare, 
Văzut-am, plin de spaimă şi de înfricoşare, 
Cum împrejur s-agită, ca un torent de lavă 
tn plină frămîntare, mulţimea proletară. 

Toate acestea "l-au umplut de spaimă şi de înfricoşare" 
pe "bietul om" I Pretutindeni el vede, prin urmare, "lupta din
tre săraci şi bogaţi " ,  fiind el însuşi "unul dintre iloţi " . Şi, cum 
bogaţii nu vor să audă nimic şi "ziua poporului e încă de
parte" ,  el nu găseşte altceva mai bun de făcut decît să sară 
în apă. - Ia� Meissner, lăsîndu-se convins de aceste argu
mente, îi dă drumul. "Adio, nu te mai pot reţine 1 "  

Foarte bine a făcut poetul nostru că l-a lăsat să  s e  înece 
pe acest fricos şi mărginit, care nu a văzut nimic în Anglia, 
pe care mişcarea proletară din Franţa l-a umplut de spaimă 
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.şi de înficoşare, şi care e prea laş pentru a se alătura luptei 
duse de clasa sa împotriva opresorilor. Individul ăsta tot nu 
mai era bun de nimic. 

La pag. 231 Orion-Moor adresează un imn tirteic 
.,femeilor " .  "Acum, cînd bărbaţii păcătuiesc cu atîta laşitate" ,  
blondele fiice ale Germaniei sînt chemate s ă  ia ele iniţiativa 
şi "să propovăduiască cuvîntul libertăţii " .  Blîndele noastre 
blondine nu au aut însă nevoie să aştepte acest îndemn. 
Publicul a putut vedea, "cu spaimă şi cu înfricoşare",  de e 
fapte măreţe sînt în stare femeile din Germania din momentul 
în care încep să poarte pantaloni şi să fumeze ţigări. 

Să  vedem acum, după această critică  făcută de poetul 
nostru societăţii actuale, care sînt, sub raport social, acele 
pia desideria * pe care le formulează el. Găsim, la sfîrşit, o 
"împăcare" ,  scrisă într-o proză sacadată, care este mai mult 
decît inspirată din "Invierea I de la finele volumului de poezii 
alese ale lui K. Beck. In această "Impăcare" citim, între altele: 

"Nu pentru a da naştere unor indivizi izolaţi trăieşte şi luptă ome
nirea. - Omenirea însăşi este un singr om· . Ca atara, poetul nostru, 
"individ izolat· , firşte, "nu este om· . "Şi va veni o vreme ... cînd, in 
dezvoltarea ei, omenirea se va ridica întocmai ca un mesia, ca un dum
nezeu· ... Dar acest mesia va veni abia "peste mii şi mii de ani. ca un 
nou mlntuitor. care va propovădui· (cît dspre realizare. el o lasă pe 
seama altora) "diviziunea muncii. egală. frăţească pentru toţi copiii pă-
mîntului· ... şi atunci "brăzdarul plugului. simbol al pămîntului învăluit 
de spirit . . . .  semn al adîncii veneraţii ... , se va înălţa. strălucitor. încununat 
de ghirlande. mal frumos chiar decît vechea cruce creştină· .  

Ce se va întîmpla peste "mii şi mii  de ani " ne este, în fond, 
destul de indiferent. De aceea nu avem nici un motiv să cer
cetăm dacă oamenii de atunci ,  datorită "celor grăite" de noul 
mîntuitor, vor progresa măcar cu o şchioapă, dacă vor fi. în 
genere, dispuşi să mai asculte de vreun "mîntuitor"  şi dacă 
teoria frăţească  a acestui "mîntuitor" se va dovedi realiza
bilă sau, dimpotrivă, e ameninţată de faliment. "Atît de multe" 
nu "vede" ,  de data asta, poetul nostru. Interesantă este, în tot 
acest pasaj ,  doar cucernicia cu care îşi pleacă el genunchii 
în faţa sacrosanctului simbol al viitorului, în faţa "brăzdaru
lui "  atît de idilic. In rîndurile "adevăraţilor socialişti" nu l-am 
întîlnit pînă acum decît pe tîrgovet ; întrevedem încă de pe 
acum cum Karl Moor al II-lea ni-l va prezenta şi pe sătean 
în straie de duminică. Intr-adevăr, îl vedem (la pag. 154) pe 
poet privind, de pe o culme, spre o vale încîntătoare, unde 

* Dorinţe pioase. - Nota Trad. 
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ţăranii şi păstorii, ne'ulburaţi de nimeni, îşi văd cu seninătate, 
voioşie şi cuceicie de treburile lor ; lşi atunci 

0, inimă, de îndoieli sfîşiată, ascultă 
Cît de voios se-nalţă cintul sărăciei I 

Aici sărăcia nu mai este "o femeie care se vinde i ea este 
un copil, şi plină de nevinovăţie e goliciunea sa 1 " .  

Si-am înţeles că incercata omenire 
Gusta-va bunătatea, mila, voioşia 
Abia cind, întorsă la al pămîntului in, 
Munci-va din greu, de sine uitind. 

Pentru a ne face să cunoaştem şi mai bine adevărata lui 
părere, el ne descrie, la pag. 159, fericiea familială a unui 
fierar de ţară şi îşi exprimă d orinţa ca copiii lui 

Să nu cunoască plăgile acelea 
Pe care, in ingîmfarea lor, 
Oamenii răi şi proşti le numiră 
Civilizaţie şi cultură .  

"Adevăratul socialism" nu a avut linişte pînă ce  alături 
de idila burgheză nu a fost reabilitată şi idila ţărănească, 
pînă .ce a.ătfi de romanele rui Lafontaine nu au fost reabili
tate şi scenele pastorale ale lui Gessner. In persoana d-Iui 
Alfred Meissner, el s-a situat pe poziţia "Prietenului copiilor" 
de Rochow 140, proclamînd, de la înălţimea acestei poziţii , că 
omul este sortit să redevină ţăran. Cine s-ar fi putut aştepta 
la o asemenea naivitate copilărească din partea poetului "săl
baticii dureri universale" ,  din partea posesorului "acelui soare 
plin de văpăi" ,  din partea "vijeliosului" Karl Moor-junior ? 

Cu toată nostalgia sa  rustică după tihna vieţii de la ţară, 
el declară că adevăratul său cîmp de activitate s înt marile 
oraşe. De aceea poetul nostru s-a dus la Paris, pentru a 
constata şi aici, 

" . . .  Plin de spaimă şi de înfricoşare, 
Cum împrejur s-agită, ca un torent de lavă 
In plină frămîntare, mulţimea proletară·. 

Helas 1 il n'en fut rien *. Intr-o corespondenţă trimisă din 
Paris ziarului IIGrenzbote" I el mărturiseşte că e grozav de 
dezamăgit. Onorabilul nostru poet a căutat această masă 
în plină frămînta� a proletarilor pretutindeni, pînă ş i  la Circul 

• - Din păcate. nu s-a ales nimic din toate acestea. - Nota Trad. 
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olimpic 141, unde se reprezenta pe atunci, cu tobe şi tunuri, 
revoluţia franceză ; dar, în locul eroilor posomorîţi şi virtuoşi, 
in locl furibunzilor republicani, el a găsit doar un popor glu
meţ şi vioi, animat de o neistovită voioşie, care manifesta 
mult mai mult interes pentru femeile frumoase decît pentru 
marile probleme ale omenirii. Tot aşa, căutînd în camera depu
taţilor pe "reprezentanţii poporului francez" , nu a găsit decît 
o adunătură de palavragii bine hrăniţi şi pîntecoşi. 

Şi, într-adevăr, e de neiertat că proletarii parizieni nu au 
pus la cale, în cinstea lui Karl Moor-junior, măcar o mică 
revoluţie de felul celei din iulie, pentru a-i da prilejul să-şi 
formeze, "plin de spaimă şi de înfricoşare" ,  o părere mai bună 
despre ei. Toate aceste ghinioane îl fac pe onorabilul nostru 
poet să scoată bocete sfîşietoare şi să prorocească, asemenea 
unui nou Iona ieşit din pîntecul "adevăratului socialism" ,  
pieirea Ninivei de pe Sena, aşa cum putem citi mai pe larg 
în "Grenzbote" din 1847, la rubrica corespondenţă din Paris, 
unde poetul nostru ne povesteşte, în chip foarte amuzant, 
cum a luat un bon bourgeois du marais * drept proletar şi ciu
datele încurcături care au rezultat din acestă confuzie. 

Trecem cu vederea cartea lui intitulată "Ziska" ,  a cărei 
lectură este de-a dreptul plictisitoare. 

Pentru că tot este vorba de poezii, am vrea să amintim în 
cîteva cuvine cele şse apeluri revoluţionare lansate de Frei
ligrath al nostru sub titlul : , ,;a ira" ,  Herisau, 1846. Primul 
dintre aceste apeluri e o "Marsilieză" germană, in care este 
vorba de "un pirat îndrăzneţ" care " în Austria, ca şi în Pru
sia, s e  numeşte revoluţie" .  Acestei corăbii sub pavilion pro
priu, care aduce o simţitoare întărire celebrei flote germane 
in partibus infidelium 142, îi este adresată chemarea : 

A supra fltei de argint a avuţiei 
Indreaptă cu-ndrăzneală a tunurilor ţeavă I 
Şi-n fundul mării, in adincul ei, 
Scufundă acum comoara lăcomiei I 

De altfel întreaga poezie este scrisă într-o manieră atît 
de naiv-idilică, încît, u toată metrica ei, ar putea fi cîntată 
cît se poate de bine după melodia : "Hai, mateloţi, ridicaţi 
ancora 1 " .  

Cea m ai semnificativă dintre toate este poezia : "Cum se 
face" ,  adică cum face Freiligrath o revoluţie. Au venit vre
muri grele, poporul rabdă de foame şi umblă în zdrenţe : "De 

• - aici in sensul de mic-burghez, filistin. - Nota Trad. 
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unde sa-şI procure pîine şi haine 1 " .  n această împrejurare 
se găseşte "n flăcău viteaz" care ştie ce-i de făcut. El duce 
toată mulţimea la depozitul de echipament al armatei şi îm
parte uniformele, care s înt imediat îmbrăcate. "De probă" iau 
şi puştile in mînă şi constată că " ar fi o glumă bună" dacă 
ar pleca cu ele. Cu acest prilej "flăcăului viteaz" îi vine în 
minte că s-ar putea ca, pînă la urmă, "această mascaradă să 
fie considerată rebeliune, efracţie şi tîlhărie" , şi atunci "ei 
vor trebui, pentru a-şi apăra haina, să dea o adevărată luptă" .  
D e  aceea s e  aprovizionează şi cu chipie, săbii ş i  cartuşiere şi 
arborează ca steag o traistă d e  cerşetor. In felul acesta ies în 
stradă. Atunci îşi face apariţia "infanteria regală" ; generalul 
comandă foc, însă soldaţii îmbrăţişează cu strigăte de bucurie 
armata travestită. Şi, din moment ce s-au pus în mişcare, por
nesc, tot "în glumă",  spre capitală, unde găsesc aderenţi. Şi 
astfel, datorită unei "mascarade" ,  "se răstoană tronul, cade 
coroana, se clatină din temelii imperiul " ,  iar "poporul }şi 
ridică victorios capul de atîta vreme plecat" . Totul se petrece 
atît de repede, atît de simplu, încît în timpul necesar acestei 
întregi proceduri nici unuia dintre membrii "batalionului pro
letar" nu a apucat să i se stingă pipa. Trebuie să recunoaştem 
că nicăieri revoluţiile nu se fac în mod atît de spontan şi cu 
atîta voioşie ca în capul lui Freiligrath al nostru. E nevoie, 
într-adevăr, de toată ipohondria înveninată a unui ziar ca 
"Allgemeine Preussische Zeitung" pentru a adulmeca, într-o 
asemenea nevinovată şi idilică plimbare, un caz de înaltă 
trădare. 

Ultimul grup de "adevăraţi socialişti " de care ne vom 
ocupa aici este cel berlinez. Din acest grup vom lua tot un 
singur exemplar caracteristic, şi anume pe d-l Ernst Dronke, 
care, prin descoperirea unui nou gen literar, şi-a cîştigat 
merite nepieritoare în literatura germană. De o bună bucată 
de vreme romancierii şi nuveliştii patriei noastre duceau lipsă 
de subiecte. Nicicînd nu s-a mai pomenit o asemenea scumpire 
a materiei prime necesare pentru industria lor. E drept că fa
bricile franceze au livrat mult material utilizabil, dar această 
ofertă nu putea să acopere cererea, cu atît ma,mult cu cît 
o parte din material era imediat oferită consumatorilor sub 
formă de traduceri, făcînd prin aceasta o periculoasă con
curenţă romancierilor. Aici s-a vădit întreaga ingeniozitate 
a d-Iui Dronke : în chip de Ophiuchus * de purtător 

* Denumirea unei constelaţii din emisfera boreală. - Nota Trad. 
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de şerpi pe firmamentul "adevărat socialist u, el a ridicat 
sus, deasupra capului, încolăcitul şarpe boa al legislaţiei 
poliţieneşti germane, p entru a confecţiona din el un şir de nu
vele dintre cele mai interesante, reunite în cartea sa "Povestiri 
poJitisteu• Intr-adevăr, această legislaţie întortocheată, alu
necoasă ca un şarpe, conţine materialul cel mai bogat pentru 
un asemenea gen literar. In fiecare paragraf se află un roman, 
în fiecare regulament o tragedie. D-l Dronke, care în calitate 
de literat berlinez a avut el însuşi de dus o luptă aprigă cu 
prefectura de poliţie, a putut vorbi, în acest caz,  din proprie 
experienţă. O dată deschisă, această cale va fi, fără îndoială, 
urmată şi de alţii, căci ea oferă un cîmp mult prea mănos . 
Dreptul civil prsian, Între altele, este o nesecată mină de 
conflicte palpitante şi d e  violente scene dramatice. De n-ar 
fi decît legislaţia privind divorţul, pensia alimentară şi virgi
nitatea - fără să mai vorbim de articolele referitoare la plă
cerile nefireşti - şi intreaga industrie germană de romane 
tot ar avea materie primă pentru secole întregi. Nimic nu e 
mai uşor decît să p relucrezi p oetic un asemenea paragraf ; 
conflictul şi deznodămîntul le ai de-a gata, mai rămîne doar 
să adaugi unele accesorii, care, cu mici ajustări, pot fi luate 
dintr-un roman oarecare de Bulwer, Dumas sau Sue, şi nu
veI a-i gata. Putem astfel spera că tîrgoveţul şi săteanul ger
man, precum şi studiosus juris sau cameralium *, vor fi cu 
timpul în posesiunea unei serii întregi de comentaii cu pri
vire la legislaţia în vigoare, care le vor permite să-şi însu
şească fără efort şi în mod temeinic această disciplină, evitînd 
totodată orice pedantism. 

Exemplul d-lui Dronke ne arată că aşteptările noastre nu 
erau cu nimic exagerate. Numai din legislaţia privitoare la 
indigenat el a făcut două nuvele. In una dintre ele (divorţ dm 
oficiu) , un literat din electoratul Hessa (în scrierile Jiteraţilor 
germani, eroul este întotdeauna un literat) se însoară cu o 
prusiană, fără să i obţinut din partea consiliului comunal 
consimţămîntul p rescris de lege. Datorită acestui fapt, soţia 
�i copiii lui îşi pierd dreptul la supuşenia electoratului de 
Hessa, ceea ce duce la despărţirea soţilor prin intermediul 
poliţiei. Literatul se înfurie, critică în termeni ireverenţioşi 
starea de lucruri existentă, din care cauză este provocat la 
duel şi răpus de un sublocotenent oarecare. Complicaţiile u 
poliţia i-au adus o serie de cheltuieli care i-au ruinat întreaga 

* - studentul în drept sau în ştiintele administrative. - Nota Trad. 
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avere. Doamna, care prin căsătoria ei .cu un străin şi-a pier
dut supuşenia prusiană, cade acum în cea mai neagră mizerie. 
In cea de-a doua nuvelă - inspirată de legislaţia privitoare 
la indigenat - un biet om este transportat, timp de 1 4  ani în 
şir, de la Hamburg la Hanovra şi de la Hanovra la Hamburg, 
gustînd ici din deliciile muncii silnice, colo din plăcerile în
chisorii şi mîncînd b ătaie cu vergile pe ambele maluri ale 
Elbei. In acelaşi chip se vorbeşte şi despre marele neajuns 
pe care îl constituie faptul că de abuzurile poliţiei nu te poţi 
plînge decît tot poliţiei. Foarte mişcător este descris felul 
cum încurajează poliţia, la Berlin, prostituţia prin dispoziţiile 
ei privitoare la expulzarea slujnicelor fără lucru, precum şi 
alte conflicte extrem de interesante. 

"Adevăratul socialism" s-a lăsat tras pe sfoară, cu multă 
naivitate, de d-l Dronke. El a �uat povestirile poliţiste 
aceste descieri lacrimogene ale mizeriilor micii burghezii 
germane, făcute pe un ton de "Mizantropie şi căinţă" 143, drept 
un tablou al conflictelor din societatea modenă i el a crezut 
că face astfel propagandă socialistă, dar nu s-a gîndit nici 
un moment că în Franţa, Anglia şi America, unde domneşte 
un regim diametral opus socialismului, asemenea scene j al
nice sînt imposibile, nu s-a gîndit că d-� Dronke face o pro
pagandă care nu e socialistă, ci liberală. Pentru "adevăratul 
socialism",  o asemenea confuzie este însă cu atît mai scuza
bilă, cu cît nici chiar d-l Dronke nu s-a gîndit la toate astea. 

D-l Dronke a scris şi povestiri "din popor" . Printre ele în
tîlnim iarăşi una cu subiect din lumea literaţilor, în care este 
expusă compasiunii publicului mizeria scriitorului de profesie. 
Această povestire pare să-i fi inspirat �ui Freiligrath înduioşă
toarea poezie în care el ne imploră să acordăm toată simpa
tia noastră omului de litere, exclamînd : "Şi el este un pro
letar 1 " .  Cînd proletarii germani vor ajunge să se răfuiască 
u burghezia şi  cu celelalte clase aute, vor arăta ei domni
lor literaţi - cea mai ticăloasă şi mai venală dintre clase -. 
cu ajutorul spînzurătorii, în ce măsură sînt şi ei proletari. 
Celelalte povestiri din cartea lui Dronke sint nişte compilaţii 
care vădesc o totală lipsă de fantezie şi o totală necunoaştere 
a vieţii reale ; ele nu-i sevesc la altceva d-Iui Dronke decît 
să-şi pună ideile sale socialiste tocmai în gura unor oameni 
care sînt cel mai puţin indicaţi pentru aşa ceva. 

D .. I Dronke a mai scris şi o carte despre Berlin, o care 
care se situează la nivelul ştiinţei modene, căci găseşti în  
cuprinsul ei, de-a valma, concepţii neohegeliene, concepţii 
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de-ale lui Bauer, Feuerbach şi Stiner, concepţii "adevărat 
socialiste" şi comuniste, aşa cum au fost ele puse în circu
laţie de literatura din ultimii ani. Rezultatul final e că Berli
nul rămîne, cu toate acestea, centrul culturii moderne, centul 
vieţii intelectuale, o metropolă cu două cincimi de milion de 
locuitori, de a cărei concurenţă Parisul şi Londra tebuie să 
se teamă. Există în acest oraş pînă şi grizete, şi martor e 
dumnezeu că şi ele sînt după calapodul berlinez I 

Din cercul berlinez al "adevăraţilor socialişti" face par,te şi 
d�l Friedrich Sass, care a scris de asemenea o carte despre 
Berlin, patria sa spirituală. Nu cunoaştem însă decît o singură 
poezie a acestui domn, care poate fţ găsită în "Albumul" lui 
PiUmann (la pag. 29) , album de care ne vom ocupa îndată 
mai de aproape. Această poezie cîntă - în cele mai dezgus
tătoare expresii pe care autorul le�a putut găsi în limba ger
mană, şi cu o puzderie de greşeli gramaticale - "viitorul bă
trînei Europe" ,  pe melodia "Eleonora s-a trezit în zori" 144. So
cialismul d�lui Sass se reduce la ideea că Europa, această 
"desfrînată" ,  va pieri în curînd. 

Pe tine te peteşte-un vierme-al mortii. 
Auzi cum în iureş turbat 
Cazacii şi tătarii 
Iti calcă putredul pat ? 
Intre ale Asiei orcofage pustii, 
Ca mîine, şi-al tău se va-nşirui. .. 
Uriaşe cadavre-n veşmînt cenuşiu 
Crăpat-au (ptiu, drace 1) şi-acum se destramA ... 
Precum s-au destrămat şi Memfis şi Pailmira 
Odltă-un vultur îşi va face cuib 
In fruntea ta cei putrezită. 
De cocotă îmbătrînită I 

Precum se vede, fantezia şi limbajul poetului nu sînt mai 
puţin "destrămate" decît concepţia lui despre istorie. 

Cu această privire spre viitor a poetului nostru încheiem 
trecerea în revistă a diferitelor constelaţii ale adevăratului 
socialism. Intr-adevăr, pe dinaintea telescopului nostru s-au 
perindat o serie de constelaţii splendide, căci "adevăratul so
cialism" a ocupat cu armata sa emisfera cea mai strălucitoare 
a cerului I Iar în juul tuturor acestor aştri luminoşi se aştene 
cu blinda-i iradiere de filantropie burgheză, în chip de cale 
lactee, "Trier'sche Zeitung", ziar care s-a alăturat cu trup şi 
suflet adevăratului socialism. Nu s-a produs nici un eveniment, 
cu o cît de vagă contingenţă cu "adevăratul socialism" , fără 
ca "Trier'sche Zeitung" să nu-i ia imediat apărarea cu multă 
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înflăcărare. De la locotenentul Anneke şi pînă la contesa 
Hatzfeldt, de la Muzeul din Bielefeld şi pînă la madame Aston, 
"Trier'sche ZeitungU a luptat cu atîta energie pentru interesele 
"adevăratului socialism",  încît i s-a brobonit fruntea de sudoa
rea celor aleşi. Ea este, în înţelesul cel mai literal al cuvîn
tului, o cale lactee a blîndeţei, milosteniei şi dragostei de  oa
meni, şi numai în extrem de rare ocazii se transformă în lapte 
acru. Ii urăm să-şi urmeze mai departe drumul ei, liniştită şi 
netulburată, aşa cum se şi cuvine unei adevărate căi a lapte
lui, continuînd să aprovizioneze pe micii burghezi cumsecade 
ai Germaniei cu untul blîndeţei şi cu brînza filistinismului ; 
şi să nu-i fie teamă că cineva i-ar putea lua caimacul, căci 
prea e apoasă ca să i se poată întîmpla aşa ceva. 

Dar pentru ca să ne putem despărţi cu netulburată voioşie 
de dinsul, "adevăratul socialism" ne-a pregătit, ca încheiere, 
o serbare sub forma unui "Album, editat de H. Pittmann, 
Borna, lîngă Reiche, 1847 " .  Sub egida Ursei mari se aprinde 
aici o girandolă * mai strălucitoare deCÎt cele care pot fi vă
zute de paşti la Roma. Pentru această serbare, toţi poeţii so
cialişti au funizat, de bunăvoie sau de nevoie, rachete care 
s-au ridicat şuierînd în j erbe sclipitoare spre cer şi spărgîn
du-se apoi în aer, au umplut văzduhul cu milioane de stele, 
care au răspîndit în chip magic lumina zilei în bezna condiţiilor 
noastre de viaţă. Dar, din păcate, minunatul spectacol durează 
numai o clipă : focul de artificii se singe, lăsînd în urma lui 
numai nişte rotocoale de fum gros, care fac ca nOCJtea să pară 
şi mai întunecată decît e în realitate, un fum prin care răzbat, 
ca lumina unor stele fixe strălucitoare, numai cele şapte poezii 
ale lui Heine, care, spre marea noastră mirare şi, totodată, 
spre nedumerirea - nu mai mică - a Ursei mari, s-au pome
nit şi ele în această companie. Dar să nu ne lăsăm ,tulburaţi şi 
să nu ne mire nici faptul că  sînt reproduse aid şi o serie de 
poezii de ale lui Weerth, care, probabil, nu se simt nici ele în 
largul lor într-o asemenea companie, şi să savurăm din plin 
impresia produsă de focul de artificii. 

Găsim, În acest album, teme foarte interesante. Primăvara 
este cîntată aici de trei sau patru ori, cu tot entuziasmul de 
care e capabil "adevăratul socialism u. Ne sînt prezentate, sub 
toate aspectele, nu mai puţin de opt fete seduse. E înfăţişat 
aici nu numai actul seducţiei, dar şi urmările lui. Fiecare etapă 
principală a sarcinii este reprezentată cel puţin printr-un su-

• - candelabru - NOla TInd 



Adevăraţii socialişti 285 
biect ; apoi vine naş.terea, cum e şi firesc, iar după aceea 
pruncuciderea sau sinuciderea. E regretabil numai că nu figu
rează aici şi pruncucigaşa lui Schiller ; dar editorul s-a gîndit, 
poate, că este de ajuns dacă cunoscutul refren "Iosif, oh Io
sif IU etc. 145 răsună de-a lungul întregii cărţi. Cum sînt com
puse aceste cîntece ale seducţiei se poate aprecia după una 
dintre strofe, compusă pe melodia unui cunoscut cîntec de 
leagăn. D-I Ludwig Kohler cîntă la pag. 299 : 

Plingi, mamă, plingi I 
Inima copilei tale e rănită I 
Plingi, mamă, plingi I 
Fiica-ţi nu mai e neprihănită I 
Sfaturile tale le-a nesocotit Şi fără să-i pese a păcătuit I 

In genere "Albumul" este o adevărată apoteoză a crimei. 
In afară de numeroasele pruncucideri amintite, d-l Karl Eck 
mai cîntă şi un "Delict silvic" ,  iar şvabul Hiller, care şi-a ucis 
cei cinci copii ai săi, este slăvit de d-l J ohannes Scherr, într-o 
poezie scurtă, şi de Vrsa Major personal în una nesfîrşit de 
lungă. Ai impresia că te afli la un iarmaroc german, unde flaş
netarii repetă la nesfîrşit povestirile lor fioroase : 

Tu singeros copil, tu fiu al iadulul, 
Spune-mi ce-a fost a ta viaţă ? 
De groaza hrubei tale de tilhari 
In orice om inima-ngheaţă. 
Nouăzeci şi şase vieti de om 
Curmate au fost de tine. 
Tu, monstrule, pe cine intilneai 
Indată beregata i-o tăiai etc. 

Iţi ine foarte greu să faci o alegere între aceşti poeţi, plini 
de vigoarea tinereţii, şi operele lor pline de sevă proaspătă ; 
căci, în fond, este tot una dacă-i cheamă Theodor Opitz sau 
Karl Eck, J ohannes Scherr sau J oseph Schweitzer ; producţiile 
lor sînt, toate, deopotrivă de frumoase. Să luăm la întîmplare 
pe oricare dintre ele. 

Iată că-I întîlnim iarăşi pe prietenul nostru Semmig-Văca
rul, preocupat să ridice primăvara la înălţimea speculativă a 
"adevăratului socialism" (pag. 35) : 

Treziţi-vă, treziţi-vă, căci vine primăvara ... In marşul ei năvalnic de peste munţi şi văi 
Porneşte liber/a/ea pe noile ei căi ... 
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Despre ce fel de libertate este vorba afl. numaidecît : 

De ce priviţi ca nişte sclavi la semnul crucii 1 
De-i liber, omul nu-ngenunche in faţa unei zeităţi 
Ce-a doborit ai p atriei stej ari falnici 
Şi alungat-a zeii libertăţii. 

Este vorba deci de libertatea ,pădurilor seculare ale Germaniei, 
la a căror umbră Văcarul poate medita în tihnă asupra "socia
lismului, comunismului, umanismului" şi cultiva în voie "al 
urii ghimpe împotriva tiranilor" .  Despre ghimpi aflăm că 

Nu-nfloreşte trandafir fără ghimpi, 

Încît putem spera că şi "trandafirul " îmbobodt Anromeda 
îşi va găsi curînd "ghimpele" său potrivit şi nu va mai "arăta" 
atît de "stîngace " ca mai sus . Văcarul activează şi în interesul 
"Violetelor" - care pe atunci, fireşte, 'Încă nu existau -, 
compunînd o poezie originală avînd ca titlu şi refren : "Cum
păraţi violete I Cumpăraţi violete I Cumpăraţi violete ! "  
(pag. 38) . 

Domnul N .. h .. s * se străduieşte, cu un zel cît se poate de 
lăudabil, să compună 32 de pagini de versuri destul de diluate, 
fără să exprime însă în ele măcar o singură idee. Iată, de 
pildă, un "Cîntec proletar" (pag. 166) . Proletarii vin în cadrul 
naturii - dacă ne-am apuca să spunem de unde vin, nu am 
mai ,termina niciodată - şi, în fine, după lungi preambule se 
hotărăsc să rostească următoarea alocuţiune : 

Natură ' Tu, mamă a tot ce e viu, 
Cu dragostea-ţi caldă ne ocroteşti, 
Tuturor fericire ne hărăzeşi, 
Măreaţă şi  plină de taine esti I 
Ascultă planul lostru sfint ' 
Ascultă-al nostru jurămint I 
Duceţi vestea, fluvii, pin'la mare J 
Şi, prin brădet, tu vint de primăvară J 

Cu aceasta poetul atinge o nouă temă, şi acum el continuă 
cîtăva vreme pe acelaşi ton. In cele din urmă în strofa a . , 
PQlsprezecea află. ce anume vor 'amenii, dar despre sta nu 
merită osteneala să vorbim aici. 

D-I Joseph Scllweitzer este şi el o cunoştinţă destul de in
teresantă : 

Gindul e suflet, iar acţiunea-i trup ; 
Scinteia minţii-i soţ, iar fapta e soţie. 

* - Neuhaul. - Nota Red. 
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De acestea se leagă, în mod firesc, ceea ce vrea domnul 
J. Schweitzer, şi anume : 

Ca o surcea pe rugul libertăţii vreau să rd şi să trosnesc 
Pin 'ce moartea, cu găleata, focul va veni să-mi stingă (pag. 213).  

Dorinţa lui e împlinită. In aceste poezii el "trosnşte" după 
pofta inimii. Că este într-adevăr o "surcea". se observă chiar 
de la prima vedere, însă o "surcea" cît se poate de nostimă : 

Cu fruntea sus şi pumnul strins, liber sint şi fericit (pag, 216) .  

Trebuie să  fi fost incomparabil în  această poziţie. Din păcate, 
tulburările din august de la Leipzig 146 îl silesc să iasă în 
stradă, unde vede lucruri impresionante : 

Văd in faţă, beţi de singe - ce ruşine, grozăvie I -, 
Tineri gin'aşi ca vlăstarii roua morJii i îmbie (pag, 2171 .  

Herman Ewerbeck nu-şi face ici e l  numele d e  ruşine. El 
intonează, la pag. 221, un "Cîntec de luptă" , pe care l-au 
urlat, fără îndoială, şi heruscii în pădurea teutoburgică : 

Pentru libertate noi luptăm, 
Pentru iiinta ce-n sîn o prtăm. 

Să fie oare acesta un cîntec de luptă pentru femeile însăr
cinate ? 

Nu pentru bani sau pentru decoraţii 
Ne batem noi şi nici din ingimfare, 
Ci pentru generaţiile viitoare etc, 

lntr-o altă poezie aflăm că 

Sfinte-s ale omului simtiri 
Sfint e şi cur-atul său cuget. 
Şi toate sufletele delicate se ofilesc 
De asemenea cuget şi simţiri. 

Aşa cum ni se ofilesc şi nouă "cugetul şi simtirile" în fata 
unor versuri ca acestea. 

Noi lumea asta o iubim, 
Cu tot ce-n ea-i frumos şi bun, 
Muncim cu drag, muncim neincetat 
Pe-al omenirii ogor curat. 

Şi acest ogor ne răsplăteşte truda cu o recoltă de stihuri pline 
de simţire, cum nu ar fi putut ticlui nici însuşi Ludovic Bava
rezul. 
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D-I Richard Reinhardt este n tînăr liniştit şi aşezat. El 
"păşeşte încet, paşnic şi tihnit pe-a dezvoltării sale liniştită 
caleM şi ne prezintă o poezie închinată zilei de naştere a "tine
rei omeniri " I în care se mulţumeşte să cînte : 

l libertăţii pure soare de iubire, 
A dragostei curate lumină, libertate, 
A păcii şi  iubirii lumină dragă. 

Citind aceste şase pagini, ni se mai înseninează puţin sufletul. 
In ele se pomeneşte de şaisprezece ori despre "dragoste" ,  de 
şapte ori despre "lumină" , de cinci ori despre "soareu I de opt 
ori despre "libertate" ,  fără să mai vorbim de "steleu I "lumi
nozităţi" , "zile U , "delicii " , "bucurii " , "pace", "trandafiri" I 
"văpăi " ,  "adevăruri U şi alte delicii de mîna a doua ale exis
tenţei. Dacă ai avut cumva fericirea să fii cîntat în felul acesta, 
atunci poţi, într-adevăr, să cobori în mormînt cu sufletul Îm
păcat. 

Dar ce să ne mai pierdem vremea cu nişte cîrpaci cînd 
putem admira nişte maeştri de talia d-lor Rudolf Schwerdtlein 
şi Ursa Major ? Să lăsăm în plata domnului toate aceste în
cercări care, deşi drăguţe, sînt totuşi departe de a fi perfecte, 
şi să ne îndreptăm privirile spre poezia socialistă desăvîrşită I 

D-I Rudolf Schwerdtlein cîntă : 

"tnainte I U  
Noi sîntem a i  vieţii călăreţi, Ura I (de trei ori ura) 
Incotro, voi călăreţi ai vieţii ? 
Spre moarte ne-ndreptăm. Ura I 
Şi din goarnă sunăm. Ura I (de trei ori ura) 
Ce sunaţi cu foc din goarnă � 
Cu foc noi suflăm, moarte seminăm. Ura I 
Oastea departe în urmă a rămas. Ura I (de trei ori ura) 
Ce face oastea in urmă, departe 1 
Ea-şi doarme somnul de veci. Ura J 
Ascultă I Nu sună din goarnă duşmanii ? Ura I (de trei ori ura) 
Vai vouă, gornişti, vai vouă, sărmanii I 
Acum căIărim spre moarte. Ura I 

Vai ţie, sărman gornist 1 - După cum vedem, călăreţul vieţii 
se avîntă cu curaj nu numai spre moarte ; el se avîntă cu tot 
atîta curaj spre cele mai mari inepţii, în care se simte atît de 
bine ca o căpuşă în pielea oii. Cîteva pagini mai departe, călă
reţul vieţii comandă "Focu : 

Sintem atit de inţelepţi şi ştim tot ce-i in lume, 
In ritm ameţitor viaţa ne-a dus mereu inainte ... 
Dar, de te urci in barcă, un val nu poti stirni, vislind. 
Fără să-ţi treacă fantome pe la urechi filfiind. 



Adevăraţii socialişti 2S9 

Ar fi de dorit ca acestui călăreţ al vieţii să-i filfiie cît de cu
rind, "pe la urechi" , un corp cît mai contondent, ca să alunge 
fîlfîitul fantomelor. 

De muşti din măr, între fruct şi dinţi 
De indată apare o fantomă, 
In goana nebună tu coama de-o prinzi 
Cu urechi de armăsar se cabrează un spectru. 

Călăreţului vieţii i "se cabrează" şi lui ceva de ambele părţi 
ale capului, însă nu nişte "urech� de armăsar" : 

Tircoale-ţi dau gîndurile, ca nişte hiene, 
Pe-aleasa inimii de vrei s-o îmbrăţişezi. 

Cu acest călăreţ al vieţii se întîmplă acelaşi lucru ca şi cu 
alţi războinici viteji. El nu se teme de moarte, dar tremură 
c a  varga cînd este vorba de "fantome " , d e "spectre" şi mai 
cu seamă de "gînduri" .  Ca să scape de ele, el hotărăşte să 
dea foc întregii lumi, "se încumetă să  dezlănţuie incendiul ge
neral al luii" : 

Dărîmă I e astăzi lozinca dintii, 
De vrei contradicţiei capăt să-i pui I 
Spiritul, trupul prefacă-se-n scrum, 
Natura şi fiinţa s-o cernem acum l 
Precum minereul topit în cuptoare, 
In foc capete lumea o nouă-nchgare. 
Demonul ieşit din focul judecăţii de-apoi 
Va fi penlru lume-ncepulul unei ere noi. 

A nimerit-o bine călăreţul vieţii. Contradicţia singurei Cl, a 
marii lozinci de cemere a naturii ş i  fiinţei este tocmai faptul 
că minereul trebuie să se topească în cuptoare devenind trup 
şi spirit, adică năruirea noii ere a lumii înseamnă o nouă in
chegare a acesteia în focul judecăţii de apoi sau, pentru a ne 
exprima altfel, s-o ia dracul lumea asta care arde în focul in
ceputului. 

Şi acum să revenim la vechiul nostru prieten Ursa Major. 
De Hilleriada lui am mai pomenit mai înainte. Ea începe cu un 
mare adevăr : 

Voi, cei de domnul răsfdţati, nu ştiţi 
Cît e de rău in zdrenţe viaţa s-o începi i 
Scăpare nu-i nicicînd. 

După e am fost nevoiţi să ascultm, pînă în cele mai mici 
amănunte, toată această ieremiadă, Ursa Major izbucneşte ia
răşi, în "Ipocrizie" : 
19 - Marx-Engels - Oper ', '01. 1 
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In veci fii blestemată, tu lume rea, haină, 
Şi tu idol de aur, in veci dispreţuit. 
Şi voi, toţi bogătaşii cre nu ştiţi c-i mila, 
Căci voi sinteţi aceia ce săvîrşirăţi crima, 
De singe de copil vi-s mîinile pătate I 
Ir adevărul ăsta, din gura-mi de poet, 
Eu viol azvîrl chiar astăzi, plin de revo1tă-n faţă 
Şi ceasul răzbunării, nerăbdător l-aştept I 

S-ar putea crede că Ursa Major dă dovadă de o temeritate 
grozavă cînd "din gura sa de poet azvîrle oamenilor adevărul 
în faţă" .  Dar puteţi fi perfe�t liniştiţi , nu aveţi de ce să fiţi 
atît de îngrijoraţi de ficatul şi de siguranţa lui. Bogaţii se ating 
tot atît de puţin de Ursa Mare pe cît se atinge şi Ursa Mare 
de ei. Poetul nostru e doar de părere că bătrînul Hiller ar tre
bui să fie sau decapitat, sau : 

Sub capu-i de ucigaş să puneţi, negreşit, 
O pernă cît mai moale, din puful cel mai fin, 
C-astfel - spre-al vostru bine -, fiindu-i somnul lin; 
Să uite fericirea de care l-aţi lipsit ; 
Iar cînd sfîrşi-va somnul, atuncea nu uitaţi : 
Cu 200 harpe, auzu-i să-noînt.ţi, 
Să nu mai audă glasul copilului ucis. 
Si chipul lui cel gingaş să nu-l mai vadă-n vis. 
Distraţi-l ca să uite, cu dragoste-l trataţi ; 
In felu-acesta, poate, de el veţi fi iertaţi 
De-a voastră mîrşăvie. Atunci va fi-mpăcată 
Şi-a voastră conştiinţă de crimă descărcată (paq. 263) 

Culmea blîndeţii, acesta este, d e  fapt, adevărul "adevăratu
lui socialism" ! "Spre binele vostru 1 "  "Conştiinţa împăcată 1 "  
Ursa Major a dat în mintea copiilor şi înşiră basme pentru 
copii. Se ş tie doar că el tot mai aşteaptă "să bată ceasul răz
bunării " .  

Dar şi mai nostime decît Hilleriada sînt "Idilele din cimi
tir u •  Mai întîi autorul asistă la înmor.întarea unui om sărac 
şi aude bocetele văduvei lui, apoi la aceea a unui tînăr soldat 
căzut în război, care era singurul sprijin al bătrînului său tată, 
pe urmă la aceea a unui prunc ucis de mama sa şi, în fine, la 
aceea a unui om bogat. Văzînd toate acestea, "cade pe gîn
.duri U şi iată că  

Luminoasă, clară privirea-mi deveni 
Şi, strălucind, pătrunse-n adîncul de mormînt (pag. 285). 

Din păcate, versurile lui nu sînt destul de clare pentru ca să  
pată fi pătruns "adî·ncul" lor. 

Misterul mi se lămuri 
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In schmb, pentru dînsul a rămas "mister" de nepătruns 
ceea ce "s-a lămurit"  pentru toată lumea, şi anume înspăi
mîntătoarea lipsă de valoare a versurilor lui. Şi clarvăzătorul 
urs văzu cum "se petrec, aproape într-o clipită, cele mai mari 
minuni " .  Degetele unui om sărac se prefac în corali, părul în 
mătase, şi astfel văduva lui ajunge o femeie foarte bogată. 
Din groapa soldatului ţîşneşte o flacără care mistuie palatul 
regelui. Din mormîntul copilului răsare un trandafir, al cărui 
parfum ajunge pînă în temniţa în care zace mama lui. Bogatul 
se  transformă, pri. metempsihoză, într-o viperă şi Ursa Major 
îşi rezervă personal plăcerea de a o lăsa să fie strivită de căl
cîiul fiului său cel mai mic I Şi în felul acesta, socoate Ursa 
Major, "va avea fiecare dintre noi parte de nemurire" .  

De altfel, ursul nostru nu e de  loc lipsit de curaj. La 
pag. 273 el îşi desfide cu glas tunător "nenorocul " .  El nu se 
teme de el, întrucît : 

Un leu puternic şi-a găsit sălaş in mine, 
E atît de curajos, de mare şi de sprinten ; 
Păzeşte-te, fereşte-te de gh eara lui J 

Da, Ursa Major "este însufleţit de dorul luptei " şi "nu se 
teme de răni" .  

Scris d e  F .  Engels aproximativ 
prin ianuarie-aprilie 1847 

t 9* 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 
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Friedrih Engels 

Congresul economiştilor 

După cum se ştie, există aici iţiva avocaţi, funcţionIi, 
medici, rentieri, negustori etc. care, sub pretextul unei "Asso
ciation pour le libre echange" (aidoma celei de la Paris) , se 
iniţiază reciproc 'în economie poliică. In ultimele trei ziJe 
ale săptmînii trecute, aceşti doi au fost în culllea fei
ciii. Ei s-au întrunit 'Într-un mare c.ngres al celor mai mari 
econi din toate ţările şi ,au gustat plăcerea inexprima
bilă de a auzi adevărurile economiei nu din guru unui domn 
Jules Bartels, Le Hardy de Beaulieu, Faider sau Fader t sau 
a altor mărimi necnoscute, ci in gura corifeilor ştiinţei. 
Eruu fericiţi, entuziasmaţi, extaziaţi, erau în al nouălea cer. 

Mai puţin feriiţi îsă au fost 'corfeii ştiinţei înşişi. Se 
ateptaseră la o luptă uşoară, dar Ipta a fost crîncenă ; cre
deau că nu trbuie decît să vină, să vadă şi să învingă ; în 
realitate nu au învis deoît la vot, în ip ce în ziua a doua 
au fost bătuţi În od categric în discuţii, iar în a treia zi au 
sCdpat de o nouă înfringere şi mai categorică numai cu aju
torul unor intrigi. Şi chiar dacă publicul extaziat nu a obser
vat nimic, ei înşişi nu au putut să nu resimti acest lucru în 
mod dureros. 

Am luat Parte la congrs. De la bun început nu m avut 
prea mare încredere in aceşti corifei ai ştiinţei, a căror şti
inţă constă, În primul rînd, în aceea că în permanenţă se 
contrazic u cea mai mare seinătate unii pe alii şi totodată 
e ei îşişi. Mărturisim îsă că acest congres ne-a răpit şi 
bruma de încredere pe care m fi putut-o ave. in acei ale 
căror scrieri şi cuvîntări ne erau mai puţin cunoicute. Măr-

• Joc de cuvint e : Fader - de la cuvîntul "fade" (rod, rivial) i Faider 
- numele unui participant la congresul economiştilor. - Nota Trad. 
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tuisim că m fost umiţi să auzim asmenea platitudini şi 
lcruri anoste, asmenea banalităţi arhicunoscute. Mărtursim 
Cd nu ne-am aştptat ca rprezentanţii ştiinţei să nu ·aibă de 
comicat nimic mai interesant decît acele noţiuni elmen
tare de economie politică care, c-i drept, ar puta fi noi 
pentru nişte copii de 78 i, dar ,care pentru meni a
ti, şi în special pentru membrii unor asociaţii pour le libre 
echange, ste de p resupus că le sînt cunoscute. S-a dovdit 
totuşi că aceşti domni şi-au 'cunoscut mai bine publicul dcît 
noi. 

Cel mai bine s-au comportat la congres englezii. Ei sînt 
cei mai intersaţi în această problmă ; dschiderea pieţelor 
de pe continent îi !preocupă în rcel mai înalt grad i pentru i 
problema liJbertţii comerţului este o problemă vitală. Şi au 
arătat acst lucru destul de lămurit : ei, care nu 0rbesc 
niciodată altă limbă dedît engJeza lor, au binevoit, în inte
resul scumpului lor free-trade * , să 'orbească franceza. Reie
şea limpede ait de mult îi atingea la pungă această chstiune. 
Frncezii s-au prezentat ca ideologi puri şi ca eruiţi exal
taţi. Ei lU s-au iStilS nici măcar prin spiritul francez, pin 
originlitatea concepţiei. Dar cel puţin au vorbit o francză 
frumoasă şi aceasta se aude la Bruxelles foarte rar. - Olan
dezii au fost plicticoşi şi Pedanţi. Danezul, d-l David, nici nu a putut fi înţels. Belgienii au jucat mai mult rolul unor audi
tori pasivi şi 'În orice caz lU s-au ridicat niciodată deasipra 
industriei lor naţionale, specializată în imitaţii. In sfîrşit, 
germanii, cu excpţia lui Weerth, care s-a manifstat mai 
muH ca englez deoît ca gennan, au ,constituit la partie hon
teuse ** a întregului congres. Lor li s-ar fi cuvenit cununa, 
dacă în cele din urmă nu ar fi cîştigat-o un belgian pentru 
naţiunea sa. 

Prima zi. Discuţii genrale. Ele au fost deschise de bel
gieni prin d-l Faider, care prin toată atitudinea lui, prin ţinută 
şi prin IIlbaj a afişat acele maniere exagerate de filfizon care 
se Iăfăiesc 'În mod atît de dezgustător pe străzile şi prome
nadele din Bruxelles. D-I Faider a debitat numai fraze goale 
şi nu s-a încumeat să abordeze iei 'ce.e mai elmentare 
adevăruri economice. Dar să nu ne pierdem atîta timp cu el 
cît ne-a răpit el nouă cu vorbăria lui fără sfîrşit. 

La tribună s-a urcat apoi d-l Wolowski, profsor etc. la 
Paris. Un evreu polonez franţuzit. Infumurat, grandilocvent 

• - libertatea comertului. - Nota TIad . 
• * - uşinea. - Nota TIad. 



29t Friedrich Engels 

şi superficial, el întrunşte în persoana lui toate defectele 
celor trei naţiuni, fără a întruni şi calităţile lor. D� Wolowsi 
a declanşat un entuziasm extraordinar p rintr-un discurs 
dinainte aranjat care abunda de sofisme neaştptate. Di. 
păcate însă, acest discurs nu era proprietatea d-Iui Wolowski, 
ci era o compilaţie din "Sofisme econmice" ale d-Iui Frede
tic Bastiat 147, Fireşte că publicul din Bruxelles care l-a aplau
dat nu a putut să ştie acest lucru. D-I Wolowski şi-a expri
m:t regretul că oponenll său va fi un protecţionist german 
şi că în felul acesta nu protec�ioniştii f�ancezi vor avea ini� 
ţiativa. El şi-a primit însă pedeaps a  cuvenită. La Sfîrşitul 
discursului s ău, d-l WOIOSki s-a făcut cît 5e poate de ridicol. 
Vorbind depre ,clasele mlJci�oare, el l-a p romis  munţi de 
aur sub regimul libertăţii comerţului şi a atacat în nume[e 
lor, cu o vehemenţă simulată, pe protecţiJonişti. Da, a strigat 
el, ridicînd glasul pînă la un falset p atetic, da, aceşti protec
ţionişti, "cs gens qui n'ont rien la qui b aUe pour les dasses. 
laborieusesu • (şi Punind aceste cuvinte se bătea ,pe p întecul 
s ău destul de proeminent) , aceşti protecţioniş1i ne îpiedică 
să relizăm dorinţele noastre cele mai s cumpe şi să-i ajutăm 
pe mucitori s ă  scape de mizerie I Din păcate, toa1ă Înverşu
narea lui este prea artificială p entru a face vreo impresie
asupra puţinilor munciOri aflaţi la galie. 

D-l Rittinghausen din Colonia, reprezentantul patriei ger
mane, a citit un rferat nemaipomenit de plictisitor în apăra
rea sistmului proteionist. El s-a manifstat ca un veritabil 
geman. Cu o mină din cele mai jalnice a început să depLîngă 
situaţia ,proastă din Germania, neputinţa industriei ei, ş[ -a 
impaorat de-a dreptul pe englezi să pemită Germaniei să se 
apere împotriva concurenţei lor copleşitoare. Cum adică, 
domnii mei, a spus el, vreţi să introduceţi la noi libertate& 
comerţului, reţi să concurăm în mod liber toate naţiunile 
cînd mai avem peste tot bresle, id încă nu ne putem 
concura în mod liber nici măcar noi între noi ? 

D-lui RiUinghausen i-a răspuns d-l Blanqui, profesor, de
putat şi conservator progresist din Paris, autorul unei mize
rabile istorii a economiei politice 148 şi a .tor lucrări proaste, 
pilonul aşa-numitei "Ecole fran:aise" a econoniei politice. i 
un bărbat bine hrănit, iC rob it, a cărui figură exprimă u, 
amestec dezgustă10r de sveritate simulată, de gravitate şi 
filantropie. Cavaler al Legiunii de onoare, cela va sans. 

• - aceşti oameni care nu simt nimic pentru clasele muncitoare. -
Nota Trad. 



Congresul economişlilor 

dire *. D-I Blanqui a vorbit cu foarte multă volubilitate şi 
foarte puţin spirit, şi fireşte că acest lucru trebuia să impună 
liber-schimbiştilor din Bruxelles. De alfel ceea ce a spus 
este de zece ori mai insignifiant decît ceea ce a scris în 
trecut. S ă  nu ne oprim la aceste fraze. 

A venit apoi rîndul d-rului Bowring, membru radical al par
lamentului .şi moştenitor al înţelpciunii lui Bentham, al cărui 
schelet îl posedă 49. El însuşi este un fel de schelet l la  
Bentham. Se vedea că alegerile au trecut, c ăci d�l Bowrig a 
considerat că nu mai este nevoie să facă concesii poporului 
şi s-a manifestat ca un adevărat burghez. El a vorbit o fran
ceză curgătoare şi corectă, cu un p10nunţat accent englezesc,  
subliniind efectul cuvintelor sale prin gesturile cele mai sa
cadate şi mai caraghioase pe care le-am văzut vreodată. 
D-l Bowring, reprezentantul lacomei burghezii engleze, de
clara că a venit în sfîrşit timpul să ne lepădăm de egoism şi 
să ne întmeiem propria noastră fericire ,pe fericirea celor
lalţi. A pomenit, fireşte, de vechiul "adevăr" economic po
trivit căruia poţi face mai multe afaceri, deci să ,iştigi mai 
mult -cu n milionar decît cu posesorul a numai o mie de 
taleri. - In încheiere a ridicat în slavă pe cet envoye du 
ciel ** - contrabandistuI. 

După el a urmat d-l Duchateau, preşedinte al "Asociaţiei 
pentru protecţia muncii naţionale" din ValenCienne, care, 
răspulînd provocării d-Iui Wilo Si , a părat sistemul 
protecţionist francez. El a repetat foarte calm şi răspicat 
cunoscutele teze ale protecţioniştilor, socotind pe drept cu
vînt că acestea ar fi suficiente pentru a le strica d-Ior free
traderi dispoziţia pentru tot timpul congresului. El a fost în 
mod indiscutabil cel mai bun orator a'l zilei. 

I-a răspuns d-l Ewart, membru al parlamentului, întro 
lranceză apxoape ininteligibilă, repetînd D.enEle cele 
mai plate şi mai comune ale ligii îpotriva legilor cerea
lelor 150, pe ca"e în Anglia demult le ştiu pe de rost pînă şi 
puştii de pe stradă. 

Pe d-l Campan, dclegat al Asociaţiei Iiber-schimbiştilor 
din Bordeaux, îl menţionăm numai pentru a respecta ordinea 
în c are s-au perindat vorbitorii. Ceea ce a spus a fost atit de 
lipsit de importanţă, încît nu ne mai amintim nici un cuvint. 

D-I colonel Thompson, mmbru al parlamentului, a redus 
poblema la următoarea poveste simplă : într-un oraş birjarii 

* - se inţelege de la sine. - Nota TIad. ** - trimis al cerului. - Nota Trad. 
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cer 1 1/2 fr. pentru o cursă. Se introduce însă n autobus care 
enu aceeaşi cursă percpe taxa de lfr. Aşadar, vor spune 
birj arii, la fiecare cursă 1/2 fr. este sustras din comerţ. Acst 
lucru este oare adevărat ? Unde rămîne jumătatea de franc ? 
El, călătorul, va cupăra cu aceşti b ani altceva : plăcinte, 
p răjituri etc. Aşadar 1/2 fr. intră totuşi în comerţ, iar cons.
matorul are mai mult folos de pe urma lui. Acesta ste cazul 
protecţioniştilor, care apără pe birjar, şi al free-traderilor, 
care vor să introducă autobusul . Bunul colonel Thompson 
uită numai că foarte curind concurenţa anulează acest avan
taj al consumatoru[ui, făcîlu-1 să piardă într-un caz tomai 
atit cît a cîştigat in alt caz. 

Ultimul a luat cuvîntul d-l Dunoyer, consilier e stat din 
Paris, autor al mai multor lucrări, printre care "Despre liber
tatea muncii " 151, în care îi învinovăţeşte pe muncitori că fac 
p rea mulţi copii. Cu tonul vehement al consilierilor de stat a 
spus lucruri fără importanţă. D-I Dunoyer este un ventru * bine 
hrănit, cu chelie şi cu o faţă roşie, ieşită în afară ca la cîini, 
care, pe cît se p are, nu e obişnuit să fie contrazis, totuşi nici 
pe departe atU de fioros pe it ar voi să p ară. D-I Blanqui 
spunea despre invectivele sale ieftine la adresa proletari atu
lui : "M. Dunoyer dit aux peuples les memes verites austeres 
qu' au dernier siecle les Voltaire et Rousseau disaient aux 
princes " '''. 

Cu aceasta, discuţia generală a luat sfîrşit. In numărul 
viitor vă vom relata discuţiile care au avut loc în ziua a doua 
şi a treia cu privire la fiecare problemă în parte 152. 

Scris de F. Engels intre 
1 9  şi 22 septembrie 1847 

Publicat in 
" eutsche-Brisseler-ZeitungU 
nr. 16 din 3 septembrie 1847 

* - burtos. - Nota Trad . 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

.. - "D-I D unoyer spune popoarelor aceleaşi adevăruri austere pe cre cu un secol in urmă Vollaire şi Rousseau le spuneau prinţilor" .  -
Nota Trad. 
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Protecţioniştii, liber-schimbiştii şi clasa muncitoare 13 

Protecţioniştii nu au protejat niciodată mica industrie, 
munca manuală propriu-zisă. Au Icerut oare în Germania 
dr. List .i şoala sa taxe vamJle protecţioniste pentru mica 
idustrie a pînzeturilor, pentru ţesătoria manuală, pentru 
meserii ? Nu, iar atunci cînd au solicitat taxe vamale p ro
tecţioniste, ei au făcut-o numai pentru a înlocui munca ma
nuală cu maşinile, industria patriarhală cu industria modernă. 
Intr-un cuvînt, ei vor să extindă dominaţia burgheziei, in 
special dominaţia mari1lor oeapitalişti industriali. Ei au mers 
atît de departe, încît au proclmat răspicat decăderea şi 
pieirea micii industrii, a mi'cii burghezii, a micii agriculturi, 
a micilor ţărani ca pe un evement tragic, dar inevitabil şi 
necesar pentru dezvoltarea industrială a Germaniei. 

Pe lîngă şcoala a-rului List mai există în Germania, în 
această ţară a şcolilor, o altă şcoală, care cere nu numai un 
sistem vamal protecţionist, ci un sistem prohibitiv prpriu-zis.  
Conducătorul acestei .şcoli, d-l v. Gilich, a scris o lucrare 
foarte ştiinţifi'că despre istoria industriei şi a comerţului 154, 
care a fost tradusă şi ,în franceză. D-1 v. Gilich este un filan
trop sincer ; el priveşte cu seriozitate lroblema protejării 
muncii manuale, a muncii naţi,onale. Ei b ine I Ce face el ? El 
începe prin a-l combate pe dr. List, dovedeşte că in sistemul 
lui List bunăstarea clasei muncitoare nu ar fi decît o falsă 
aparenţă, o frază goală şi răsunătoare, şi face apoi, la rîndul 
său, următoarea propunere : 

1 )  să se nterzică importul produselor industriale srăine ; 
2) să se fixeze taxe vamale de import foarte ridicate pe 

materiile prime Icare vin din străinătate, c a  bumbac, mătase 
tc. etc., pntru a proteja industria linii şi a pînzeturilor din 
tară ; 
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3) tot asfel şi asupra măifurilor coloniale, pentru a în
locui prin produse indigene zahărul, cafeaua, ind.igoul, coşe
la, diferitele specii de Ilemn scump etc. etc. 

4) să se pună impozite ridicate asupra maşinilor indigene, 
pentru a proteja munca manuală împotriva maşinilor. 

Se observă că d-l v. Gilich este un om care acceptă siste
mul 'cu toate consecinţele lui. Şi ce se realizează prin 
aceasta ? Nimic altceva decît că se împiedică nu numai 
pătrunderea produselor industriale străine, dar chiar şi dez
voltarea industriei naţionale. 

D'l List şi d-l v. Gilich constituie două extreme între care 
oscilează acest sistem. Dacă acest sistem vrea să protej eze 
progresul industriei, atunci el jertfeşte tocmai munca ma
nuală, munca 'în genere ; dacă vrea să protejeze munca ma
nuală, atunci este jerfit progresul industrial. 

Să ne întoarcem la protecţioniştii POpriu-zişi, care nu 
Împărtăşesc iluziile d-lui v. Gilich. 

Dacă ei ar vorbi clasei muncitoare în mod sincer şi într-. 
limbă accesibllă, ei ar putea rezuma filantropi a [ar tîn urmă
toarele cuvinte : este mai bine să fii eploatat de copatrioţii 
tăi decît de străini. 

Eu cred că >Clasa muncitoare nu se va mulţumi niciodată 
cu această soluţie, care, trebuie să mărturisim, deşi este 
foarte patriotică, are totuşi un caracter oarecum ascetic şi 
spiritualist pentru oameni a căror unică ocupaţie constă în 
producerea de bogăţii, de bunuri materiale. 

Dar pOtecţioniştii vor spune : "In felul acesta menţinem 
el puţin actuala stare de lucruri din societate. De bine, de 
rău asigurăm astfel muncitoru1lui posibilitatea de a avea de 
lucru şi împiedicăm ca el să fie aruncat în stradă din cauza 
concurenţei străine" .  Nu vreau să combat această afirmaţie_ 
O accept. Menţinerea, pepetuarea actualei stări de lucruri 
este, aşadar, cel mai bun rezultat la care vor ajunge protec
ţioniştii în cazul cel mai bun. Foarte bine, dar pentru clasa 
muncitoare nu se pune problma de a menţine actuala stare 
de lucruri, ci a o transfoma în contrariul ei. 

Protecţioniştilor le mai rămîne o ultimă 'Scăpare : ei spun 
că sistemul aor nu pretinde că ar i un mijloc care să ducă la 
reforme sociale, dar că  ar fi  totuşi necesar să se ,înceapă u 
reforme sociale în interiorul ţării înainte de a se putea ajunge 
la reforme economice în relaţiile intenaţionale. După : ce 
sistemul protecţionist a fost la încput reacţionar, apoi con
servator, el devine în cele din urmă conservator-prgresist. 
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Deşi, la prma vedere, această teorie pare a fi ademenitoare, 
practică şi raţională, iese totuşi clar la iveailă contradicţia 
care se ascunde îndărătul ei. Stranie contradicţie I Sistemul 
vamal p rotecţionist pune .în mîna capitalului unei ţări armele
cu ajutorul cărora s ă  poată înfrunta capital urile celorlalte 
ţări ; l întăreşte puterea acestui cpital faţă de capitalul 
strin ; totodată adepţii acestui sistm îşi încipuie că în 
felul acesta îl vor slăbi şi diminua faţă de clasa muncitoare� 
Dar aceasta nu înseamnă decît a face în cele din urmă apel 
la filantropia capitalului, ca şi cum cpitalul ca atare ar putea 
să fie filantrop. In general însă reformele sociale nu pot fi 
niciodată realizate Prin slăbiciunile celui puternic. Ele tre
buie să fie realizate şi vor fi realizate prin puterea celui slab_ 

De altfel nici nu este nevoie să mai insistăm asupra 
acestui lucru. Din moment ce protecţioniştii admit că refor
mele sociale nu constituie o parte integrantă a sistemului lor .. 
că nu emană de la el, că ele constituie o problemă aparte. 
ei s-au şi îndepărtat de problema socială. Voi lăsa de aceet 
la o parte pe protecţionişti şi voi vorbi de liber-schnbism . 
de influenţa lui asupra situatiei clasei muncitoare. 

Scris de K. Marx 
în a doua jumătate 
a lunii septmbrie 1847 

Apărut sub fomă e broşură : 
"Zwei Reden iber die Freihandels

und Schutzollfrage von Karl Marx" ,  
Hamm, 1848 

Se tipăreşte după tetul 
ediţiei din 1 848 
Tradus din limba gemană 
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Friedrich Engels 

Congresul de la Bruxelles în legătură cu problema 
libertăţii comerţului 

La 1 6, 17 şi 18 septembrie s-a ţinut aici (la Bruxlles) un 
congres al economiştilor, industriaşilor, comercianţilor etc . 
p entru a discuta problema libertăţii comerţului. Au partici
pat aproape 150 de reprezentanţi ai tuturor naţiunilor. Din 
partea free-traderilor englezi au luat parte următorii membri 
ai parlamentului : dr. Bowring, colonelul Thompson, d-l Ewart 
şi d-l Brown, James Wilson Esq., editor al revistei "Econo
mist "  155, şi alţii ; din Franţa au sosit : ,-l Wolowski, profeor 
de jurisprudenţă, d-l Blanqui, deputat, profesor de economie 
politică, autor al unei lucrări de istorie a acestei ştiinţe şi al 
altor lucrări, a-I Horace Say, fl binecunoscutului econo
mist, d-l Ch. Dunoyer, membru al consiliului pnvat, autor al 
mai multor lucrări despre probleme de politică 'Şi de econo
mie politică, şi alţii. Din Germania n-a venit nici un liber
schimbist, în schimb Olanda, Danemarca, Italia etc. au trimis 
reprezentanţi. Senor Ramon de la Sagra din Madrid intenţio
nase să vină, dar a sosit prea tîrziu. Cred că nu mai este ne
cesar să menţionăm prezenţa unui mare număr de liber-schim
bişti belgieni, fiind un lucru de la sine Î'llţeles. 

Astfel cei mai de seamă Oameni de ştiinţă s-au întrunit să 
discute importanta problemă dacă omenirea are de cîştigat de 
pe urma libertăţii ,oomerţului . Credeţi, desigur, că discuţiile 
care au avut loc în cadrul unei adunări alît de strălucite -
discuţii la care au luat parte cei mai de vază economişti din 
lume - trebuie să fi fost ît se  poate de interesante. Presu
puneţi, desigur, că oameni ca dr. Bowring, colonelul 
lhmpson, Blanqui ,i Dunoyer au rostit cuvîntări deosebit de 
·elocvente, au adus argumente dintre cele mai convingătoare, 
au prezentat toate problmele într-o lumină cu totul nouă .i 
)riginaIă. Dacă aţi fi fost lînsă de faţă, aţi fi suferit o cruntă 
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deziluzie. Nobilele dv. aşteptări, frumoasele dv. iluzii s-ar fi 
spulberat în mai puţin de o oră. Am luat parte la nenumărate 
adunări publice şi discuţii. Gind am fost în Anglia, m avut 
prilejul să-i aud de sute de ori pe adepţii Ligii 'înşirindu-şi 
argumentele împotriva legilor cerealelor, dar pot să  vă asi
gur că niciodată n-am auzit ca lucruri atît de insipide, licti
coase şi banale să fie prezentate cu o asemenea mulţumire 
de sine. Nam fost pînă acum niciodată atît de dezamăgit. Ce 
s-a petrecut la congres nici nu merită să fie considerat o dis
cuţie, ci doar o trăncăneală de cafenea. Aceste lumini le 
ştilinţei nu s-au aventurat niciodată să  apOfundeze domeniul 
economiei politice în sensul strict al cuvîntului. Nu vă voi 
repeta toate lucrurile răsuflate care s-au spus în primele două 
zile. Citiţi două sau trei numere din "League" sau "Manchester 
Guardian" ,56 şi veţi găsi tot ceea ce s-a vorbit acolo, cu ex
cpţia poate a citorva s entinţe convingătoare pronunţate de 
d-l Wolowski, pe care acesta le-a furat însă din "Sophismes 
Economiques " ,  lucrarea d-Iui Bastiat (conducătorul adepţilor 
libertăţii comerţului din Franţa) . Liber-schimbiştii nu se aştep
tau să -întîmpine vreo altă opoziţie în afară de cea a unui 
protecţionist german, d-l Rittinghausen, un individ în genere 
insipid. Dar pe neaşteptate a luat cuvîntul d-l Duchateau, 
industriaş francez şi protecţionist, care şi-a apărat punga în
tocmai cum d-l Ewart sau d. Brown şi-au apărat-o pe a lor, 
�i li s-a opus cu atîta înverşunare, încît în ziua a doua a dis
cuţiilor mulţi delegaţi, chiar lLber-schimbişti, s-au dat bătuţi. 
Şi-au luat însă rvanşa la vot - rezolu�iile au fost, fireşte, 
adoptate ap0ape în unanimitate. 

In ziua a treia s-a discutat o problemă care-i interesează 
po cititorii dv., 'şi anume : "Va fi oare adoptarea pe plan 
mondial a libertăţii comerţului în folosul clasei muncitoare ? " .  
Un răspuns afirmativ la această problemă a dat d-l Brown, 
liber-schimbist din South Lancashire, într-o lungă cuvîntare 
în limba engleză ; el şi d-l Wilson au fost singurii care au 
v-orbit în engleză, restul au vorbit toţi în franceză : dr. 
Bowring - foarte bine, colonelul Thompson - acceptab-il, 
d-l Ewart - execrabil. D-I Brown a rpetat, e un ton plin
găreţ, foarte asmănător cu acela al unui pastor anglican, } 
parte din vechile argumente ale Ligii. 

După el a luat cuvîntul d-l Veerth, originar din Prusia 
renană. Cred -că il cunoaşteţi - e un tînăr comerciant ale 
cărui poezii sint binecunoscute şi foarte apreciate în în
treaga Germanie şi care, �ocuind timp de mai mulţi ani în 
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Yorkshire, a cunoscut îndeaproape condiţiile de trai ale mun
citorilor. Printre aceştia el are o mulâme de prieteni, care vor 
fi bucuroşi să adIe că nu i-a uitat. Intrucît cuÎntarea lui va 
constitui pentru cititorii dv. cea mai interesantă p arte a con
gresului, o voi reda mai p e  l arg. Iat. ce a pus : 

"Domnilor I Dv. discutaţi problema influnţei pe care ar avea-o liber
tatea comerţului asupra situaţiei clasei muncitoare. Afirmaţi că nutri ti 
cea mai caldă simpatie pentru această clasă. Acest lucru mă bucură mult 
şi sînt uimit că nu văd totuşi printre dv. nici un reprezentant al clasei 
muncitoare I Clasele avute din Franţa sînt reprezentate aici printr-un pair, 
:ele din Anglia prin mai mulţi membri ai parlamentului, cele din Belgia 
printr-un fost ministru şi chiar şi cele din Germania prinr-un onorabil 
domn care ne-a făcut o descriere fidelă a stării de lucrUri din această 
ţară. ar unde sînt reprezentanţii muncitorilor ? Nu văd aici e nici 
unul i de aceea, domnilor, îngăduiţi-mi să iau apărarea interselor lor. 
Permiteţi-mi, vă rog, să vorbesc în numele muncitorilor, şi în special în 
numele celor cinci milioane de muncitOri englezi, printre care mi-am 
petrecut ciţiva dintre cei mai plăcuţi ani ai vieţii mele, e care îi cunosc 
şi pe care îi îndrăgesc. (Aplauze) . Intr-adevăr, domnilor, se impune ca 
muncitorii să fie trataţi cu mai multă omenie. Pînă acum ei n-au fost 
trataţi ca oameni, i ca nişte animale de povară, ba mai mult, ca o marfă, 
ca nişte maşini i industriaşii englezi ştiu acest lucru atit de bine, încit nu 

spun li:iodată : «folosim atîţia muncitori» ,  ci «aîtea braţe de muncă". 
Acţionînd după acest principiu, clasele avute nu au ezitat niciodată să 
profite de serviciile lor atîta timp cît au avut nevoie de ei şi să-i arunce 
apoi în stradă de îndată ce nu au mai putut stoarce nici un profit de pe 
urma lor. Astfel situaţia acestor paria ai societăţii modene a ajuns să 
fie atit de precară, încit nu se mai poate înrăutăţi. Oriunde v-aţi arunca 
privirea, pe malurile Rinului, pe străduţele murdare şi pestilenţiale din 
Manchester, Leeds şi Birmingham, pe dealurile Saxoniei şi Sileziei sau 
în cîmpiile Westfaliei, pretutindeni veţi întilni aceleaşi feţe livide de 
foame, ,aceaşi desperare adîncă in ochii oamenilor care îşi revendică 
în zaLar drepturile şi locul ce li se cuvine în societatea civilizată. 
{Rumoare) ".  

D-I Weerth a declarat apoi că, după părerea lui, sistemul 
Qrotecţionist nu ocroteşte cîtuşi de puţin pe muncitori, dar 
că nici libertatea comerţului - a spus el făţiş şi răspicat, 
deşi el însuşi este un adept l libertăţii comerţului - nu va 
Schimba niciodată situaţia lor mizeră. El nu împărtăşeşte de 
loc iluziile liber-schimbiştilor în ceea ce priveşte efectele bine
făcătoare pe care le-ar avea adoptarea sistemului lor asupra 
clasei muncitoare. Dimpotrivă, libertatea comerţului, deplina 
realizare a principiilor liberei concurenţe, care vor avea drept 
consecinţă o concurenţă şi mai înverşunată între c�pitalişti, 
vor sili pe muncitori să se concureze şi mai aprig. Deplina 
libertate a concurenţei va da în mod inevitabil un imens 
imbold invenţiilor de noi maşini, înlocuind astfel zilnic încă 
mai mulţi muncitori ca acum. Ea va stimula în fel i chip 
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producţia, dar tocmai din acest motiv ea va stimula în ace
eaşi măură şi sllpraproducţia, supraaglomerarea pieţelor şi 
zguduirile vieţii comerciale. Liber-schimbiştii pretind că în 
sistemul liJbertăţii comerţului aceste zguduiri cumplite vor 
înceta ; în realitate însă lucruri[e se vor petrece exact invers, 
ele se vor înmulţi şi se vor înteţi mai mult ca oricînd. Este 
posibil, ba este chiar cert, că la început ieftinirea alimente
lor va fi în folosul muncitorilor, că reducerea cheltuielilor 
de p''odllcţie va face să rească consumul şi cererea de 
.orţă de muncă, dar foarte curînd aceste avantaje se vor 
transforma în mizerie, concurenţa dintre muncitori 11  va 
aduce în scurt timp �a nivelul anterior de mizerie şi foamete. 
După aceste argumente şi multe altele (care se pare că au 
fost cu totul noi pentru adunare, deoarece au fost ascultate 
-cu cea mai mare atenţie, deşi reporterul lui "Times"  a găsit 
de cuviinţă să treacă peste ele cu o observaţie sarcastică, pe 
cît de neruşinată, pe atît de semnificativă : "banalităţi de-ale 
�artiştilor") , d-l Weerth 'Şi-a încheiat cuvîntarea 'În felul 
'următor : 

"Şi să nu credeţi, domnilor, că cele spuse mai sus sint numai păre
Tile mele personale i ele sînt şi  părerile muncitorilor englezi, o clasă pe 
care o indrăgesc şi  o respect, pentru că e formată din oameni inteligenţi 
şi energici, şi (aplauze, exclamaţii : «asta o spune din politeţe») voi dovedi 

aceasta prin citeva fapte. Timp de ase ani domnii din Ligă, pe care ii 
vedem aici, au solicitat in zadar sprijinul muncitorilor. Muncitorii n-au 
uitat nici o clipă că capitaliştii sint duşmanii lor fireşti i ei ţineau minte 

tulburările provocate de Ligă in 1842 157 şi felul in care patronii s-au opus 
legii zilei de muncă de zece ore. Numai către sfîrşitul anului 1845, car
tiştii, elita clasei muncitoare, s-au aliat la un moment dat cu Liga pentru 
a zdrobi inamicul comun, aristocraţia funciară. Dar aceasta a durat foarte 
puţin timp, şi muncitorii nu s-au lăsat niciodată amăgiţi de promisiunile 
iluzorii ale lui Cobden, Bright & Co. şi nici nu au sperat că promisiunile 
Cu privire la ieftinirea piinii, sporirea salariilor şi lucru din plin se vor 
realiza. Nu, nici o clipă ei nu au incetat să se increadă numai in propriile 
lor sforţări de a-şi crea un partid aparte, avind in frunte conducători pro
prii, pe neobositul Duncombe şi pe Feargus O'Connor, care, in ciuda tu
turor calomniilor" (aici d-l Weerth s-a uitat la dr. Bowring, care a schiţat 
o mişcare rapidă şi spasmodică) , "va sta, peste cîteva săptămini, pe 
aceeaşi bancă cu dv. in Camera comunelor. Aşadar, in numele acelor 
milioane care nu cred că libertatea comerţului va face minuni, fac apel 
la dv. să căutaţi alte mijloace pentru a îmbunătăţi in mod efectiv situaţia 
lor. Domnilor, fac apel la dv. in propriul dv. interes. Nu mai aveţi a vă 
teme de impăratul tuturor ruşilor, nu mai aveţi a vă teme de o invazie 
a. cazacilor, dar, dacă nu veţi lua măsuri de pr�cauţie, va trebui să vă 
temeţi de năvala propriilor dv. muncitori, iar aceştia vor fi mai teribili 
d€cit toţi cazacii din lume. Domnilor, muncitorii nU mai vor să audă de ia dv. cuvinte frumoase, ei cer fapte. Şi  acest lucru nu trebuie să vă 
uimească. Ei işi amintesc prea bine că in 1830 şi 1831, cînd au cucerit 
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pentru dv. Reformbill-ul la Londra, cind au luptat pentru dv. pe străzile 
Parisului şi Bruxellesului, li se făcea curte, li se stringea mina, erau ridi
caţi in slăvi, dar că după ciţiva ani, cind au cemt piine, au fost primiţi 
cu obuze şi baionete. (Exclamaţi i : "Vai, nu, nu '" "Da, da ' Buzan:ais, 
Lyon , " 158) . De aceea, repet, înfăptuiţi libertata comertului, foarte bine, în 
acelaşi timp gîndiţi-vă îsă la alte măsui în folosul clasei muncitoare, 
altfel vă veţi căi, (Aplauze putenice) u.  

A luat apoi cuvîntul dr. Bowring, care a răspuns d-Iui 
Weerth : 

"Domilor, pot să vă spun că onorabilul delegat care a vorbit chial 
acum nu a fost ales de muncitorii englezi a să-i reprezinte la congres. 
Dimpotrivă, poporul englez ne-a dat de obicei nouă voturile sale în acest 
scop şi de aceea noi revendicăm dreptul nostru de adevăraţi reprezen
tanţi ai lui u .  

El a incercat aoi s ă  arate fectele binefăcătoare ale liber
tăţii comerţului, căutînd s ă  dovedească aceasta prin creşte
rea importului de articole alimentare în Anglia după intro
ducerea, în urmă cu un an, a noului tarif. Atîtea ouă, atîtea 
kilograme de unt, brînză, şuncă, s lănină, atîtea capete de 
vite etc. etc. i cine a putut să mănînce toate acestea dacă nu 
muncitorii englezi ? El a uitat însă să ne spună ce cantităţi 
din aceleaşi articole au fost produse in minus în Anglia de 
cînd a fost permisă concurenţa străină. El a luat drept axiomă 
faptul că creşterea importului dovedeşte fără doar şi ipoate 
cre�terea consumului. El nu a precizat însă de unde au luaet 
muncitorii din Manchester, Bradford şi Lee.5, care astzi cu
treieră străzile în căutare de lucru, banii ca să plătească 
presupusa sporire a consumului şi bunurile obţinute de e 
urma libertăţii comerţului, căci n-am auzit niciodată ca pa
tronii să dăruiască muncitorilor ouă, unt, brînză, şuncă şi 
carne fără ca aceştia s ă  muncească. De asemenea nu a o
meni t de actuala stagnare în industrie şi comerţ, care, după 
cum relatează toate zjarele oficiale, într-adevăr nu are pre
cedent. Se pare că habar n-are că, după aplicarea noilor mă
suri, toate pronosticurile liber-schimbiştilor s-au dovedit a fi 
în directă contrazicere cu realitatea. El nu a avut nici un 
cuvînt de simpatie pentru suferinţele clasei muncitoare, ci, 
dimpotrivă, a prezentat actuala lor situaţie nenorocită drept 
cea mai luminoasă, mai fericită şi mai plăcută viaţă pe care 
şi-ar putea-o dori vreodată. 

Muncitorii englezi pot hotărî acum pe care din ei l con
sideră reprezentantul lor. Au urmat apoi o mulţime de alti 
oratori care au vorbit despre toate subiectele posibile din 
lume în afară de cel în discuţie. D-I Mac Adam, deputat de 
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Belfast (1) , a înşirat o întreagă poliloghie despre torsul inului 
în Irlanda şi a plictisit de moarte adunarea cu statistici. D-l 
Ackersdijk, un profesor olandez, d vorbit despre vechea 
Olandă şi noua Olandă, despre Universitatea din Liege, 
despre Walpole şi despre De Witt. D-l Van de Casteele a vor
bit despre Franţa, despre Belgia şi despre guvern. D-l Asher 
din Berlin, despre patriotismul german şi despre cîteva arti
cole noi pe care le-a numit producţie spirituală. D-l Den Tex, 
un olandez, despre dumnezeu ştie ce. In cele din urmă, cînd 
întreaga adunare era pe jumătate adormită, ea a fost trezită 
de d-l Wolowski, care a revenit la chestiune şi a răspuns d-lui 
Weerth. Din cuvintarea lui, ca de altfel din toate cuvîntările 
rostite de francezi, a rei eşit cît de mult se tem capitaliştii 
francezi ca profeţiile d-lui Weerth să nu se împlinească ; ei 
vorbesc despre suferinţele clasei muncitoare cu atîta simpatie 
fătarnică, cu atîta întristare prefăcută, încît cineva ar putea 
să-i ia în serios dacă vorblle lor nu ar fi în contradicţie atît 
de flagrantă cu rotunjimea pîntecelor lor, cu expresia de 
adîncă ipocrizie întipărită pe feţele lor, cu remediile jalnice 
pe care le propun ei, dacă în genere n-ar fi contrastul izbitor 
dintre� cuvintele şi faptele lor. De altfel, niciodată ei nu au 
reuşit să inducă în eroare pe vreun muncitor. A urmat ducele 
d'Harcourt, pair l Franţei, care a reclamat, la rîndul său, pen
tru capitaliştii, deputaţii etc. francezi de faţă dreptul de a-i 
reprezenta pe muncitorii francezi. Ei îi reprezintă la fel cum 
lr. Bowring îi reprezintă pe cartiştii englezî. Apoi a vorbit 
d-l James Wilson, care a repetat în modul cel mai sfruntat 
argumentele răsuflate ale Ligii pe tonul molcom al unui 
quaker din Filadelfia. 

Din toate acestea vă puteţi da seama cît de plăcute au fost 
dezbaterile. Dr. Marx din Bruxelles, pe care îl cunoaşteţi ca 
pe cel mai talentat reprezentant al democraţiei germane, a 
cerut la vîndul său cuvîntul. El îşi pregătise o cuvîntare c are, 
dacă ar fi fost rostită, ar fi pus pe "onorabilii domni " prezenti 
la congres în imposibilitatea de a pune chestiunea la vot. Dar 
opoziţia d-lui Weerth îi speriase, aşa că  au hotărît să nu mai 
lase să vorbească pe nimeni de a cărui ortodoxie nu sînt cu 
totul siguri. De aceea d-nii Wolowski, Wilson şi alţii de teapa 
lor au vorbit peste timpul fixat şi, deşi la ora patru mai erau 
încă şase sau şapte domni care doreau să ia cuvîntul, preşe
dintele a încheiat, pe neaşteptate, dezbaterile, astfel încît 
toată această adunătură de nătărăi, ignoranţi şi lichele, c are 
se intitula un oongres al economiştilor, au votat cu toţii, cu 
20 - Marx-Engels - Opere, voI . 4 
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excepţia unui singur delegat (acel sărman prostănac din Ger
mania adept al protecţionismului despre care am vorbit mai 
sus) - democraţii s-au abţinut de la vot -, că libertatea 
comerţului este extrem de folositoare muncitorilor şi că îi va 
izbăvi de toată mizeria şi de toate greutăţile. 

Dat fiind că cuvîntaTea d-Iui Marx, deşi n-a fost ostită, 
este cea mai valabilă şi mai putenică dezminţire a acestei 
minciuni sfruntate, oonstituind, prin conţinutul ei, o noutate 
pentru Anglia - în ciuda atîtor sute de pagini care s-au scris 
pro şi contra acestui subiect -, vă anexez oîteva extrase 
din ea. 

Discursul d-rului Marx despre protecţionism, libertatea 
comerţului şi clasa muncitoare 

Există două secte de protecţionişti. Prima sectă, reprezen
tată în Germania de dr. List, n-a avut niciodată intenţia să 
protejeze munca manuală ; dimpotrivă, ea a cerut taxe vamale 
protecţioniste pentru a înlătura munca manuală prin maşinism, 
pentru a înlocui producţia patriarhală prin producţia modenă. 
Ea a avut întotdeauna intenţia să asigure dominaţia clasei 
capitaliste (a burgheziei) şi în special dominaţia marilor ca
pitalişti industriali. Ea nu s-a sfiit să declare că ruina micilor 
industriaşi, a micilor neustori şi a micilor fermi eri ste un 
fenomen regretabil, ce-i drept, dar în acelaşi timp absolut 
inevitabil. A doua şcoală de protecţionişti revendica nu nu
mai protecţionismul, ci şi prohibiţie absolută. Ei au propus ca 
munca manuală să fie protejată atît împotriva invaziei maşi
nismului cît şi împotriva concurenţei externe. Ei au propus 
taxe mari pentru a apăra nu numai industria naţională, ci şi 
agricultura şi producţia de materii prime din ţară. Şi ce re
zultate a obţinut această şcoală 1 Interzicerea nu numai a im
portului de produse industriale din străinătate, ci şi stăvilirea 
oricărui progres al industriei din ţară. Astfel întregul sistem 
protecţionist s-a izbit în mod inevitabil de următoarea dilemă : 
sau protejează progresul industriei naţionale şi atunci sacli
fică munca manuală, sau protejează munca manuală şi atunci 
sacrifică industria naţională. Protecţioniştii din prima sed.ă, 
care consideră că dezvoltarea maşinismului, a diviziunii mun
cii şi a concurenţei sînt inevitabile, s-au adresat clasei mun
citoare spunîndu-i : "Deoarece în orice caz trebuie să fiţi ex
ploataţi, mai bine să fiţi exploataţi de compatrioţii noştri 
decît de străini " .  Va accepta oare clasa muncitoare la infinit 
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a€astă situaţie ? Eu mă-ndoiesc. Ea, care produce toată bo
găţia şi toate bunurile pentru cei bogaţi, nu se va mulţumi 
cu această slabă consolare. Ea va cere satisfacţii mai substan
ţiale în schimbul produselor ei substanţiale. Dar protecţio
niştii spun : "La urma urmei, noi menţinem societatea în ac
tuala ei stare. Intr-un fel sau altul noi asigurăm muncitorului 
ocupaţia care îi este absolut necesară. Noi purtăm de grij ă 
să nu fie dat afară din slujbă din cauza concurenţei străine u •  
Fie ş i  aşa. Prin urmare, în cel mai bun caz, protecţioniştii re
cunosc că nu sînt în stare să realizeze ceva mai bun decît 
menţinerea statu-quoului. Dar clasa muncitoare nu doreşte 
menţinerea actualei ei situaţii, ci o schimbare în bine. Protec
ţioniştii mai au o singură portiţă de scăpare. Ei ar putea spune 
că nu sînt cîtuşi de puţin adversarii unor refone sociale pe 
plan intern, dar, pentru a asigura succesul acestor reforme, o 
primă condiţie este preîntîmpinarea dezorganizării care ar 
putea fi provocată de concurenţa străină. Ei ar putea spune : 
"Sistemul nostru nu este un sistem al reformelor sociale, dar 
dacă e vorba să refonăm societatea, n-ar fi oare mai bine să  
începem cu propria noa stră ţară ş i  apoi să vorbim despre re
fome în relaţiile noastre cu alte ţări ? U  Această afirmaţie este 
într-adevăr foarte convingătoare, dar sub această aparenţă 
plauzibilă se ascunde o contradicţie izbitoare. Sistemul pro
tecţionist, care înarmează capitalul unei ţări în vederea luptei 
împotriva capitalului din alte ţări şi îl întăreşte în vederea 
luptei împotriva capitalului străin, îşi închipuie că acest ca
pital astfel înarmat şi întărit va fi slab şi conciliant în faţa 
muncii. Aceasta ar însemna însă să apelezi la omenia capita
lului, ca şi cînd capitalul ca atare ar putea fi vreodată omenos. 
Niciodată refonele sociale nu au fost înfăptuite datorită slă
biciunii celor puternici, ci întotdeauna datorită puterii celor 
slabi. Dar nu e de loc cazul să insist asupra acestui punct. Din 
momentul în care protecţioniştii au recunoscut că reformele 
sociale nu rezultă în mod necesar in sistemul lor şi că nu 
fac parte integrantă din el, ci constituie o problemă aparte, 
din acel moment ei s-au îndepărtat de problema în discutie. 
li vom părăsi, aşadar, pentru a analiza efectele libertăţii co
merţului asupra situaţiei clasei muncitoare. Problema influen
ţei pe care ar avea-o asupra situaţiei clasei muncitoare un 
comerţ eliberat de orice cătuşe poate fi uşor soluţionată. Ea 
nici nu constituie de fapt o problemă. Singurul lucru pe care 
l-a expus în mod limpede economia politică este soarta clasei 
muncitoare sub regimul libertăţii comerţului. Toate legile în 
20· 
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legătură cu această problemă expuse în lucrările clasice de 
economie politică sînt, în ipoteza că comerţul este eliberat 
de toate cătuşele, absolut infailibile, iar concurenţa este abso
lut liberă nu numai în interiorul unei singure ţări, ci în toată 
lumea. Pe măsură ce libertatea comerţului devine o realitate, 
aceste legi expuse de A. Smith, Say şi Ricardo, legi după care 
sînt produse şi repartizate bunurile materiale, se adeveresc 
tot mai mult, devin tot mai exacte, încetează de a fi simple 
abstracţiuni. Şi savanţii, ori de cîte ori tratează probleme 
economice, ne demonstrează la fiece pas că toate concluziile 
lor pornesc de la premisa că comerţul trebuie eliberat de toate 
cătuşele care mai există încă. Ei au perfectă dreptate cînd 
adoptă această metodă. Căci ei nu recurg la abstracţii arbi
trare, ci exclud numai din analiza lor anumite circumstanţe 
întîmplătoare. Astfel se poate spune cu deplin temei că econo
miştii - Ricardo şi alţii - ştiu mai multe despre societate aşa 
cum va fi ea decît despre societate aşa cum este astăzi .  Ei 
cunosc mai bine viitorul decît prezentul. Cine vrea să citească 
în cartea viitorului, să-I citească pe Smith, Say, Ricardo. Acolo 
va găsi descrisă cum nu se poate mai limpede situaţia care-l 
aşteaptă pe muncitor sub regimul libertăţii depline a comer
ţului. Să ne adresăm, de pildă, unei autorităţi ca Ricardo, au
toritate neîntrecută de nimeni. Care este, în termeni econo
mici, preţul natural normal al muncii unui muncitor ? Ricardo 
răspunde : "Salariul redus la minimum, la nivelul cel mai scă
zut" . Munca este o marfă ca oricare alta, iar preţul unei mărfi 
este determinat de timpul necesar pentru producerea ei. Ce 
este deci necesar pentru a produce marfa-muncă. Exact ceea 
ce este necesar pentru a produce cantitatea de mărfuri de care 
muncitorul are nevoie pentru subzistenţa sa şi pentru recupe
rarea forţelor cheltui te de el, încît să poată trăi şi, într-un fel 
sau altul, să-şi perpetueze specia. Noi nu credem însă că mun
citorul nu se va ridica niciodată peste acest nivel extrem de 
scăzut sau că nu va coborî niciodată sub acest nivel. Nu, în 
concordanţă cu această lege, clasa muncitoare va fi cîteodată 
mai fericită, ea va avea cîteodată mai mult decît minimul, dar 
acest surplus nu va fi decît un supliment care să compenseze 
ceea ce ea va primi în minus - faţă de acest minimum - în 
altă perioadă, şi anume în perioada stagnării industriale. 
Aceasta Înseamnă că dari într-un anumit interval de timp -
care se repetă întotdeauna în mod periodic, în decursul căruia 
comerţul trece printr-un ciclu de prosperitate, supraproducţie, 
stagnare, criză - vom calcula media între ceea ce primeşte 
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muncitorul în plus şi  în minus faţă de un anumit minimum, 
vom vedea că în general el nu a primit nii mai mult, nici mai 
puţin decît minimul ; sau, cu alte cuvinte, că clasa muncitoare 
ca clasă s-a conservat cu toate că a trecut prin multe greutăţi, 
multe suferinţe şi cu toate că au rămas multe cadavre pe 
cîmpul de luptă industrial. Dar ce importanţă au toate aces
tea ? Clasa muncitoare continuă să existe, şi nu numai că con
tinuă să existe, dar a şi crescut din punct de vedere numeric. 
Această lege, după care salariul minimal este preţul natural al 
mărfii-muncă, se va realiza pe măsură ce se va realiza ipoteza 
lui Ricardo u privire la înfăptuirea libertăţii comerţului. Ad
mitem tot ce s-a spus despre avantajele libertăţii comerţului. 
Forţele de producţie se vor dezvolta, impozitele impuse ţării, 
ca urmare a taxelor vamale protecţioniste, vor dispărea, toate 
mărfurile vor fi vîndute la preţuri mi ieftine. Şi ce se va în
tîmpla după aceea ? - întreabă Ricardo. " Munca, fiind şi ea o 
marfă, se va vinde de asemenea la un preţ mai scăzut" - ea 
va putea fi obţinută în schimbul unei sume foarte mici de 
bani, la fel ca piperul sau sarea. Şi după cum toate celelalte 
legi ale economiei politice vor acţiona cu o forţă sporită, cu 
şi mai multă precizie, datorită libertăţii comerţului, tot a�a şi 
legea populaţiei, despre care vorb�te Malthus, se va dezvolta 
la maximum sub regimul Ubertăţii comerţului. Prin urmare 
alegeţi : sau respingeţi întreaga economie politică în forma 
în care există în prezent, sau admiteţi că, sub regimul liber
tăţii comerţului, clasa muncitoare va avea de suportat rigorile 
legilor economiei politice. Inseamnă oare aceasta că sîntem 
adversarii libertăţii comerţului ? Niidecum, noi sîntem pen
tru libertatea comertului, deoarece, o dată cu introducerea ei, 
toate legile economice, cu toate contradictiile lor izbitoare, 
vor acţiona pe scară mult mai mare, pe un teritoriu mult mai 
vast, pe teritoriul lumii întregi ; sîntem pentru libertatea co
merţului şi  pentru că îmbinarea tuturor acestor contradictii 
intr-un singur mănunchi, în care aceste contradicţii se vor 
ciocni, va genera lupta care va duce la emanciparea prole
tariatului. 
Scris de F. Engels la sfîrşitul 
lunii sptembrie 1841 
Publicat in 
ziarul "The Northen Star" 
nr. 520 din 9 octombrie 1847, 
cu menţiunea redacţiei : 
"D e l a  c o r e s p o n d e n t u l  
n o s t r u g e r  m a n· 
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Friedrich Engels 

Comuniştii şi Karl Heinzen 

Primul articol 

Bruxelles, 26 septembrie. Numărul de azi al ziarului 
"Deutsche-Brisseler-Zeitung" conţine un articol semnat de 
Heinzen în care acesta, sub pretextul că se apără împotriva 
unei banale acuzaţii pe care i-a adus-o redacţia, începe o lungă 
polemică împotriva comuniştilor. 

Redacţia sfătuieşte ambele părţi să renunţe la polemică. In 
acest caz însă ea trebuia să publice din articolul lUi Heinzen 
numai partea în care acesta se apără într-adevăr împotriva 
acuzatiei că el ar fi atacat cel dintîi pe comunişti. Chiar dacă 
"Heinzen nu dispune de vreun ziar" ,  aceasta nu e un motiv 
de a-i pune la dispoziţie un ziar pentru publicarea unor atacuri 
pe care însăşi redacţia ziarului le socoteşte absurde. 

De altfel nici nu li se putea face comuniştilor un serviciu 
mai mare decît acela de a publica articolul în chestiune. Nici
cînd nu s-au făcut unui partid reproşuri mai fără noimă şi mai 
absurde ca cele pe care le aduce Heinzen comuniştilor. Arti
colul este cea mai strălucită justificare a comuniştilor. El do
vedeşte că, dacă pînă acum comuniştii nu l-au atacat pe Hein
zen, ei trebuie să facă acest lucru fără întîrziere. 

D-I Heinzen se erijează de la bun început în reprezentant 
al tuturor radicalHor germani necomunişti ; el vrea să discute 
cu comuniştii de la partid la p artid. El "are dreptul să ceară" , 
el explică în modul cel mai categoric la ce "te poţi aştepta" 
din partea comuniştilor, ce "trebuie să pretinzi de la ei " ,  care 
" este datoria comuniştilor adevăraţi u .  El aproape că identifică 
divergenţele sale cu comuniştii cu divergenţele dintre "repu
blicanii şi democraţii germani U şi oomunişti, vorbind în nu
mele acestor republicani la persoana întîi plural. 

Cine este deci d-l Heinzen şi pe cine reprezintă el ? 
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D-I Heinzen, fost mic funcţionar libera,l, mai era în 1844 
adept înflăcărat l progresului prin mijloace legale şi al mize" 
rabilei constituţii germane şi mărturisea cel mult în mod con� 
fidenţial că într-un viitor foarte îndepărtat, e drept, o repu
blică ar putea fi posibilă şi de dorit. D-l Heinzen s-a înşelat 
însă cu privire la posibilitatea luptei legale în Prusia. El a 
trebuit să  fugă din cauza cărţii sale proaste despre birocraţie 
(chiar Jacobus Venedey a scris cu cîţiva ani în urmă o carte 
cu mult mai bună despre Prusia) 159. Şi atunci a devenit din
tr-o dată clarvăzător. A decretat lupta legală imposibilă, a 
devenit revoluţionar şi fireşte şi republican. In Elveţia a făcut 
cunoştinţă cu le savant serieux Ruge, care l-a iniţiat în ane
mica sa filozofLe constîld dintr-un amestec de umanism şi 
ateism feuerbachian, reminiscenţe hegeliene şi flori retorice 
stimeriene. Astfel înarmat, d-l Heinzen s-a considerat pe de
plin pregătit şi, flancat la dreapta de Ruge şi la stinga de 
FreilJgrath, a început propaganda sa revoluţionară. 

Desigur, nu-i reproşăm d'lui Heinzen trecerea lui de la li
beralism la un radicalism furibund. Dar afirmăm că această 
trecere se datoreşte unor motive pur personale. Atîta timp cît 
d-l Heinzen a putut să lupte u mijloace legale, l i-a ata
cat pe toţi cei care susţineau necesitatea unei revoluţii. De 
îndată ce lupta legală a devenit imposibi'Iă pentru el, el a de
cretat-o imposibilă în general, fără a ţine seama de fâptui că 
deocamdată pentru burghezia germană această luptă este încă 
pe deplin posibilă, că ea opune în permanenţă o rezistenţă cît 
'se poate de legală. De îndată ce i s-a tăiat lui Heinzen orice 
cale de retragere, el a proclamat necesitatea unei revoluţii 
imediate. In loc să studieze situaţia din Germania, s-o pătrundă 
în ansamblul ei şi să deducă de aici ce progrese, ce dezvol
tare, ce măsuri sînt necesare şi posibile, în loc să se lămu
rească asupra relaţiilor complicate dintre diferitele clase din 
Germania ,  ca şi asupra relatiilor dintre acestea şi guvern, şi 
de aici să deducă ce politică trebuie să fie urmată, pe scurt, 
în loc ca tactica lui să se orienteze upă dezvoltarea Germa
niei. d-l Heinzen pretinde cu aerul cel mai degajat din lume 
ca dezvoltarea Germaniei să se orienteze după el. 

D-I Heinzen a fost un adversar înverşunat al filozofiei atîta 
timp cît ea era încă progresistă. De îndată ce a devenit reac
ţionară, de îndată ce a devenit refugiul tuturor elementelor 
şovăielnice, al tuturor neisprăviţilor şi al afaceriştilor literari, 
d-l Heinzen a avut ghinionul să i se alăture. Mai mult, el a 
avut chiar ghinionul ca d-l Ruge, care toată viaţa lui nu a 
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fost decît un s implu prozelit, să facă din d-l Heinzen unicul 
său prozelit. Astfel d-l Heinzen trebuie să servească d-Iui 
Ruge drept consolare : există cel puţin un om care crede că 
poate pătrunde sensul construcţiilor lui frazeologice. 

Pentru ce luptă propriu-zis d-l Heinzen ? Pentru imediata 
intemeiere a unei republici germane, b azate pe tradiţii ame
ricane şi pe tradiţii de la 1793 şi pe cîteva măsuri împrumu
tate de la comunişti, dar de nuanţă pronunţat negru-roşu-au
rie 160. Din cauza inerţiei ei industriale, Germania are în Europa 
o situaţie atît de jalnică, încît nu va putea niciodată să aibă o 
iniţiativă, să proclame ea cea dintîi o revoluţie, să întemeieze 
ea singură, fără Franţa şi Anglia, o republică. Orice republică 
germană instaurată independent de mişcarea ţărilor civilizate, 
orice revoluţie germană făcută izo'lat şi fără a ţine cîtuşi de 
puţin seama de mişcarea reală a claselor din Germania, aşa 
cum procedează d-l Heinzen, orice republică şi revoluţie de 
acest fel este o pură fantezie negru-roşu-aurie. Şi pentru a face 
această glorioasă republică germană şi mai glorioasă, d-l Hein
zen o împodobeşte cu un umanism feuerbachian modifi
cat . la Ruge şi o proclamă drept împărăţia "omului " care s-a 
apropiat. Şi toate aceste fantezii, una mai absurdă decît cea
laltă, tebuie să le realizeze germanii I 

Dar cum face propagandă marele "agita tor" d-l Heinzen 1 
El declară că monarhii sînt autorii principali ai mizeriei şi i 
suferinţei generale. Această afirmaţie nu este numai ridicolă, 
ci şi cît se poate de dăunătoare. D-I Heinzen nici nu ar putea 
să aducă un omagiu mai mare principilor germani, aceste ma
ri'onete neputincioase şi imbecile, decît atribuindu-Ie o oni
potenţă fantastică, supranaturală şi demonică. Afirmînd că 
principii pot fi autorii atîtor calamităţi, d-l Heinzen le atribuie 
astfel şi puterea de a face tot atîta bine. Concluzia nu este 
deci necesitatea unei revoluţii, ci dorinţa pioasă de a avea 
un suveran cumsecade, ca bunul împărat Iosif. De altfel po
porul ştie mai b ine decît d-l Heinzen cine îl oprimă. D-I Hein
zen nu va reuşi niciodată să îndrepte asupra principilor ura pe 
care di imaşul o nutreşte împotriva moşierului şi nici pe cea 
a muncitorului împotriva patronului său. Fără îndoială însă 
c. d-l Heinzen acţionează în interesul moşierilor şi al capita
liştilor atunci cînd vina exploatării poporului de către aceste 
două clase o atribuie nu lor, ci prlncipilor ; or, exploatarea 
poporului de către moşieri şi capitalişti generează nu mai pu
ţin de 19/20 n toată mizeria gemană. 
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D-l Heinzen preconizează o răscoală imediată. El tipăreşte 
maifeste în acest sens şi caută să le răspîndească în Ger
mania. Se pune însă întrebarea : o asemenea propagandă ab
surdă, grosolană, făcută orbeşte nu dăunează oare în cel mai 
inalt grad intereselor democraţiei germane ? Nu s-a dovedit 
oare în practică cît este ea de nefolositoare ? Nu au fost oare 
răspîndite în Germania, într-o epocă cu mult mai agitată decît 
aceasta, şi anume în deceniul al 4�lea, sute de mii de aseme
nea foi volante, broşuri etc. fără ca măcar vreuna dintre ele 
să fi avut vreodată cît de cît succes ? Se pune întrebarea :  
poate un om sănătos la minte să-şi închipuie că poporul va 
acorda vreo atenţie unor asemenea predici politice morali
zatoare şi unor asemenea îndemnuri ? In foile sale volante ce 
altceva a făcut în permanenţă d-l Heinzen decît să îndemne şi 
să predice ? Nu este oare de-a drptul ridicol să lansezi lumii 
in mod stupid şi fără nici o raţiune, fără să cunoşti şi să tii 
seama de situaţia reală, chemarea la revoluţie ?  

Ce trebuie să facă presa de partid ? Inainte de toate să 
dezbată, să fundamenteze, să dezvolte şi să apere revendică
rile partidului, să respingă şi să combată pretenţiile şi afir
maţiile partidului advers. Ce trebuie să facă presa democrată 
germană ? Să demonstreze necesitatea democraţiei, să arate 
incapacitatea actualului guven care, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, reprezintă interesele nobilimii, să arate defi
cienta sistemului constituţional care aduce burghezia la cîrmă, 
imposibilitatea în care se află poporul de a-şi îmbunătăţi si
tuatia atîta timp cît nu deţine puterea politică. Ea trebuie, 
aşadar, să explice că birocraţia, nobilimea şi burghezia oprimă 
pe proletari, pe micii ţărani şi pe micii burghezi de la oraşe, 
care formează "poporul U în Germania, şi că din această situa
ţie a luat naştere nu numai oprimarea politică, ci înainte de 
toate oprimarea socială ; ea trebuie de asemenea să arate şi 
mi iloacele cu care aceasta poate fi înlăturată ; ea trebuie să 
demonstreze că cucerirea puterii politice de către proletari, 
micii ţărani şi micii burghezi este prima condiţie pentru apli
carea acestor mijloace. Ea mai trebuie apoi să cerceteze în ce 
măsu ră se poate conta pe o realizare grabnică a democraţiei, e mijloace stau la dispoziţia partidului şi căror altor partide 
trebuie să i se alăture atîta vreme cît el este prea slab ca să 
acţioneze singur. - Ei bine, ce a făcut d-l Heinzen din toate 
acestea 1 Nimic. El nici nu a încercat măcar să facă ceva. El 
nu a explicat absolut nimic poporului, adică proletarilor, mi
lor ţărani şi micilor burghezi. El nu a cercetat niciodată po-
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ziţia claselor şi a partidelor. El nu a făcut altceva decît să  
cînte variaţii pe o singură temă : atacaţi, atacaţi, atacaţi I 

Cui adresează d-l Heinzen moralizatoarele sale predici re
voluţionare ? In primul rînd, micilor ţărani, acelei clase care 
în prezent este cea mai puţin capabilă să aibă o iniţiativă 
evoluţionară. De 600 de ani încoace orice mişcare progre
sistă a pornit mai ales de la oraşe, pe cînd mişcările demo
cratice independente ale populaţiei rurale (Wat Tyler, Jack 
Cade, j acquerie, războiul ţărănesc) 161, pe de o parte s-au ma
nifestat de fiecare dată ca mişcări reacţionare şi, pe de altă 
parte, au fost înăbuşite de fiecare dată. Proletariatul industrial 
de la oraşe a devenit nuoleul oricărei democraţii moderne ; 
micii-burghezi şi mai ales ţăranii depind cu totul de iniţiativa 
lui. Acest lucru îl dovedeşte atît revoluţia franceză din 1789 
cît şi istoria contemporană a Angliei, a Franţei şi a statelor 
din estul Americii. Şi d-l Heinzen speră că acum, în secolul 
al XIX -lea, ţăranii se vor răscula ? 

D-I Heinzen promite însă ş i  reforme sociale. Fireşte, indi
ferenţa poporului la apelurile sale l-a silit treptat s-o facă. 
Şi despre ce fel de reforme este vorba ? Despre reforme de felul 
celor propuse de înşişi comuniştii în vederea desfiinţării pro
prietăţii private. Singurul ,lucru care merită să fie menţionat 
din cele susţinute de d-l Heinzen, el l-a împrumutat de la co
munişti, de la comuniştii pe care i-a atacat atît de violent. Dar 
şi acesta se transfon1ă în mîna lui într-o pură aberaţie şi 
fantasmagorie. Toate măsurile pentru îngrădirea concurenţei, 
a acumulării de mai capital uri în mîinHe cîtorva indivizi, oice 
limitare sau desfiinţare a dreptului de moştenire, orice 
organizare a ncii de căre stat etc. ,  toate aceste măsuri, a 
măsuri revoluţionare, sînt nu numai pos1bile, dar chiar nece
sare. Ele sînt posibile pentru că întregul proletariat răsculat se 
află în spatele lor şi le susţine cu arma în mînă. Ele sînt posi
bile în ciuda tuturor greutăţilor şi piedicilor asupra cărora eco
nomiştii insistă, prezentîndu-Ie ca argumnte împotriva lor, 
pentru că tocmai aceste greutăţi şi piedici vor sili proletariatul 
să meargă din ce în ce mai departe, pînă la desfiinţarea totală 
a proprietăţii private, pentru a nu pierde din nou ceea ce a 
reuşit să cucerească. Ele sînt posibile ca măsuri pregătitoare, 
ca trepte de tranziţie trecătoare în vederea desfiinţării pro
prietăţii private, dar nimic mai mult. 

D-I Heinzen doreşte însă ca aceste măsuri să fie eterne, de 
neclintit. Ele să nu pregătească nimic, ci să rămînă definitive. 
El nu vede in ele un mijloc, ci un scop. Ele nu vizează o sta-
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re revoluţionară, ci o stare burgheză, liniştită a socie
tăţii. Dar prin aceasta ele devin irealizabile şi totodată reac
ţionare. Economiştii burghezi au întru totul dreptate atunci 
cînd îl combat pe d-l Heinzen, susţinînd că aceste măsuri sînt 
reacţionare faţă de libera concurenţă. Libera concurenţă este 
ult" ma, cea mai înaltă şi cea mai dezvoltată formă de exis
tenţă a proprietăţii private. Toate măsurile care au la bază 
proprietatea privată şi care sînt totuşi îndreptate impotriva 
liberei concurenţe sînt, aşadar, reacţionare ; ele caută să re
stabilească trepte de dezvoltare inferioare ale proprietăţii şi 
de aceea trebuie, în cele din urmă, să fie din nou biruite de 
concurenţă şi să ducă la restabilirea actualei stări de lucruri. 
Aceste obiecţii ale burgheziei, care îşi pierd orice valabilitate 
de îndată ce considerăm reformele sociale de mai sus drept pure 
mesures de salut public *, drept măsuri revoluţionare şi tre
cătoare, aceste obiecţii sînt nimicitoare pentru republica agrar
socialistă de nuanţă negru-roşu-aurie a d-Iui Heinzen. 

D-I Heinzen îşi închipuie, fireşte, că relaţiile de proprie
tate, dreptul de moştenire etc. ar putea să fie modificate şi 
aranjate după plac. D-I Heinzen - unul dintre cei mai ignoranţi 
oameni ai secolului nostru - poate, fireşte, să nu ştie că 
relaţiile de proprietate ale fiecărei epoci sînt rezultate nece
sare ale modului de producţie şi de schimb al acestei epoci. 
D-I Heinzen poate să nu ştie că fără transformarea întregii 
agriulturi nu putem transforma marea proprietate funciară 
în proprietate mică pentru că altminteri marea proprietate 
funci ară ar fi foarte curînd restabilită. D-I Heinzen poate să 
nu ştie ce legătură strînsă există între marea industrie de azi , 
concentrarea capitalurilor şi formarea proletariatului. D-I 
Heinzen poate să nu ştie că o ţară atît de dependentă şi de 
înrobită din punct de vedere industrial ca Germania nu se 
poate niciodată încumeta să întreprindă singură o altfel de 
transformare a relaţiilor ei de proprietate decît aceea dictată 
de interesele burgheziei şi ale liberei concurenţe. 

Pe scurt, la comunişti aceste măsuri au n sens şi o ra
ţiune, pentru că nu sînt concepute ca măsuri arbitrare, ci ca 
rezultate care derivă în mod necesar din dezvoltarea indus
triei , a agriculturii, a comerţului, a comunicaţiilor şi din dez
voltarea luptei de clasă dintre burghezie şi proletariat care 
dpinde de toate acestea i măsuri care derivă nu ca măsuri 
defin itive, ci ca mesures trecătoare de salut public, izvorîte 
din însăşi lupta trecătoare dintre clase. 

* - simple măsuri pentru binele public. - Nota Trad. 
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La d-l Heinzen ele nu au nici sens, nici raţiune, pentru că 
apar ca planuri de reformare a lumii scornite în mod cu totul 
arbitrar de un filistin exaltat ; ele nu au nici sens, nici raţiune, 
pentru că nu există ni ci o corelaţie între aceste măsuri şi dez
voltarea istorică, pentru că d-l Heinzen nu se sinchiseşte cîtuşi 
de puţin de posibilităţile practice de realizare a proiectelor 
sale, pentru că el nu caută să formuleze legile necesare ale 
producţiei, ci, dimpotrivă, vrea să le anuleze prin decrete. 

Acelaşi domn Heinzen care poate să adopte revendicările 
comuniştilor abia după ce le-a denaturat în mod barbar, trans
formîndu-Ie în pure fantezii, acelaşi domn Heinzen reproşează 
comunişti-lor că ei "creează confuzie în capetele oamenilor 
incuI ţi " ,  că "aleargă după himereu şi "pierd terenul real ( ! )  de 
sub picioare I M • 

Iată cum se prezintă toată activitatea agitatorică a d-lui 
Heinzen, şi nu ne sfiim să afirmăm că o considerăm extrem 
de dăunătoare şi de compromiţătoare pentru întregul partid 
radical german. Un publicist de partid trebuie să aibă cu to
tul alte însuşiri decît cele pe care le posedă d-l Heinzen, care, 
după cum am spus, este unul dintre cei mai i gnoranti oameni 
ai secolului nostru. D-I Heinzen poate să aibă cele mai bune 
intenţii din lume, el poate să fie omul cel mai loial din Eu
ropa. ştim de asemenea că personal este un om de onoare, un 
om curajos şi perseverent. Dar toate acestea nu sînt suficiente 
pentru un publicist de p artid. Pentru aşa ceva este nevoie de 
ceva mai mult decît de caracter loial, de bune intenţi i  şi de o 
voce de Stentor 16!, pentru aceasta este nevoie de ceva mai 
multă minte, de mai multă claritate, de un stil mai bun şi de 
mai multe cunoştinţe decît posedă d-l Heinzen şi, după cum 
s-a vădit pe baza unei experiente îndelungate, decît este el 
în stare să-şi însuşească. 

Prin fuga sa, d-l Heinzen a fost totuşi nevoit să devină un 
publicist de partid. El s-a văzut nevoit să încerce să-şi for
meze un partid din elemente radicale. Astfel a fost pus într-o 
situaţIe care îl depăşeşte, şi strădaniile sale zadarnice de a-i 
face faţă îl pun doar într-o lumină ridicolă. Radicalii germani 
s-ar face de asemenea ridicoU dacă ar lăsa să se creadă că el 
îi repreintă, că se face de rîs în numele lor. 

D-I Heinzen nu reprezintă însă pe radicalii germani. Aceş
tia au cu totul alţi reprezentanţi, de pildă Jacoby şi alţii. D-I 
Heinzen nu reprezintă pe nimeni şi nimeni nu-l recunoaşte ca 
reprezentant, în afară, poate, de cîţiva burghezi germani care 
i-au trimis bani ca să facă agitaţie. Ne înşelăm totuşi : există 
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o clasă în Germania care îl recunoaşte drept reprezentantul 
ei, se entuziasmează pentru el, face zarvă în jurul lui , se stră
duieşte de dragul lui să acopere u strigătele ei larma oaspe
ţilor de prin birturi (întocmai cum, după spusele d-lui Hein
zen, comuniştii "acoperă cu strigătele lor întreaga opoziţie li
terară" ) .  Aceasta este clasa numeroasă a oamenilor luminaţi 
şi de caracter, clasa influentă a comis-voiajorllor. 

Şi tocmai acest domn Heinzen cere comuniştilor să-I re
cunoască drept reprezentant al burghezilor radicali şi să dis
cute cu el ca atare ? 

Tată deocamdată suficiente motive pentru a justifica po
lemica comuniştilor cu d-l Heinzen. In numărul viitor vom 
răspunde acuzaţiilor pe care d-l Heinzen le aduce comunişti
lor în nr. 77 al Ziarului. 

Dacă nu am fi pe deplin convinşi că d-l Heinzen este cu 
totul incapabil să fie un publicist de partid, l-am sfătui să 
studieze minuţios "Mi sere de la philosophie" a lui Marx. Aşa 
cum stau însă lucrurile, nu putem să răspundem sfatului său 
de a citi "Noua politică" a lui Frobel l3 decît dîndu-i un alt 
sfat, acela de a sta cuminte şi a aştepta liniştit pînă "va porni 
lupta ". Sîntem convinşi că d-l Heinzen va fi un comandant de 
batalion tot atît de bun pe cît este de slab ca publicist. 

Pentru ca d-l Heinzen să nu se poată plînge că este victima 
unor atacuri anonime. semnăm acest articol. 

F. Engels 

Al doilea articol 

După cum am explicat în primul nostru articol, comuniştii 
nu-l atacă pe Heinzen pentru că el nu este comunist, ci penu că este un slab publicist democratic de partid. Ei nu îl 
atacă în calitatea lor de comunişti, ci în calitate de democraţi. 
Faptul că tocmai comunistii au deschis polemica împotriva 
lui este o simplă întîmplare ; chiar dacă nu ar exista de loc 
comunişti pe lume, democraţii tot ar trebui să-I combată pe 
Heinzen. In toată această controversă nu este vorba decît de 
următoarele : 1) dacă, în calitate de publicist de partid şi de 
agitator, d-l Heinzen este în stare să fie de vreun folos demo
craţiei germane, fapt pe care îl tăg.ăduim ;  2) dacă felul în 
c are d-l Heinzen face ag' taţie este just sau măcar acceptabil, 
fapt pe care de asemenea H tăgăduim. Aşadar nu este vorba 
nici de comunism, nici de democratie, ci doar de persoana şi 
de fanteziile personale ale d-lui Heinzen. 
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In condiţiile actuale, departe de a începe dispute inutile 
cu democraţii, comuniştii, dimpotrivă, se manifestă pentru mo
ment, în toate problemele practice de partid, ei înşişi ca de
mocraţi. In toate ţările civilizate, o consecinţă necesară a 
democraţiei este dominaţia politică a proletariatului, iar do
minaţia politică a proletariatului este prima premisă a orică
ror măsuri comuniste. Prin urmare, atîta vreme cît democraţia 
încă nu a fost cucerită, comuniştii şi democraţii luptă împre
ună, iar interesele democraţilor sînt în acelaşi timp şi intere
sele comuniştilor. Pînă atunci divergenţele dintre cele două 
partide sînt de natură pur teoretică şi pot fi foarte bine dis
cutate din punct de vedere teoretic fără ca prin aceasta să 
fie stingherită în vreun fel acţiunea comună. S-ar putea chiar 
să se cadă de acord şi asupra unor măsuri care trebuie să fie 
luate imediat după cucerirea democraţiei în interesul claselor 
pînă acum oprimate, de exemplu trecerea industriei şi a că
ilor ferate sub conducerea statului, educarea tuturor copiilor 
pe socoteala statului etc. 

Şi acum să trecem la d-l Heinzen. 
D-l Heinzen declară că nu el a inceput disputa cu comu

niştii, ci că aceştia au început disputa cu el. Aşadar cunoscu
tul argument al stîlpilor de cafenea asupra căruia nu ne vom 
opri. El numeşte conflictul său cu comuni�tii : "sciziunea ab
surdă pe care au provocat-o comuniştii în tabăra radicalilor 
germaniH •  El spune că s-a străduit încă cu trei ani în urmă 
să prevină, pe cît i-a stat în putere şi ori de cîte ori a avut 
ocazie, iminenta sciziune. Aceste strădanii zadarnice au fost 
urmate, pretinde el,  de atacurHe comuniştilor îndreptate îm
potriva li. 

După cum se ştie prea bine, acum trei ani d-l Heinzen încă 
nici nu se afla în tabăra radicalilor. Pe atunci d-l Heinzen era 
legalist-progresist şi liberal. Deci o divergenţă între el şi noi nu 
ar fi însemnat în nici un caz o sciziune în tabăra radicalilor. 

D-l Heinzen a venit în contact cu comuniştii aici, la Bru
xelles, la începutul anului 1843. Aceşia, departe de a-l ataca 
pe d-l Heinzen din cauza pretinsului său radicalism politic, 
şi-au dat, dimpotrivă, cea mai mare osteneală să .. l aducă pe 
d-l Heinzen, care pe atunci era liberal, la acest radicalism. 
Dar, zadarnic, d-l Heinzen a devenit democrat abia în Elveţia. 

"Ulterior m-am convins din ce în ce mai mult ( ! )  de nece
sitatea unei lupte hotărîte împotriva comuniştilor u ,  �adar de 
necesitatea unei sciziuni absurde în tabăra radicalilor ! Intre
băm pe democraţii germani dacă un om care se contrazice 
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el însuşi într-un mod atît de ridicol poate fi publicist de 
partid ? 

Cine sînt însă comuniştii care, după cm afinnă d-l Hein
zen, l-ar fi atacat ? Aluziile de mai sus şi mai ales acuzatiile 
aduse apoi comuniştilor lămuresc acest lucru. Comuniştii, 
spune el, 

"au acoperit cu strigătele lor întreaga tabără a opoziţiei literare, ei 
au creat confuzie în capetele oamenilor incui ţi, ei au atacat fără nici un 
scrupul elementele cele mai radicale, ei... au făcut tot ce le-a stat in 
putinţă pentru a paraliza lupta politică, ba chiar s-au unit... în cele din 
urmă tocmai cu re acţiunea. Pe lîngă aceasta, fără îndoială ca umare a 
doctrinei lor, ei au decăzut adesea în viaţa practică pînă la rolul de 
intriganti ordinari şi ipocriti...· 

Din nebulozitatea vagă a acestor acuzaţii se conturează o 
figură foarte precisă : aceea a afaceristului literar d-l Karl 
Grin. Acum trei ani, între d-l Grin şi d-l Heinzen au existat 
anumite chestiuni personale, ceea ce a făcut pe d-l Grin să-I 
atace pe d-l Heinzen în "Trier'sche Zeitung" ; d-l Grin a în
c ercat să acopere cu strigătele ,lui întreaga tabără a opoziţiei 
literare, d-l Gr1n a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a pa
raliza lupta politică etc. 

Dar de cînd este d-l Griin un reprezentant al comunismu
lui ? Chiar dacă acum trei ani a încercat prin toate mijloacele 
să se apropie de comunişti, el nu a fost  niciodată considerat 
comunist, nu s-a declarat niciodată în mod deschis comunist 
şi, de mai bine de un an, a găsit de cuviinţă să-i atace pe co
munişti. 

In plus, Marx l-a dezavuat încă pe atunci pe d-l Grin în 
faţa d-Iui Heinzen, după cum ulterior, la prima oca'ie, l-a pre
zentat în mod public sub adevărata sa înfăţişare. 

In ceea ce priveşte însă insinuarea finală "ordinară şi 
falsă " a d-Iui Heinzen împotriva comuniştilor, la baza acesteia 
stă un incident personal care a avut loc între d-l Grin şi d-l 
Heinzen şi nimic mai mult. Incidentul î i  priveşte însă pe aceşti 
doi domni, şi nicidecum pe comunişti. Noi nici nu cunoaştm 
precis cazul, astfel că nu ne putem exprima o părere 
despre acesta. Să admitem însă că d-l Heinzen ar avea drep
tate. In cazul acesta, dacă, după ce Marx şi alţi comunişti au 
dezavuat individul în cauză, după ce a reieşit limpede că nu 
a fost niciodată comunist, dacă după toate acestea d-l Heinzen 
continuă să prezinte incidentul drept o cdnsecinţă necesară a 
doctrinei comuniste, aceasta constituie o perfidie fără 
margini. 
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De altfel, dacă cu acuzaţiile sale de mai sus d-l Heinzen 
vizează şi alţi oameni în afară de d-l Grin, el se referă numai 
la acei "adevăraţi sociaJişti U ale căror teorii într�adevăr reac
ţionare au fost  demult dezavuate de comunişti. Toţi oamenii 
capabili de o evoluţie care se alăturaseră acestui curent, aflat 
în prezent într-o totală descompunere, au trecut la comunişti 
şi acum atacă ei înşişi "adevăratul socialism n acolo unde 
acesta se mai manifestă. D-1 Heinzen dă din nou dovadă de 
obişnuita sa ignoranţă crasă atunci cînd dezgroapă din nou 
aceste fantezii perimate pentru a le arunca în spinarea co
muniştilor. In timp ce d-l Heinzen aduce aici învinuiri "adevă
raţilor socialişti " ,  pe care îi confundă cu comuniştii, el le 
reproşează apoi comuniştilor aceleaşi absurdităţi pe care şi 
"adevăraţii socialişti " le-au reproşat acestora. El nici nu are, 
aşadar, dreptul să-i atace pe "adevăraţii socialişti " ,  căci din
tr-un anumit punct de vedere el este unul de-ai lor. Şi, în 
timp ce comuniştii atacau cu vehemenţă în presă pe aceşti 
socialişti, acelaşi domn Heinzen se afla la Zirich şi d-l Ruge 
îl iniţia în acele fragmente ale "adevăratului socialism" care 
îşi găsiseră un locşor în intea confuză a acestuia din urmă. 
Intr-adevăr d-l Ruge a găsit un discipol demn de un asemenea 
dascăl I 

Care sînt atunci comuniştii autentici ? D-I Heinzen vor
beşte de excepţii onorabile, de oameni plini de talent, care, 
prezice el, vor refuza să se solidarizeze (1) cu comuniştii. Co
muniştii au refuzat de pe acum să se solidarizeze cu scrierille 
şi cu acţiunile "adevăraţilor socialişti" .  Dintre toate acuzaţiile 
de mai sus aduse comunştilor, nici una nu se potriveşte, afară 
doar de sfîrşitul întregului pasaj, care sună după cum ur
mează : 

.. Comuniştii..., infumuraţi de superioritatea lor imaginară, persiflează 
tot ce ar putea constitui baza unei uniuni a omenilor cinstiti" .  

D .. I Heinzen pare să  facă aici aluzie la faptul că comuniştii 
au rîs de manifestările sale ultramorale şi şi-au bătut joc de 
toate ideile sacre şi înălţătoare cu privire la virtute, dreptate, 
morală etc. care, după cum îşi închipuie d-l Heinzen, formează 
fundamentul oricărei societăţi. Această acuzaţie o acceptăm. 
In ciuda indignării morale a d-Iui Heinzen, această persoană 
onorabilă, comuniştii nu vor renunţa să ridiculizeze asemenea 
adevăruri veşnice. De altfel comuniştii afirmă că asemenea 
adevăruri veşnice nu sînt nicidecum fundamentu�, i, invers, 
produsul societăţii în care ele figurează. 
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De altfel, dacă d-l Heinzen a prevăzut că comuniştii vor 
refuza să se solidarizeze cu oamenii pe care el binevoieşte 
să-i considere ca făcînd parte dintre comunişti, ce rost mai 
au toate reproşurile sale răslate şi insinuările sale perfide 1 
Dacă d-l Heinzen îi cunoaşte pe comunişi numai din auzite, 
şi aşa se pare, dacă ştie atît de puţin despre ei încît le cere 
să dea ei înşişi date mai precise asupra lor, să i se prezinte, 
ca să spunem aşa, apoi nu înseamnă oare într-adevăr o neru
şinare să  pornească o polemică împotriva lor 1 

,,0 definire mai precisă a acelora care reprezintă propriu-zis comu
nismul sau il infăţişează in puritatea Sd ar exclude, probabil, in intre
gime masa principală a acelora care se sprijină pe comunism şi sînt folo
siJi În interesul lui, şi e greu de crezut că numai cei de la «Trier'sthe 
Zeitung» ar protesta impotriva unei asemenea pretenţii' ,  

Si cîteva rînduri mai departe : 

"De la cei care sint intr-adevăr comunişti trebuie să ne aşteptăm că 
vor fi indeajuns de consecvenţi şi de cinstiJi· (o, filistinule virtuos !) "in
cit să-şi proclame pe faţă doctrina lor şi să se dezică de cei care nu 
sint comunişti. Trebuie să le pretindem· (altă formulă filistină 1) "să nu 
întreţină În mod neruşinat ( 1) confuzia provocată in capetele a mii de 
oameni nenorociJi şi inculJi de faptul că  unii au visat sau şi-au inchipuit 
că lucruri imposibile sint posibile ( I I) ,  trebuie să le cerem să găsească o 
cale care să ducă de pe terenul relaţiilor reale la ralizarea acestei doc
trine ( 1 ) ,  Este datoria· (iarăşi filistinul virtuos) "adevăraţilor comunişti 
să lămurească pe deplin şi să ducă spre Un ţel bine determinat pe toţi 
cei care sint nelămuriţi, dar sint de partea lor, sau să se delimiteze de ei, 
s! nu-l folosească In interesul lor·, 

Dacă d-l Ruge ar fi dus la îndeplinire aceste trei puncte, 
el s-ar fi putut socoti fericit. Pretenţiilor filistine le corespunde 
întru totul confuzia filistină a ideilor, c are ţine seama numai 
de esenţa lucrurilor, şi nu de formă, şi care tocmai de aceea 
exprimă exact contrarul a ceea ce vrea să exprime, D-I I-lein
zen pretinde ca adevăraţii comunişti să se delimiteze de cei 
care sînt numai în aparenţă comunişti. Ei trebuie să pună ca
păt confuziei care (aşa vrea el să spună) ia naştere din con
fundarea a două curente diferite, Dar de îndată ce aceste 
două cuvinte - "comunişti " şi "confuzie" - se întîlnesc în 
capul său, acolo ia naştere o confuzie, D-I Heinzen pierde fi
rul ; calul său de bătaie, că în genere comuniştii creează con
fuzie în capetele celor inculţi, îl obsedează încît îi uită atît 
pe comuniştii adevăraţi cît şi pe cei neadevăraţi, se poticneşte 
cu o stîngăcie caraghioasă de tot felul de lucruri imposibile 
despre care unii au visat sau şi-au închipuit că sînt posibile, 
şi în cele din urmă cade, cît este de lung, pe terenul relaţiilor 
21 - Marx-En�els - Opere, voI. 4 
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reale, unde îşi revine iar�i în simţiri. Acum îşi aduce aminte 
că voia să vorbească de cu totu� altceva, că nu eu. vorba 
dacă un lucru sau altul este posibil. El revine la obiectul său, 
dar este încă atît de năucit încît nici măcar nu şterge fraza 
strălucită în care execută exhibiţia de mai sus. 

Atît în privinţa stilului. ln ceea ce priveşte fondul chestiu
nii, repetăm că, în calitate de german leal, d-l Heinzen vine 
prea tîrziu cu pretenţiile sale şi că "adevăraţii socialişti" au 
fost de mult dezavuaţi de comunişti .  Cu această ocazie con
statăm încă o dată că folosirea unor insinuări perfide nu este 
de loc incompatibilă cu caracterul unui filistin virtuos. Căci 
d-l Heinzen lasă să se înţeleagă destul de lămurit că publi
ciştii comunişti îi folosesc pe muncitorii  comuişti numai în 
interesul lor. El spune destul de limpede că, în caz că aceşti 
publicişti ar expune în mod public vederile lor, aceasta ar face 
ca masa princip'lă a acelora care, chipurile, sînt folosiţi în 
interesul comunismului să se depărteze cu totul de comunism. 
El vede în publiciştii comunişti nişte profeţi, preoţi sau popi 
care, deţinînd o înţelepciune tainică, o păstrează pentu i, şi 
nu o împărtăşesc şi celor inculţi, ca să-i poată duce astfel de 
nas. Toate pretnţiile sale de filistin virtuos, şi anume că toţi 
cei nelămuriţi trebuie să fie lămuriţi şi nu folosiţi în anumite 
scopuri, ponesc în mod evident de Qa premJsa că literaţii co
munişti ar avea vreun interes să ţină pe muncitori în întune
ric şi în neştiinţă, folosindu-se numai de ei aşa cum voiau 
iluminaţii 164 să folosească poporul în secolul trecut. Această 
idee neroadă constituie şi motivul pentru care d-l Heinzen re
petă p retutindeni, unde trebuie şi unde nu trebuie, povestea 
sa cu confuzia din capetele celor inculţi şi, drept pedeapsă  
pentru că nu spune pe faţă ce are de  spus, trebuie să facă 
exhibiţiile sale stilistice. 

Noi nu facem decît să constatăm aceste insmuări, nu le 
discutăm. Lă;ăm în seama muncitorilor comunişti să le judece 
cum vor crede de cuviinţă. 

ln sfîrşit, după toate aceste preliminarii, digresiuni, p reten
ţii, insinuări şi exhibiţii verbale ale d-lui Heinzen, ajungem 
la atacurile sale teoretice şi ,la obiecţiile sale împotriva co
muniştilor. 

D-l Heinzen 
"consideră că esenţa doctrinei comuniste rezidă pur şi simplu în des

fiinţarea proprietăţii private (şi a celei dobindite prin muncă) şi în prin
cipiul folosirii în comun a bunurilor pămînteşti care rezultă în mod ine
vitabil din această desfiinţare". 



Comuniştii şi Karl Heinzen 323 

D-I Heinzen îşi închipuie că comunismul este o anumită 
doctriJă care porneşte de la un anumit principiu teoretic ca 
esenţă a sa şi din care ar deriva concluzii ulterioare. D-I Hein
zen se înşală foarte mult. Comunismul nu este o doctrină, ci o 
mişcare : el nu porneşte de la principii, ci de la fapte. Premisa 
de la care pornesc comuniştii nu este o filozofie oarecare, ci 
Întreaga istorie de pînă acum, şi în special rezultatele ei obiec
tive actuale din ţările civilizate. Comunismul a izvorît din 
marea industrie şi din consecinţele ei : crearea pieţei mon
diale, care a dat naştere unei concurenţe nestăvilite, crizele 
comerciale din ce în Ce mai puternice şi mai generale, care au 
ajuns de pe acum să fie adevărate crize ale pieţei mondiale, 
naşterea proletariatului şi concentrarea capitalului din lupta 
de clasă dintre prole:ariat şi burghezie care rezultă de aici .  
Comunismul, în măsura în care este teoretic, este expresia 
teoretică a poziţiei proletariatrului în această ,luptă ; el este 
smtetizarea teoretică a condiţiilor eliberării proletariatului. 

D-I Heinzen îşi va da seama acum că pentru a aprecia co
munismul are ceva mai mult de făcut decît să considere că 
esenţa acestuia rezidă pur şi simplu în desfiinţarea proprietăţii 
private ; că ar face mai bine să studieze anumite probleme de 
economie politică decît să sporovăiască vrute şi nevrute des
pre desfiinţarea proprietăţii private ; că nu poate să ştie nimic 
despre urmările desfiinţării proprietăţii private dacă nu cu
noaşte şi condiţiile ei. 

Dar în această privinţă d-l Heinzen dă dovadă de o igno
ranţă atît de crasă, încît e în stare să creadă că "folosirea În 
comun a bunurilor pămînteşti " (altă expresie frumoasă) ar fi 
urmarea desfiinţării proprietăţii private. Lucrurile stau tocmai 
invers. Deoarece marea industrie, dezvoltarea maşinismului, 
a comunicaţiilor, a comerţului mondial a ,luat proporţii atît de 
uriaşe incît exploatarea lor de către capitalişti izolaţi devine 
pe zi ce trece mai imposibilă ; deoarece crizele din ce în ce 
mai intense de pe piaţa mondială constituie cea mai izbitoare 
dovadă în această privinţă ; deoarece forţele de producţie şi 
mijloacele de schimb ale actualului mod de producţie şi de 
schimb depăşesc pe zi ce trece cadrul schimbului individual 
şi al proprietăţii private ; într-un cuvînt, deoarece se apropie 
momentul în care exploatarea în comun a industriei , agricul
turii, a schimbului devine o necesitate materială însăşi pen
tru industrie, agricultură şi schimb, din acest motiv pro
prietatea privată va fi desfiinţată. 
21* 
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Prin urmare, dacă d-l Heinzen separă desfiinţarea proprie
tăţii private, care este într-adevăr conditia eliberării proleta
riatului, de propriile ei condiţii, dacă o consideră ruptă de 
lumea reală, ca pe o simplă marotă a unui savant de cabinet, 
ea devine o frază goală despre care nu poate spune decît 
nerozii. Ceea ce şi face în felul următor : 

"Prin desfiinţarea oricărei proprietăţi private despre care am vorbit 
mai sus, comunismul desfiinţează în mod necesar şi existenta individuală" 
( aşadar d-l Heinzen ne reproşează că vrem să-i transformăm pe oameni 
in fraţi siamezi). "Consecinţa acestui fapt este incadrarea fiecărui indi
vid într-o gospodărie gen cazarmă, organizată oarecum ( I I) după modelul 
obştei" (rugăm pe cititor să ţină seama că toate acestea nu sînt, după 
Insăşi mărturisirea sa, decit consecinţa propriilor nerozii ale d-Iui Hein
zen cu privire la existenţa individuală). "Prin aceasta comunismul dis
truge individualitatea... independenţa... libertatea".  (Vechile palavre ale 
"adevăraţilor socialişti" şi ale burghezilor. Ca şi cînd individualitatea 
indivizilor din ziua de astăzi, pe care diviziunea muncii i-a transformat, 
impotriva voinţei lor, in cizmari, muncitori industriali, burghezi, jurişti, 
ţărani, adică În robi ai unei anumite munci şi ai moravurilor, modului 
de viaţă, prejudecăţilor, mărginirii etc. corespunzătoare acestei munci, 
ca şi cînd această individualitate ar mai putea fi distrusă 1). "Comunismul 
jertfeşte individul u atributul sau fundamentul său necesar" (acest "sau" e straşnic 1) - "proprietatea privată agonisită - fantomei comunităţii sau 
societăţii" (şi aici dăm peste Stimer il . "in timp ce comunitatea nu poate 
fi şi nu trebuie" (trebuie I 1) "să fie un scop, ci doar un mijloc pentru 
fiecare individ". 

D-I Heinzen pune un deosebit preţ pe proprietatea privată 
agonisită şi dovedeşte astfel încă o dată ignoranţa sa crasă 
în ceea ce priveşte obiectul despre care vorbeşte. Echitatea 
VIrtuos-filistină a d-Iui Heinzen, care vrea să dea fiecăruia 
ceea ce a agonisit, este, din păcate, spulberată de marea in
dustrie. Atîta timp cît marea industrie nu este într-atît de 
dezvoltată încît să  se elibereze pe deplin de lanţurile proprie
tăţii private, ea nu va admite nici o altă repartiţie a produselor 
ei decît cea care are loc în momentul de faţă, iar capitalistul 
va încasa profitul său pe cînd muncitorul va învăţa tot mai 
mult în practică ce înseamnă minimul de salariu. D-I Prou
dhon a vrut să facă o expunere sistematică a principiului 
proprietăţii agonisite legîndu-l de relaţiile existente şi, după 
cum se ştie, a suferit un eşec total. D-I Heinzen, e drept, nu 
va cuteza niciodată să facă o încercare asemănătoare, căci ar 
trebui să studieze problema ; or, lucrul acesta nu-l va face. Dar 
ar fi bine dacă din exemplul d-Iui Proudhon ar învăţa că  e pre
ferabil să dea în mai mică măsură publicităţii proprietatea sa  
agonisită. 
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Prin urmare, atunci cînd d-l Heinzen reproşează comuniş
tilor că aleargă după himere şi pierd terenul real de sub pi
cioare, cui se adresează acest reproş ? 

In continuare, d-l Heinzen îşi spune părerea despre multe 
alte lucruri , asupra cărora nu mai este cazul să ne oprim. Con
statăm numai că, cu cît  înaintează, frazele sale devin tot mai 
deplorabile. Chiar şi numai stîngăcia limbajului său, care nu 
nimereşte niciodată cuvîntul potrivit, ar fi suficientă pentru a 
compromite orice partid care l-ar recunoaşte drept reprezen
tantul lui literar. Fermitatea convingerilor sale îl face să spună 
întotdeauna cu totul altceva decît vrea să spună. Fiecare frază 
a sa conţine o dublă nerozie : în primul rînd, nerozia pe care 
vrea s-o spună şi, în al doilea rînd, aceea pe care nu vrea s-o 
spună, dar pe care totuşi o spune. Am dat mai sus un exemplu 
de acest fel. Adăugăm numai că d-l Heinzen repetă vechea sa 
supersiţie despre puterea monarhilor, spunînd că puterea care 
trebuie să fie răsturnată şi care nu este alta decît puterea de 
stat este şi a fost întotdeauna cea care a dat naştere şi a favo
rizat toate nedreptăţile şi că el vrea să pună bazele unui ade
vărat stat intemeiat pe drept ( 1 )  şi că în interiorul acestei con
strucţii fanteziste vrea "să purceadă la toate reformele sociale 
a căror justeţe teoretică (1) şi posibilitate practică de înfăptuire 
(!) rezultă din dezvoltarea generală (1) II I I I  

Intenţiile sale sînt tot atît de bune pe cît de prost este stilul 
său ; aceasta este soarta celor virtuoşi în lumea aceasta rea. 

Sansculotte, pornit din codru 
Şi corupt de-al vremii spirit, 
Dansator cam slab, purta 
Intr-un piept păros elanuri ; 

Un artist fără talent 
Dar cu personalitate 165. 

Articolul nostru îl va aduce pe d-l Heinzen în acea stare 
de indignare îndreptăţită care se potriveşte filistinului virtuos 
jignit, dar aceasta nu înseamnă că el va renunţa la maniera sa 
de a scrie sau la felul său compromiţător şi  nefolositor de a 
face aitaţie. Ameninţarea sa cu lantena în ziua în care va 
începe' acţiunea deisivă ne-a făcut multă plăcere. 

Intr-un cuvînt, comuniştii trebuie şi vor să acţioneze îm
preună cu radicalii germani. D ar îşi rezervă dreptul de a cri-
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tica pe orice publicist care compromite tot partidul. In acest 
sens, şi numai in acest sens, l-am criticat pe Heinzen. 

Bruxelles, 3 octombrie 1841 

F. Engels 

N. B. Chiar acum am primit o broşură scrisă de un mun
cito r  * :  "Statul lui Heinzen. Note critice de StephnM, Bem, 
Rătzer 166. D-I Heinzen ar putea fi bucuros dacă ar scrie mă
car pe jumătate atit de bine ca acest muncitor. Printre altele, 
d-l Heinzen poate vdea din această broşură destul de lim
p ede de ce muncitorii nu vor să ştie nimic de republica sa 
agrară. Trebuie să adăugăm că aceasta este prima broşură 
scrisă de un muncitor care nu face morală, ci caută să explice 
luptele politice contemporane prin lupta dintre diferitele clase 
ale societăţii. 

Scris de F. Engels 
la 26 septmbrie 
şi 3 octombrie 1841 

ublicat In 
" Deutsche-Brisseler-Zei tung" 
r. 19 şi 80 din 3 şi 1 octombrie 1841 
Semnat : F. E n g e l  s 

• - Stephan Bom. - Nota Red. 

Se tipăreşte după textul 
ziaului 

Tradus din limba gemană 
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Criza comercială în Anglia. Mişcarea cartistă. 
Irlanda 167 

Criza comercială care a cuprins Anglia în 'acest moment 
este, fără îndoială, mai gravă decît toate crizele precedente. 
Nici în 1837, nici în 1842 depresiunea n-a fos t  atît de gene
rală ca în momentul de faţă. Toate ramurile vastei industrii 
engleze au fost  paralizate tocmai în toiul dezvoltării lor ; 
pretutindeni vezi aceeaşi stagnare, pretutindeni întîlneşti 
muncitori aruncaţi în s tradă. Fără doar şi poate că o aseme
nea s tare de lucruri provoacă o agitaţie extraordinară printre 
muncitorii care, exploataţi de industriaşi în perioada de pros
peritate comercială, se văd acum concediaţi în masă şi lăsaţi 
în voia soartei. De aceea creşte rapid numărul mitingurilor 
organizate de muncitorii nemulţumiţi. "Northern Star " ,  or
ganul muncitorilor cartişti, consacră peste şapte coloane 
lungi dărilor de seamă asupra mitingurilor din săptămîna 
trecută ; lista mitingurilor anunţate pentru săptămîna aceasta 
ocupă alte trei coloane. Acelaşi ziar vorbeşte de o broşură 168 
publicată de un muncitor, d-l John Noakes, în care autorul 
contestă în mod deschis şi direct dreptul de posesiune al 
aristocraţiei asupra pămînturilor pe care le deţine . 

.. Pămîntul Angliei - spune el - este proprietatea poporului, de la 
care aristocraţii noştri l-au răpit prin forţă sau vicleşug. Poporul trebuie 
să se prevaleze de dreptul său imprescriptibil de proprietate ; renta fun
ciară trebuie să fie declarată proprietate naţională şi folosită în interes 
obştesc. Mi se va obiecta, poate, că acestea sînt discursuri revoluţionare. 
Revoluţionare sau nu, puţin importă ; dacă poporul nu poate să obţină 
ceea ce i se cuvine pe cale legală, el trebuie să incerce calea nelegaIă" . 

Nu este de mirare că în aceste împrejurări cartiştii des
făşoară o activitate puţin obişnuită. Liderul lor, ilustrul Fear
gus O'Connor, a anunţat recent că în scurt timp va pleca în 
Scoţia, unde va convoca mitinguri în toate oraşele şi va 
s trînge semnături pentru petiţia naţională în care se va cere , . 
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Carta poporului, petiţie care va i înaintată viitorului parla
ment. Totodată el a făcut cunoscut că, înainte de deschiderea 
parlamentului ,  presa cartistă va avea un cotidian în plus inti
tulat "Democrat" 169. 

Ne amintim că la ultimele alegeri, d-l Harney, redactor-şef 
al ziarului "Northern Star " ,  a fost candidatul cartiştilor pen
tru locul de deputat al oraşului Tiverton, care trimite în 
parlament pe ministrul afacerilor externe, lord Palmerston. 
D-l Harney, care a învins cînd s-a votat prin ridicare de 
mîini, a renunţat la candidatura sa atunci cînd lordul Pal
merston a cerut poll-uI 17o• Intre timp s-a petrecut un fapt 
care dovedeşte cît de mult diferă sentimentele locuitorilor 
din Tiverton de cele ale micului număr de alegători care 
votează în alegerile parlamentare din această circumscripţie. 
In consiliul municipal a devenit vacant un loc ; alegătorii 
care votează în alegerile municipale, categorie mult mai nu
meroasă decît aceea a alegătorilor care votează în alegerile 
parlamentare, l-au ales pe d-l Rowcliffe, acelaşi care în timpul 
alegerilor îl propusese pe d-l Harney. De altfel, în toată An
glia carti ştii se pregătesc pentru alegerile municipale care 
vor lavea loc în ţară la începutul lunii noiembrie. 

Să trecem acum la districtul cel mai industrial al Angliei, 
la Lancashire, regiune care mai mult ca oricare alta simte 
apăsarea stagnării industriei. Situaţia din Lancashire este cît 
se poate de alarmantă. De pe acum cea mai mare parte din 
fabrici au încetat cu desăvîrşire să lucreze, iar în acele fabrici 
care mai lucrează muncitorii sînt ocupaţi două sau cel mult 
trei zile pe săptămînă. Dar asta încă nu este totul : indus
triaşii din Ashton, oraş foarte important pentru industria 
bumbacului, au anunţat pe muncitorii lor că peste opt zile 
vor reduce salariile cu 1 0%. Această ştire, care i-a alarmat 
pe muncitori, s-a răspîndit în toată ţara. După cîteva zile a 
avut loc la Manchester o întrunire a delegaţilor muncitorilor 
din întregul comitat ; la această întrunire s-a hotărît ca o 
delegaţie să se prezinte patronilor pentru a-i determina să 
nu pună în practică ameninţarea cu privire la reducerea sa
lariilor, şi, dacă această delegaţie n-ar ajunge la nici un 
rezultat, toţi muncitorii din industria bumbacului din Lan
cashire să intre în grevă. Această grevă, împreună cu greva 
muncitorilor metalurgişti şi mineri din Birmingham, care a 
şi început, va avea, fără îndoială, proporţii tot atît de alar
mante ca şi ultima grevă generală din 1 842. S-ar putea chiar 
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ca ea să se dovedească a fi şi mai periculoasă pentru guvern 
decît prima. 

Intre timp înfometata Irlandă este prada unor frămîntări 
teribile. Casele de muncă sînt înţesate de cerşetori, pro
prietarii ruinati refuză să plătească taxa pentru săraci, iar 
poporul înfometat se adună cu miile şi pradă nu numai ham
b arele şi grajdurile fermierilor, dar şi cele ale preoţilor ca
tolioi, pe care nu de mult îi mai venera. 

Se pare că iana viitoare irlandezii nu vor mai voi să 
moară atît de liniştit de foame ca iana trecută. Imigrarea 
irlandezilor în Anglia devine din zi în zi mai alarmantă. S-a 
calculat că  în medie sosesc 50.000 de irlandezi pe an ; anul 
acesta numărul lor a ajuns de pe acum la peste 220.000. In 
septembrie au venit în fiecare zi 345 ; în octombrie 5 1 1 .  In 
felul acesta concurenţa dintre muncitori sporeşte tot mai 
mult. şi n-ar fi de loc de mirare ca actuala criză să producă 
o agitaţie atît de mare, încît să silească guvernul să vină cu 
reforme de ,cea mai mare importanţă. 

Scris de P, Engels 
la 23 octombrie 1647 

Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 26 octombrie 147 

Se tipăreşte după textul 
ziarului 

Tradus din limba franceză 
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FriedÎch Engels 

Patronii şi muncitorii din Anglia 

Muncitorilor-redactori ai ziarului "L'Atelier" 171 

Domnilor, 
De curînd am citit în numărul dv. din octombrie un articol 

intitulat : "Patronii şi muncitorii din Anglia" ; acest articol, 
inspirîndu-se din ziarul "La Presse",  vorbeşte despre un 
miting al aşa-zişilor delegaţi ai muncitorilor din industria 
bumbacului din Lancashire, miting care a avut loc la 29 
august la Manchester. Rezoluţiile adoptate la acest miting 
s înt de natură să dovedeasc ă  ziarului "La Presse " că în An
glia domneşte o armonie perfectă între capital şi muncă. 

Aţi procedat foarte just, domnilor, atunci cînd aţi avut re
zerve în ceea ce priveşte autenticitatea dării de seamă pe 
care un ziar al burgheziei franceze a făcut-o după ziarele 
burgheze engleze. Darea de seamă este exactă, nimic de zis ; 
rezoluţiile au fost adoptate aşa cum le-a publicat "La Presseu ; 
nu există decît o singură aserţiune inexactă, dar această mică 
inexactitate constituie tocmai fondul problemei : mitingul 
despre care vorbeşte "La Presse" nu era un miting al munci
torilor, ci un miting al maiştrilor. 

Domnilor, am petrecut doi ani în inima Lancashire-ului, 
şi aceşti doi ani i-am petrecut printre muncitori i i-am văzut 
la întrunirile lor publice, ca şi în comitetele lor restrînse ; 
îi cunosc pe conducătorii lor şi pe oratorii lor şi cred că vă 
pot asigura că  în nici o ţară din lume nu veţi găsi oameni 
mai sincer ataşaţi principiilor democratice, oameni care să  
fie atît de  ferm hotărîţi să scuture jugul capitaliştilor ex
ploatatori, care-i apasă greu în momentul de faţă, ca aceşti 
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muncitori din fabricile de bumbac din Lancashire. Cum al 
putea aceşti muncitori, pe care i-am văzut cu propriii mei 
ochi aruncînd de pe estrada unei săli de întrunire cîţiva zeci 
de fabricanţi, e care i .. m văzut, u ochii scîncietori, cu 
pumnii ridicaţi, vîrînd spaima în burghezii reuniţi pe această 
estradă, cum ar putea aceşti muncitori , vă întreb, să voteze 
astăzi rezoluţii în care se aduc mulţumiri patronilor lor pen
t� că aceştia au avut bunăvo'inţa să prefere reducerea 
timpului de muncă reducerii salariilor ?  

Dar să privim lucrurile ceva mai de aproape. Reducerea 
timpului de muncă nu înseamnă oare pentru muncitor exact 
acelaşi lucru ca şi reducerea salariilor ? Desigur că da i şi 
într-un caz, şi în celălalt situaţia muncitorului se înrăutăţeşte 
în egală măsură. Nu există deci nici o raţiune ca muncitorii 
să mulţumească patronilor lor pentru că au preferat primul 
mod de a reduce venitul muncitorului. Dar, domnilor, dacă 
vreţi să cercetaţi ziarele engleze de la sfîrşitul lunii august, 
veţi găsi acolo că fabricanţii de textile aveau motive înte
meiate să prefere Teducerea timlliui de mllcă celei a sala
riilor. Pe atunci preţul bumbacului brut era în creştere ; 
acelaşi număr al ziarului "Globe" de la  Londra care vorbeşte 
de mitingul amintit scrie, de asemenea, că speculanţii din 
Liverpool erau pe punctul de a pune stăpînire pe piata bum
bacu1ui pentru a p rovoca o urcare artificială a preţurilor. Ce 
fac în asemenea cazuri fabricanţii din Manchester ? Ei îşi 
trimit maiştrii ,la mitinguri şi îi pun să adopte rezoluţii ca 
acelea pe \care aţi luat cunoştinţă în "La Presse " .  Este un 
mijloc bine cunoscut pe care fabricanţii l-au adoptat şi-) 
aplică ori de cîte 'Ori speculanţii vor să urce preţul bumb!u
lui. Este un avertisment dat speculanţilor ca să se gîndească 
bine înainte de a urca prea mult preţurile, căci altminteri fa
bricanţii ar micşora consumul, ceea ce, fără îndoială, ar avea 
ca urmare o scădere a preţului. Ei bine, mitingul primit 
cu ac1amaţii şi u atîta buourie de ziarul "La Presse" nu a 
.ost decît una din aceste întrui ale maiştrilor, caTe nu mai 
pot păcăli ipe nimeni in Anglia. 

Pentru a vă mai dovedi în ce măsură acest miting era 
opera exclusivă a capitaliştilor, e destul să arăt că unicul 
ziar căruia i-au fost trimise rezoluţiile şi de la care le-au luat 
toate celelalte ziare este oficiosul fabricanţilor - "Manchester 
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Guardian" .  "Northern Star" ,  ziarul democrat al muncitorilor, 
le-a publicat şi el, dar cu menţiunea - menită s ă  demaşte 
aceste rezoluţii în ochii muncitorilor - c ă  ele sînt reproduse 
după un ziar al capitaliştilor. 

Binevoiţi etc. 

Scris de F. Engels aproximativ 
la 26 octombrie 1847 

Publicat în revista /lL'Atelier
nr. 2 din noiembrie 1847 

Se tipăreşte după textul reviste! 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

Critica moralizatoare şi morala critică 

Contribuţie la istoria culturii germane. 
Impotriva lui Karl Heinzen * 

Scurt timp înainte de perioada Reformei şi în timpul ei s-a 
dezvoltat la germani un gen de literatură a cărei simplă de
numire te uimeşte : literatura grobiană. In momentul de faţă 
ne îndreptăm spre o epocă revoluţionară asemănătoare celei 
din secolul al XVI-lea. Nu este, aşadar, de mirare că printre 
germani apare din nou literatura grobiană. Interesul pe care 
îl trezeşte dezvoltarea istorică învinge cu uşurinţă repulsia 
estetică pe care acest soi de literatură o stîrneşte chiar şi în 
omul cu gust nu prea rafinat şi pe care o stîrnea încă în se
colul al XV-lea şi al XVI-lea. 

Banală, Iăudăroasă ca Trason li3, fanfaroană, sforăitoare, 
pretenţioasă şi brutală cînd atacă, de o sensibilitate isterică 
faţă de brutalitatea altora, literatura grobiană trage sabia din 
teacă cu un gest ameninţător pentru a o lăsa apoi neputin
cioasă să cadă, predică fără încetare morala, dar o violează 
neîncetat, şi îmbină în mod ilariant patosul şi vulgaritatea ; 
deşi nu o preocupă decît fondul lucrurilor, trece totuşi întot
deauna pe lîngă el ; ea opune, cu aceeaşi înfumurare, jude
căţii omului din popor o cultură semidoctă mic-burgheză, iar 
ştiinţei aşa-zisa "judecată sănătoasă U ; ea divaghează cu o 
anumită uşurinţă mulţumită de sine şi dă o formă plebee unui 
continut filistin ; ea luptă cu limba literară pentru a-i da un 
caracter pur corporal, dacă ne putem exprima astfel ; face 
cu plăcere aluzie la persoana scriitorului, care se zăreşte 
printre rînduri, şi abia îşi poate stăpîni dorinţa irezistibilă de 
a da cîteva probe de forţă, de a-şi arăta umerii laţi, de a-şi 

* Nu răspund d-Iui Heinzen pentru a da o replică atacului impotriva 
lui Engels. Articolul d-Iui Heinzen 172 nu merită vreo replică. Răspund 
numai pentru că manifestul lui Heinzen oferă analizei un material umo· 
ristic. - K. . 
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umfla pieptul în public i proclamă o minte sănătoasă într-un 
trup sănătos şi este în mod inconştient contaminată de cer
turile meschine şi de febra corporală a secolului al XVI-lea i ea 
este la fel de robită unor noţiuni dogmatice mărgini te, pe cît  
face apel la o practică meschină, opunînd-o oricărei teorii : 
combătînd cu violenţă re acţiunea, ea Se ridică în acelaşi timp 
împotriva progresului i în neputinţa ei de a-l ridiculiza pe ad
versar, se năpusteşte asupra lui într-un mod ridicol, ocărîndu-1 
pe toate tonurile i ea reuneşte în una şi aceeaşi persoană pe 
Solomon şi Marcolf 174, pe Don Quijote şi Sancho Panza, pe 
visător şi pe filistin i ea este expresia bădărănoasă a revoltei, 
expresia bădăranului revoltat i iar peste toate acestea pluteşte 
atmosferq conştiinţei cinstite a filistinului mulţumit de sine -
iată literatura grobiană a secolului al XVI-lea. Dacă nu ne în
şală memoria, umorul popular german i-a ridicat şi un monu
ment liric în cîntecul "Heinecke, dem starken KnechtU *. D-I 
Heinzen are meritul de a fi unul dintre cei care au trezit din 
nou la viaţă literatura grobiană şi, din acest punct de vedere, 
poate fi considerat drept una dintre rîndunelele germane care 
vestesc apropiata primăvară a popoarelor. 

Manifestul lui Heinzen împotriva comuniştilor, apărut în 
"Deutsche-Brisseler-Zeitung" nr. 84, ne oferă acum prilejul 
să facem analiza acestu'i gen de literatură, al cărui aspect 
interesant din punct de vedere istoric pentru Germania l-am 
arătat mai sus. Vom caracteriza, pe baza manifestului d-Iui 
Heinzen, specia literară pe care el o reprezintă, aşa cum 
scriitorii secolulu'i al XVI-lea sînt caracterizaţi de istoricii 
literari pe baza scrierilor rămase din secolul al XVI-lea, de 
pildă "Gănseprediger" *. 

B i r  o n. - Fereşte-ţi capul, Ahile, sosşte Hector inarmat. 
R e g e l  e. - Hector nu a fost decit un troian în comparaţie cu acesta. 
B o y e t. - Să fie într-adevăr Hector 1 
D u  m a i  n. - Cred că Hector nu a fost atit de subţirel. 
B i r  o n. - E cu neputinţă ca acesta să fie Hector. 
D u m i i  n. - E un zeu sau un pictor, căci face chipuri .... 

Că d-l Heinzen este într-adevăr Hector nu încape însă 
nici o îndoială. 

"De multă vreme - ne mărturiseşte el - mă chinuie presimţirea 
că voi cădea răpus de mina unui Ahile comunist. Acum, după ce am 
fost atacat de un Tersite, faptul că primejdia a fost îndepărtată mă face 
să fiu iar cutezător" etc. 

• - "Heinecke, argat vînjos". - Nota Trad . 
.. - porecla lui Tomas Murner. - Nota Red . 

• • •  Shakespeare : "Durerile şi bucuriile dragostei" ,  actul 5, scena a II-a. 
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Numai n Hector poate să presimtă că va fi răpus de mîna 
unui Ahile. 

Sau poate că d-l Heinzen nu şi-a format imaginea despre 
Ahile şi Tersite după Homer, ci după traducerea germană 
a lui Shakespeare făcută de Schlegel ? 

In acest caz el îşi asumă rolul lui Ajax. 
Să examinăm puţin pe Ajax al lui Shakespeare. 

A j a x. - Iţi trag eu o sfîntă de bătaie să mă ţii minte. 
T e  r s i t  e. - Cred că mai lesne le-aş putea ofensa eu spunîndu-ţi 

că eşti deştept ; dar mai curînd ţine armăsarul tău un discurs din me
morie, decit spui tu o rugăciune pe de rost. Ştii să baţi, nu-i aşa 1 Asta 
ştii ? Dare-ar tignafesul în apucăturile tale de gloabă I 

A j a x. - Ciupercă otrăvită I Spune ce s-a proclamat 1 
T e  r s i t  e. - Cred că te-au proclamat pe tine nerod. 
A j a x. - Javră blestemată I 
T e  r s i t  e. - Dă-i înainle I 
A j a x. - Scaun de vrăjitoare I 
T e  r s i t  e. - Dă-i înainte I Dă-i înainte I Măgar răpciugos şi viteaz r 

Ai fost trimis aici ca să-i baţi pe troieni, şi între oameni cu duh eşti 
pierdut şi vîndut ca un sclav african... Mintea voastră e mai mult în 
tendoane, precum zice lumea. 

T e  r s i t  e. - O minune I 
A h i  1 e. - Adică cum 1 
T e  r s i t  e. - Ajax măsoară cîmpul în lung şi lat şi se caută pe sine. 
A h i  1 e. - Cum adică 1 
T e  r s i t  e. - Mîine va trebui să lupte şi e itît de mindru de încăie

rarea eroică pe care o prevede în mod profetic, incît, fără să scoată o 
vorbă, se învîrte ca un turbat. 

A h i  1 e. - Cum asta 1 
T e  r s i t e. - Foarte simplu, se umflă in pene ca un păun ; face un 

pas şi se opreşte ; murmură ca o hangiţă Cire nu are altă tablă de socotit 
decît cipul ei ca să facă socoteala clienţilor ; işi muşcă buzele cu o pri
vire plină de înţelepciune, parcă ar vrea să spună : în capul acesta e atîta 
duh, numai de s-ar putea manifesta ... Aş prefera să fiu o căpuşă într-o 
blană de oaie decît să fiu de o asemenea prostie vitează *. 

Indiferent deci de masca sub care apare d-I Heinzen -
fie Hector, fie Ajax - de îndată ce păşeşte în arenă el anunţă 
cu glas tunător pe spectatori că adversarul său nu " l-a dat 
gata" .  El explică cauzele salvării sale cu toată naivitatea şi 
emfaza epică a unui erou homeric. "Datorită unui defect de 
la natură - povesteşte el - am fost salvat" .  "Natura nu m-a 
făcut" pe măsura adversarului meu. Fiind cu două capete 
mai înalt, cele două "lovituri care ţinte au la distanţă" ale 
"micului" său "călău I nu au putut ajunge pînă la "gîtul" 

* Shakespeare : "Troilus şi Cressidau ,  actul 2, scena I, şi actul 3, 
scena a III-a. 
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său "literar " .  D-I Engels - lucrul acesta este relevat în re
petate rînduri şi subliniat în mod special - d-l Engels este 
"mic" ,  este un "călău mic" ,  este "o persoană mică" .  Şi apoi 
Într-o formulare pe care nu o întîlneşti decît în vechile poeme 
eroice sau în scenete pentru teatrul de păpuşi despre marele 
Goliat şi micul David : "Dacă ai spînzura aşa de sus " - de 
stîlpul felinarului - "nu te-ar mai vedea nici un om" .  Umor 
de uriaş, capricios şi totodată înfricoşător. 

D-l Heinzen şi-a înfăţişat în modul acesta atît de "literar" 
nu numai "gîtul " ,  ci toată "fiinţa" sa, tot corpul său. Pe 
"micul " său adversar l-a plasat alături de el pentru a scoate 
în evidenţă, prin contrast, propria sa perfecţiune trupească. 
"Micul " monstru poartă sub micuţul său braţ o secure de 
călău, poate una dintre micile ghilotine care se dăruiau în 
1 794 copiilor ca jucărie. In schimb, dînsul, teribilul gigant, 
surîzînd semeţ, dispreţuitor, nu ţine în mînă nici o altă armă 
decît "nuiaua" ,  care, după cum ne dă de înţeles, serveşte de 
multă vreme pentru "pedepsirea" "obrăzniciilor "  "puşlama
lelor" comuniste. Uriaşul se decide să ia atitudine de pedagog 
faţă de acest "duşman minuscul ca o insectă" , în loc să-I 
strivească pe puştiul temerar. El se decide să-i vorbească ca 
un prieten al copiilor, să-i facă morală şi să-i interzică în 
modul cel mai riguros apucăturile rele, mai ales "minciuna" ,  
"neroada minciună copilărească" ,  " insolenţa",  "tonul de 
puştan" ,  lipsa  de respect şi alte păcate ale tinereţii. Dacă 
cu această ocazie se  întîmplă uneori ca nuiaua profesorală a 
uriaşului s ă-i vîjîie învăţăcelului în chip nu prea delicat pe 
la urechi, dacă din timp în timp un cuvînt mai grosolan între
rupe preceptele sale morale, anihilînd chiar în parte efectul 
lor, nu trebuie pierdut nici o clipă din vedere că un uriaş nu 
poate face morală ca un dascăI oarecare, de pildă ca un 
Quintus Fixlein 175, şi că natura intră pe fereastră cînd o dai 
afară pe uşă. In afară de aceasta, trebuie să ţinem seama că 
un lucru care în gura unui pitic ca Engels ne-ar repugna ca  
o trivialitate, impresionează urechea ş i  inima cu măreţia unor 
melodii ale naturii atunci cînd e rostit de un colos ca 
Heinzen. Şi ne este oare îngăduit să măsurăm limbajul 
eroilor cu meschinul etalon al limbajului mic-burghez 1 Tot 
atît de puţin pe cît ne este permis să credem că, de pildă, 
Homer se coboară pînă la nivelul literaturii grobiene atunci 
cînd spune despre unul dintre eroii săi preferati, despre 
Ajax, că este "încăpăţînat ca un catîr" . 
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Uriaşul a fost deci bine intentionat cînd, în "Deutsche
Brisseler-Zeitung" nr. 77, le-a arătat comuniştilor nuiaua ! 176 
Iar "micul " diavol, pe care nici măcar nu l-a poftit să ia 
cuvîntul, i -a plătit-o cu o totală lipsă de recunoştinţă. Faţă 
de această uimitoare lipsă de modestie a puşti ului, el îşi 
manifestă nu o dată mirarea sa de gigant. "D-I Engels nu a 
avut intenţia să-mi dea sfaturi - se lamentează el. - El îmi 
doreşte moartea ; acest om rău vrea să mă ucidă" . 

Şi care erau intenţiile sale ? Şi în cazul acesta, ca şi împo
triva guvernului prusian, el "a început lupta plin de înflăcă
rare, dar sub haina de războinic ascundea propuneri de pace, 
Q )nimă dispusă la conci1ieri umane între Icontradicţiile 
epocii" *. , ,1nflăcărarea mea a fos t însă stropită cu apa COlO
sivă a perfidiei" ' ' .  

Zvîcnind, î n  salturi grele, c u  gheara răşch;rată, 
cu ochii numai sînge şi gura larg căscatd, 
turbat se-aruncă lupul... Cumătrul, sprinten, mic. 
se şterge dinaintea aceslui inamic 
şi - iute - pămătuful codoiului şi-!... udă 
cu-o apă ... ce miroase ... omul cînd asudă ; 
apoi şi-l tăvăleşte prin praf şi prin nisip, 
iar cînd s-avîntă lupul, găseşte el un chip 
şi, peste ochi, cu coada îi dă . . .  cu-aşa pu tere, 
de-i ia tot piuitul, şi-auzul, şi vederea. 
Această viclenie îi stă în obicei 
şi  nu puţini la număr erau dintre acei 
ce, bietului cumătru' punîndu-se-mpotrivă, 
făcură cunoştinţă cu ... apa corosivă 1*** 

"Am fost republican, d-Ie Engels, atîta timp cît m-am ocupat de po
litică, iar convingerile mele nu au făcut echilibristică, înlrucît nu au fost 
nestatorniCe şi  lipsite de consecventă, ca de pildă capetele anumitor 
comunişti" ****. 

"Este drept că revolutionar am devenit abia acum. E o tactică a co
muniştilor de a face reproşuri adversarilor lor ,tunci cînd aceştia �e Îz
dreaptă, întrucît ei sînt conştienţi de faptul că nu se pot Îndrepta" ***** 

D-I Heinzen nu a devenit niciodatl republican ; el a fost 
republican de cînd există din punct de vedere politic. El are 
deci o atitudine constantă, neclintită, consecventă. Pe cînd 
la adversarii săi se poate observa nestatornicia, lipsa de con
secvenţă, echilibristica. D-I Heinzen nu a fost întotdeauna 

* Karl Heinzen : "Steckbriefu ("Mandat de arestare" ) .  
** Ibid. 

*** Goethe. "Reinecke-Fuchs" .  
**** Manifestul lui Heinzen, "Deutsche-Brisseler-ZeitungU nr. 84. 

***** Ibid. 

22 - Marx- E n gels - Opere. voI. 4 
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revoluţionar ; el a devenit revoluţionar. De data aceasta echi
libristica o face însă d-l Heinzen, dar această echilibristică 
şi-a pierdut caracterul ei imoral şi se numeşte de acum în
colo : I ra  se îndrepta" . In ceea ce îi priveşte pe comunişti, 
dimpotrivă, atitudinea constantă şi-a pierdut caracterul ei 
ullramoral. Ce a devenit ea ? "Imposibilitatea de a se În
drepta" . 

A sta pe loc sau a face echilibris tică - ambele atitudini 
sînt morale, ambeJle sînt imorale ; morale, atunci cînd este 
vorba de filistin, imorale cînd este vorba de adversarul său. 
Arta filistinului criticist constă tocmai în a striga "rouge 
et noir"  la timpul potrivit, cuvîntul potrivit la timpul po
trivit. 

Ignoranta este privită în general ca o lipsă. Sîntem obiş
nuiţi s-o considerăm ca o mărime negativă. Să vedem cum 
nuiaua fermecată a criticii filistine transformă un minus al 
inteligenţei într-un p[us al moralei. 

D-I Heinzen ne informează, printre altele, că în filozofie 
el este încă tot atît de neştiutor ca in 1844. "Limbajul" lui 
Hegel "continuă să fie "  pentru el "la fel de indigest " .  

Acestea sînt faptele. Urmează prelucrarea morală. 
Deoarece pentru d-l Heinzen limbajul lui Hegel a fost 

dintotdeauna "indigest " ,  el nu a căzut pradă trufiei imorale, 
ca "Engels şi alţii" I de a se făli vreodată că ar cunoaşte acest 
limbaj hegelian, la fel cum nu s-a auzit pînă acum ca ţăranii 
din Vestfalia l Isă se fălească" cu cunoaşterea limbii sanscrite. 
Dar adevărata comportare morală constă in a evita ceea ce 
ţi-ar putea prilejui o comportare imorală, şi cum te poţi feri 
mai bine de îndinarea imorală "de a te făli" cu cunoaşterea 
unei limbi decît fiind atît de prevăzător să nu o înţelgi ! 

Pentru că nu cunoaşte de loc filozofia, d-l Heinzen susţine 
că nici nu a urmat "şcoala" filowfilor. Şcoala sa a fost "jude
cata sănătoasă" şi "viaţa în toată plenitudinea ei " .  

"Tocmai datorită acestui fapt - exclamă el cu mîndria modestă l 
mului drept - am scăpat de primejdia de a-mi renega şcoala" .  

Impotriva primejdiei morale d e  a renega o şcoală nu există 
a1t mijloc mai încercat decît de a nu merge la şcoală I 

Orice dezvoltare poate fi înfăţişată, indiferent de conţi
nutul ei, ca un şir de diferite trepte de dezvoltare, care s� 
înlănţuie în aşa fel încît una constituie negarea celeilalte. 
Dacă, de exemplu, un popor evoluează de la monarhia abso
lută la monarhi a constituţională, el neagă fosta sa existenţă 
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politică. In nici un domeniu nu se poate realiza o evoluţie 
care să  nu-şi nege fonnele anterioare de existenţă. Tradus în 
limbajul moralei, a nega înseamnă a renega. 

A renega ! Cu acest cuvînt filistinul critic poate înfiera 
orice dezvoltare fără SQ înţeleagă ; el îi poate opune în mod 
solemn propria sa nedezvoltare fără perspectivă de dezvol
tare ca pe o imaculare morală. Astfel fantezia religioasă  a 
popoarelor a înfierat istoria în general, deplasînd epoca ne
vinovăţiei, epo ca de aur, în preistorie, în epoca în care, ne
existînd încă nici o dezvoltare istorică, nu a existat nici 
negare, nici renegare. In vij elioase epoci revoluţionare, în 
vremuri de violentă şi p ătirmaşă negare şi renegare ca secolul 
al XVIII-lea, apar astfel oameni de treabă, bine intenţionaţi, 
satiri binecrescuţi şi cumsecade, ca Gessner, care opun co
rupţiei istoriei starea neevoluată a idilei. Spre lauda acestor 
poeţi idilici, care sînt tot un soi de moralişti critici şi de critici 
moralişti, trebuie să recunoaştem totuşi că şovăie cu scrupu
lozitate cui să  acorde premiul de virtute : păstorului sau oii. 

Dar să-l lăsăm pe filistinul nostru să se de\fete în voie cu 
gîndul �ropriei sale destoinicii. Să-I urmăm acolo unde îşi 
închipuie că se ocupă de "fondlI lucrurilor " ,  Vom găsi pre
tutindeni aceeaşi metodă. 

"Nu eU sînt de vină că d-l Engels şi alţi comunişti sint prea orbi pen
tru a înţelege că puterea domină şi asupra proprietăţii şi că nedreptatea 
în relatiile de proprietate nu poate fi menţinută dcit prin putere... Un 
llerod şi un laş este acela care îl duşmăneşte pe un burghez pentu banii 
pe care îi cîştigă şi nu-i impută unui rege puterea pe care a dobîndit-o· *. 

"Puterea domină şi asupra proprietăţii /' , 
In orice caz proprietatea este tot o formă de putere. Eco

nomiştii, de pildă, numesc capitalul "puterea asupra muncii 
străine", 

Avem deci în faţa noastră două feluri de puteri : pe de o 
parte puterea proprietăţii, adică a proprietarilor, pe de altă 
parte puterea politică, adică puterea de s tat. "Puterea domină 
şi asupra proprietăţii U înseamnă : proprietatea nu are puterea 
politică în mînă, ci mai degrabă este s tingherită de ea, de 
p ildă prin impozite arbitrare. confiscări, privilegii, imixtiunea 
supărătoare a birocraţiei în industrie şi în comerţ şi altele. 

Cu alte cuvinte, din punct de vedere politic, burghezia 
nu s-a constituit încă ca clasă. Puterea de stat nu a devenit 
încă propria ei putere. In ceea ce priveşte ţările în care bur-

* Manifestul lui He;nzen. "Deutsche-Biisseler-Zeitung" nr. 84. 



Karl Marx 

ghezia a cucerit puterea politică, în care dominaţia politică 
nu este nimic altceva deCÎt dominaţia nu a burghezului izolat 
asupra muncitorilor lui, ci a clasei burgheze asupra întregiI 
societăţi, afirmaţia d-lui Heinzen şi-a pierdut orice sens. Fi
reşte că cei lipsiţi de proprietate nu au nimic comun cu pu
terea politică, în măsura !În care aceasta ţine în mod nemijlo
cit de proprietate. 

Cu toate că d-l Heinzen şi-a închipuit, aşadar, că exprimă 
un adevăr pe cît de etern pe atît de original, el nu a relevat 
deCÎt faptul că burghezia germană trebuie să cucerească pu
terea politică ; cu alte cuvinte, el nu spune - deşi inconştient 
şi ferm convins că spune contrarul - decît ceea ce spune 
Engels.  El declară doar în mod patetic o relaţie trecătoare 
dintre burghezia germană şi puterea de stat gemană ca fi
ind un adevdr etern şi arată în felul acesta cum se poate face 
dintr-o "mişcare" un "miez substanţial" . 

"Nedreptatea în relaţiile de proprietate - urmează 
d-l Heinzen - nu poate fi menţinută decît prin putere" .  

Prin "nedreptate î n  relaţiile de proprietate" d-l Heinzen 
înţelege fie presiunea amintită mai sus pe care monarhia ab
solută o exercită încă asupra intereselor "celor mai sfinte" ale 
burgheziei germane, şi atunci el nu face decît s. repete cele 
spuse mai sus, fie situaţia economică a muncitorilor, şi atuncI 
revelaţia lui are următorul sens : 

Actualele relaţii burgheze de proprietate sînt "menţinute" 
de către puterea de stat, pe care burghezia a organizat-o ca 
să-şi apere relaţiile ei de proprietate. Proletarii trebuie deci 
să răs toarne puterea politică acolo unde ea se află deja în 
mîinile burgheziei. Ei înşişi trebuie să devină o putere, şi 
anume o putere revoluţionară. 

D-l Heinzen spune din nou în mod inconştient exact ceea 
ce spune Engels şi iarăşi fiind sincer convins că spune con
trarul. El nu gîndeşte ceea ce spune şi nu spune ceea ce gîn
deşte. 

De altfel, dacă burghezia "menţine nedreptatea În relaţiile 
de proprietate" prin mijloace politice, adică prin puterea 
ei de stat, ea nu creează totuşi nedreptatea.  "Nedreptatea în 
relaţiile de proprietate" ,  detenninată de diviziunea modenă a 
muncii, de forma modernă a schimbului, de concurenţă, de 
concentrare etc ., nu rezultă ni cidecum din dominaţia politică 
a clasei burgheze, ci, invers , dominaţia politică a clasei bur
gheze rezultă din aceste relaţii de producţie moderne, pro
clamate de economiştii burghezi drept legi eterne şi inevita-
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bile. D e  aceea, dacă proletariatul va răsturna dominaţia 
politică a burgheziei, victoria lui va fi numai de scurtă du
rată, va fi numai un factor auxiliar al revoluţiei burgheze, aşa 
cum s-a întîmplat în 1794, atîta timp cît în mersul istoriei 
in "mişcarea" ei încă nu au fost  create condiţiile materiale care 
să facă necesară desfiinţarea modului de producţie burghez 
şi prin urmare şi răsturnarea definitivă a dominaţiei politice 
burgheze. De aceea domnia terorii în Franţa nu a avut altă 
menire decît să facă să dispară ca prin farmec cu lovituri pu
tenice ca de ciocan ruinele feudale de pe pămîntul Franţei. 
Burghezia fricoasă şi prudentă nu ar fi terminat treaba aceasta 
decenii de-a rîndul. Acţiunea sîngeroasă a poporului nu a făcut 
deci decit să-i netezească calea. Tot astfel prăbuşirea monar
hiei absolute ar fi numai de scurtă durată dacă condiţiile eco
nomice pentru dominaţia burgheziei nu ar fi coapte. Oamenii 
îşi construiesc o lume nouă nu din "bogăţiile pmîntului" ,  cum 
îşi jnchipuie superstiţia grobiană, ci din realizările istorice ale 
lumii lor pe cale de dispariţie. In decursul dezvoltării lor, oa
menii trebuie mai întîi să producă conditiile materiale ale 
unei noi societăţi, şi nici un efort de voinţă sau de gîndire 
nu-i poate scuti de această soartă. 

Este caracteristic pentru întregul grobianism al "judecăţii 
sănătoase" ,  care se adapă de la izvoarele "vieţii în toată ple
nitudinea ei" şJ care nu-şi mutilează aptitudinile fireşti prin 
studii filozofice sau prin alte studii, că acolo unde reuşeşte 
să vadă deosebirile nu vede unitatea, iar acolo unde vede 
unita tea nu vede deosebirile. Dacă stabileşte determinări di
ferite, eae se osifică de Îndată în mîna lui ,  şi el consideră drept 
cea mai reprobabilă sofistică să ciocnească una de alta aceste 
noţiuni osificate în aşa fel încît  să scoată scîntei. 

Cînd spune, de pildă, că banii şi puterea, proprietatea ŞI 
dominatia, dobîndirea banilor şi dobîndirea puterii nu ar fi 
acelaşi lucru, d-l Heinzen exprimă o tautologie care rezidă 
în înseşi aceste cuvinte, iar această simplă diferenţiere ver
bală este pentru el o faptă eroică, pe care, în deplina cunos
tinţă de cauză a c1arvăzătorului, o opune comuniştilor care 
sînt atît de "orbi" încît nu Se opresc la această primă per
cepţie copilărească. 

Cum se transformă "dobîndirea banilor" în "dobîndirea 
puterii" ,  "proprietatea" în "dominaţia politică " ,  adicd cum, 
în locul deosebirii nete pe care d-l Heinzen o ridică la ran
gul de dogmă, se creează mai degrabă legături între cele două 
puteri care merg pînă la contopirea acestora, - de toate 
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acestea d-l Heinzen şi-ar putea uşor da seama văzînd cum 
şi-au răscumpărat iobagii libertatea, cum şi-au răscumpărat 
comunele 177 drepturile lor munidplie, cum cu ajutorul co
merţului şi al industriei t�rgovetii au scos, pe de o parte, banii 
din buzunarul feudalilor transformîndu-le moşiile în polite, 
iar pe de altă parte ajutînd monarhiei absolute să-i învingă pe 
marii feudali, a căror poziţie era astfel subminată, şi-au cum
părat privilegii de la monarhie ; cum au exploatat ulterior 
crizele financiare ale însşi monarhiei absolute etc. etc. ; cum 
monarhiile cele mai absolute au ajuns să depindă de magnaţii 
bursei din cauza sistemului datoriilor publice - acest produs 
al industriei moderne şi al comerţului modern ; cum în relaţiile 
intenaţionale dintre popoare monopolul industrial se trans
fOIlă nemijlocit în dominaţie politică, asHel cum, de pildă, în 
"războiul german de eliberare" suveranii din Sfînta alianţă 
nu erau decît mercenarii Angliei etc. etc. 

Prin faptul că grobianismul înfumurat al "judecăţii sănă
toase" ridică deosebiri ca aceea dintre dobîndirea banilor şi 
dobîndirea puterii la rangul de adevăruri eterne, care "în mod 
incontestabil " se prezintă "aşa şi aşa " ,  prin faptl că le consi
deră dogme de neclintit, el îşi creează ambianţa dorită în care 
să-şi exprime indignarea morală cu privire la "orbirea" ,  "nero
zia U sau "răutatea" adversarilor unor asemenea simboluri de 
credinţă ; aceste erupţii zgomotoase cu care se desfată for
mează totodată un sos retoric în care înoată cele cîteva ade
văruri anemice şi anchilozate. 

D-l Heinzen va avea ocazia să vadă cum se realizează 
chiar şi în Prusia mariage-ul force dintre puterea proprietăţii 
şi puterea politică. Să ascultăm cele ce urmează : 

.. Vreţi să puneţi âccentul pe problemele sociale, considerindu-le 
problemele capitale ale epocii, şi nU vedeţi că nu există problemă socială 
mai importantă ca problema monarhiei şi a republicii" *. 

Pînă acum d-l Heinzen nu vedea decît deosebirea dintre 
puterea banu�ui şi puterea politică ; acum nu vede decît uni
tatea dintre problema politică şi problema socială. Pe lîngă 
aceasta el mai vede, fireşte, şi "o1birea ridicolă" şi "laşitatea 
demnă de dispreţ" a antipozilor lui. 

RelaţiiJle politice dintre oameni sînt, desigur, şi relaţii so
ciale, obşteşti, ca toate relaţiile în care se află oamenii. De 
aceea toate problemele care se referă la relatiile dintre oa
meni sînt şi probleme sociale. 

* Manifestul lui Heinzen, . .  Deutsche-Brisseler-Zeitung" nr. 84. 
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Exprimînd acest raţionament, care îşi are locul într-un 
catehism pentru copii de 8 ani , naivitatea grobiană crede nu 
numai că a spus ceva, dar că a aruncat chiar o greutate în 
balanţa coliziunJlor moderne. 

Intîmplător rezultă că creşte importanţa "problemelor so
ciale" care "au fost tratate în epoca noas tră",  în măsura în 
care părăsim sfera monarhiei absolute. Socialismul şi comu
nismul nu au pornit din Germania, ci din Anglia, Franţa şi 
America de Nord. 

Prima apariţie a unui p artid comunist într-adevăr activ 
a avut loc in timpul revoluţiei burgheze, o dată cu înlăturarea 
monarhiei constituţiollle. Aceste "probleme sociale" au fost 
proclamate pentru prima oară de către cei mai consecventi 
republicani : in Anglia nivellerir 178, în Franţa Babeuf, Buo
narroti etc. "Conspiraţia lui Babeuf" , descrisă de prietenul şi 
tovarăşul lui de partid Buonarroti 179, dovedeşte că, urmărind 
"mişcarea" istoriei, aceşti republicani au înţeles că prin înlă
turarea problemei sociale a monarhiei şi a republicii nici o sin
gură "probilemă socială" nu se rezolvă corespunzător cu inte
resele proletariatului. 

Problema proprietăţii, aşa cum a fost ea pusă în "epoca 
noastră" ,  nu poate fi găsită nici măcar formulată ca întrebare 
în forma pe care i-a dat-o Heinzen, "dacă este drept ca un om 
să posede totul şi altul nimic, dacă în genere omul izolat are 
dreptul să posede ceva" ,  şi alte ipwbleme simpliste de conşti
inţă şi fraze despre dreptate. 

Problema proprietăţii este o problemă care diferă foarte 
mult în raport cu diferitele trepte de dezvoltare ale industriei 
în general şi în raport cu trea.pta de dezvoltare specială a 
acesteia în diferi tele ţări. 

Pentru ţăranul din Galitia, de pildă, problema proprietăţii 
se reduce la transformarea proprietăţii funciare feudale în 
mică proprietate funciară burgheză. Ea are pentru el aceeaşi 
accepţie pe care a avut-o pentru ţăranul francez înainte de 
1789. Zilerul agricol englez, în schimb, nu se ailă în nici un 
fel de relaţii cu proprietarul funciar. El se află în relaţie nu
mai cu arendaşul, adică cu capitalistul industrial care practică 
agricultura după sistemul industrial. La rîndul său, acest ca
pitalist industrial, care plăteşte proprietarului funciar o rentă, 
se află într-un raport direct cu acesta din urmă. Desfiinţarea 
proprietăţii funciare constituie de aceea cea mai importantă 
problemă în legătură cu proprietatea care se pune pentru 
burghezia industrială engleză, şi lupta ei împotriva legilor 
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cerealelor are tocmai această semnificaţie. In schimb, pentru 
zilerul agricol englez, ca şi pentru muncitorul industrial en
glez, desfiinţarea capitalului constituie principala problemă 
a proprietăţii. 

Atît în revoluţia engleză cît şi în cea franceză, problema 
proprietăţii s-a pus sub forma afirmării liberei concurenţe şi 
a desfiinţării tuturor relaţiilor de proprietate feudale, ca de 
pildă dreptul feudal de proprietate asupra pămîntuluf, bres
lele, monopolurile etc. care se transformaseră în cătuşe pentu industria în curs de dezvoltare între secolul al XVI-lea 
şi  secolul al XVIII-lea. 

In sfîrşit, în "epoca noas tră",  sensul problemei proprietăţii 
este acela al desfiinţării ciocnirilor generate de marea indus
trie, dezvoltarea pieţei mondiale şi a liberei concurenţe . 

Problema proprietăţii a constituit întotdeauna, în funcţie 
de grad. de dezvoltare a industriei, problema vitală a unei 
anumite clase. In secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea, cînd era 
vorba de desfiinţarea relaţiilor de proprietate feudale, pro
blema proprietăţii era problema vitală a clasei burgheze. In 
secolul al XIX-lea, cînd este vorba de desfiinţarea relaţiilor 
de proprietate burgheze, problema proprietăţii este o pro
blemă vitală a clasei muncitoare. 

Problema propri etăţii, care în "epoca noastră" este o pro
blemă de importanţă istorică mondială, capătă deci un sens 
numai în societatea burgheză modernă. Cu cît este mai dez
voltată această societate, aşadar cu cît burghezia este mai 
dezvoltată din punct de vedere economic într-o ţară, astfel 
încît şi puterea de stat capătă o expresie burgheză, cu atît 
mai mult iese în evidenţă problema socială : în Franţa mai 
mult decît în Germania, în Anglia mai mult deoît în Franţu, 
în monarhia constituţională mai mult decît în monarhia ab
solută, în republică mai mult decît în monarhia constituţională. 
Astfel , de exemplu, coliziunile prov

'
ocate de sistemul de cre

dit, de speculaţie etc. nu sînt nicăieri atît de acute ca în Ame
rica de Nord. De asemenea şi inegalitatea socială nu este n.că
ieri atît de accentuată ca în statele de răsărit ale Americii de 
Nord, pentru că aici ea este mai puţin estompată ca oriunde de 
inegalitatea politică. Dacă pauperismul nu este aici atît de 
dezvoltat ca în Anglia, acest fapt se datorează unor factori 
economici pe care nu este cazul să-i explicăm aici. Cu toate 
a cestea, pauperismul face şi aici progrese remarcabile. 
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"In această ţară în care nu există stări privilegiate, în care toate 

clasele societăţii au drepluri egale" (dificultatea constă tocmai in exis
tenţa claselor) "şi în care populaţia noastră este departe de a stingheri 
dezvoltarea mijloacelor de subzistenţă, este într-adevăr alarmant să ve:i 
crescind pauperismul cu o asemenea rapiditate" . (Raportul d-lui Meredith 
în faţa congresului din Pennsylvania) 180. 

, S-a dovedit că în Massachusetts pauperismul a crescut cu 60 % în 
25 de ani" (din revista "Register" a americanului Nlles 181 ) . 

Unul dintre cei mai renumiţi economişti ai Americii de 
Nord, radicalul Thomas Cooper, propune : 

1) Să se interzică căsătoria celor neavuţi. 
2) Să se desfiinJeze votul universal, căci, exclamă el, 

"societatea a fost întemeiată pentru a apăra proprietatea. Cum ar 
putea să aibă în mod raţional pretenţii să facă legi cu privire la proprie
tatea celorlalţi cei care, în virtutea legilor economice eterne, sînt pentru 
totdeauna lipsiţi de proprietate ? Ce motive şi interese comune âr putea 
avea aceste două clase ale populaţiei ? 

Sau clasa muncitoare nu este revoluţionară, şi atunci ea apără inte
resele patronilor de care depinde existenţa ei. Astfel, la ultimele alegeri 
din Noua Anglie, fabricanţii, pentru a-şi asigura voturi, au imprimat nu
mele candidatului pe o bucată de pînză şi fiecare muncitor al lor purta 
această bucată de pîză prinsă pe piept. 

Sau clasa muncitoare devine revoluţionară ca urmare a convieţuirii 
in colectiv etc., şi atunci puterea politică din ţară ajunge mai devreme 
sau mai tirziu în miinile ei şi nici o proprietate nu va mai fi sigur! în 
cadrul acestui sistem· *. 

După cum în Anglia muncitorii şi-au organizat, sub nu
mele de cartişti, un partid politic, tot astfel şi în America de 
Nord muncitorii îşi au, sub numele de national-reformer, parti
dul lor politic, iar s trigătul lor de luptă nu este nicidecum mo
narhie sau republică, ci dominaJia clasei muncitoare sau do
minatia clasei burgheze. 

Intrucît tocmai în societatea modernă burgheză cu formele 
ei de stat corespunzătoare - statul reprezentativ constitu
ţional sau republican - "problema proprietăţii"  a devenit 
cea mai importantă "problemă socială" ,  nu i se poate atribui 
decît caracterului limitat al nevoilor burghezului german dacă 
el susţine că problema monarhiei ar fi cea mai importantă 
"problemă socială a epocii " .  In prefaţa la lucrarea sa "N atio
nalokonomie " 182, dr. Ust îşi exprimă şi el cu naivitate supă
rarea că pauperismul şi nu tarifele vamale protecţioniste 

* Thomas Cooper : "Lectures on political economy·,  Columbia, 
pag. 361 şi 365. 
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"sint considerate în mod eronat" drept cea mai importantă 
problemă socială a epocii noastre. 

Deosebirea dintre bani şi putere constituia în acelaşi timp 
o deosebire de ordin personal între cei doi liptători. 

"Cel mic" apare ca un fel de pungaş care are de-a face 
numai cu duşmani care posedă "bani " .  Bărbatul fenomenaL 
de puternic luptă, dimpotrivă, cu "puternicii" acestei lumi. 

Indosso la corazza, e l'elmo in testa *. 

Şi murmură el : 

, .In afară de aceasta, persoana dv. se află de altfel într-o situaţie
mai bună decît a mea" **. 

Dar cel mai bine se simt "puterni cii" ,lumii, care respiră 
vizibil uşuraţi cînd Heinzen se răsteşte la învăţăcelul său : 

"Iar acum nu mai eşti în stare, ca de altfel toti comuniştii, să Înte
legi legătura din/re politică şi conditiile sociale" ***. 

Am asistat tocmai la o lecţie de morală în cadrul căreia 
marele om a dezvăluit în linii generale şi surprinzător de
simplu legătura dintre politică şi condiţiile sociale. Acum î i  
dă învătăcelului său, luînd ca  exemplu monarhia, o aplicare 
practică a acestei metode. 

Monarhii, sau monarhia, povesteşte el, sînt "autorii prin
cipali ai tuturor calamităţilor şi mizeriei" .  Acolo unde mo
narhia a fost desfiinţată, această explicaţie nu mai este, fireşte, 
nici ea valabilă, aşa încît sclavagismul care a dus la pieire 
republicile antice, sclavagismul care va duce la cele mai în
grozitoare ciocniri în statele sudice ale Americii de Nord re
publicane t .. t ,  sclavagismul ar putea să exclame deopotrivă 
cu John Falstaff : "Ah, de-ar fi motivele atît de ieftine c. 
murele !H  183. 

Dar înainte de orice, cine sau ce a făcut monarhii şi mo
narhia ? 

A existat odată o vreme cînd pentru apărarea intereselor 
obşteşti poporul a trebuit să pună în fruntea sa personalităţile 
cele mai de seamă. Ulterior acest post a devenit ereditar în 

* A'riosto : "Orlando Furioso" .  "Imbrac armura, iar pe cap imi pun 
coiful " . 

** Manifestul lui Heinzen, "Deutsche-Briisseler-Zeitung" nr. 84. 
*** Ibid. 

**** Comp., în această privinţă, memoriile lui Jefferson, care a fost unul 
dintre cei care au întemeiat republica americană şi în repetate rinduri 
a fost ales prşejnt. 
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cadrul anumitor familii etc . Şi în cele din urmă oamenii au 
răbdat din prostie şi nemernicie acest abuz timp de secole. 

Dacă s-ar convoca un congres al tuturor flecarilor înnăs
cuţi din Europa, ei nu ar putea da n alt răspuns. Şi dacă am 
deschide toate operle d-Iui Heinzen, nici ele nu ne-ar da 
alt răspuns. 

Viguroasa "judecată sănătoasă" crede că explică ce în
seamnă monarhia prin faPtul că se declară adversarul ei. Dar 
pentru această minte normală dificultatea ar consta tocmai 
în a demonstra cum s-a născut adversarul judecăţii sănătoase 
şi al demnităţii morale a omului şi cum şi-a tîrît el timp de 
secole existenţa cu o tenacitate cu adevărat uimitoare. Nimic 
mai simplu ! Secole întregi au fost lipsite de o judecată sănă
toasă şi de demnitatea morală a omului . Cu alte cuvinte, 
secole de-a rîndul raţiunea şi morala au corespuns monar
hiei, în loc să fie în contradicţie cu ea. Şi tocmai această 
raţiune şi această morală a secolelor trecute nu le înţelege 
"judecata sănătoasă" de astăzi. Nu le înţelege, dar în schimb 
le dispreţuieşte. Din istorie se refugiază în morală şi acum 
poate arunca în luptă întreaga artilerie grea a indignării sale 
morale. 

In acelaşi mod în care "judecata sănătoasă" politică explică 
aici apariţia şi dăinuirea monarhiei ca rezultat al lipsei de 
judecată, în acelaşi mod "judecata sănătoasă" religioasă ex
plică. erezia şi necredinţa ca opere ale diavolului . In acelaşi 
mod "judecata sănătoasă" nereligioasă explică religia ca operă 
a diavolilor, a popilor. 

Dar o dată ce d-l Heinzen a explicat, cu ajutorul unor 
locuri comune morale, felul în care a luat naştere monarhia, 
rezultă în mod cu totul firesc "legătura dintre monarhie şi 
condiţiile sociale" .  Ascultaţi : 

"Un singur om pune mina pe s tat, sacrifică nu numai din punct de 
vedere material, ci şi moral, într-o măsură mai mare sau mai mică per
soanei sale şi  celor din preajma sa un popor întreg, creează treptat o 
întreagă ierarhie după criteriul gradului de înjosire, împarte acest popor, 
�a pe nişte vite slabe şi grase, in stări sociale diferite şi transformă -
în fond numai de dragul propriei sale persoane - pe fiecare membru al 
societăţii statale, în mod oficial, în duşmanul celuilalt" *. 

D-l Heinzen îi vede pe monarhi în fruntea edificiului social 
în Grrmania. El nu se îndoieşte nici o clipă că ei şi-au creat 
o bază socială şi şi-o creează din nou în fiecare zi. Cum să 
explice mai simplu legătura dintre monarhie şi condiţiile so-

* Manifestul lui  Heinzen, loc. cit. 
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ciale, a căror expresie politică oficială este ea, decît transfor
mîndu-i pe monarhi în creatori ai acestei legături ! Care este 
legătura dintre camerele reprezentative şi societatea burgheză 
modernă pe care o reprezintă ele ? Ele au creat-o. Divinitatea 
politică cu aparatul ei şi ierarhia ei a creat in felul acesta 
lumea profană, al cărei sanctuar este ea. In felul acesta se 
pare că a creat divinitatea religioasă condiţiile lumeşti, care 
se reflectă în ea în mod fantastic şi îmbrăcate într-o aureolă 
cerească. 

Grobianismul care deb itează asemenea înţelepciuni pro
zaice cu patosul cuvenit trebuie să fie, fireşte, tot atît de mirat 
pe cît este de revoltat din punct de vedere moral atunci cînd 
adversarul s ău se străduieşte s ă-i dovedeas că că nu oul a 
făcut găina. 

Istoriografia modenă a dovedit că monarhia absolută 
apare în perioadele de tranziţie, cînd vechile stări feudale 
decad şi din starea socială medievală a tîrgoveţilor se for
mează clasa burgheză modernă, fără ca vreuna dintre p ărţile 
beligerante să fi putut s-o învingă pe cealaltă. Elementele pe 
care se ridică, aşadar, monarhia absolută nu sînt ni cidecum 
p rodusul ei ; ele formează, dimpotrivă, premisa ei so cială, a 
cărei origine is torică este prea cunoscută pentru a mai fi repe
tată aici. Faptul că în Germania monarhia absolută s-a format 
mai tîrziu şi că durează mai mult se explică numai prin 
aceea că clasa burgheză germană nu s-a de7voltat în mod 
normal. Enigm a a cestei evoluţii se explică prin istoria co
merţului şi a industriei. 

Decăderea oraşelor libere germane ale birgerilor, nimi
cirea castei cavalerilor, înfrîngerea ţăranilor, care au dus la 

situaţia dominantă a principilor domnitori ; decăderea industriei 
germane şi a comerţului german bazate pe relaţii pur medie
vale într-un moment în care s-a deschis piaţa mondială mo
dernă şi a apărut marea manufa ctură ; depopularea ţării şi 
starea ei de barbarie în urma războiului de 30 de ani ; carac
terul rammilor industriale naţionale reînviate, ca, de pildă, 
cel al micii industrii textile, care corespundea unor condiţii 
şi relaţii patriarhale ; natura articolelor de export, provenite 
în cea mai mare parte din agricultură, care au sp orit aproape 
numai resursele materiale ale nobilimii rurale,  sporind în fe
lul acesta şi puterea ei relativă în rap ort cu b urgerii ; situaţia 
subordonată a Germaniei pe piaţa mondială în general, din 
care cauză subsidiile plătite de către străini monarhilor au 
devenit principala sursă a venitului naţional ; dependenţa 



Critica moralizatoare şi morala critică 3.9 

biirgerilor faţă de curte rezultată de aici etc .  etc . ,  - to ate 
aceOte împrejurări în cadrul cărora s-a format so cietatea ger
mană şi organizaţia politică corespunzătoare se transformă 
pentru grobianismul judecăţii sănătoase în cîteva sentinţe 
înţelepte, a căror înţelepciune constă în aceea că "monarhii 
germani " au creat "societatea germană" şi o "creează" din 
nou în fiecare zi .  

Iluzia optică care permite judecăţii sănătoase "să recu
noască" în monarhie izvorul so cietăţii germane, în loc "să 
recuno ască" în so cietatea germană izvorul monarhiei, este 
foarte explicabilă. 

Ea vede de la prima privire, pe care o consideră întotdea
una o privire plină de perspicacitate, că monarhii germani 
menţin vechile condiţii sociale germane de c are se crampo
nează cu desperare, existenta lor politică fiind indisolubil le
gată de ele, şi că reacţionează în mod violent împotriva 
elementelor dizolvante. Pe de altă parte, ea vede că şi elemen
tele dizolvante luptă împotriva puterii monarhilor. Cele cinci 
simţuri sănătoase atestă deci to ate deodată că monarhia este 
baza vechii so cietăţi, a structurii ei ierarhice, a prejudecăţilor 
şi a contradicţiilor ei . 

Privit mai îndeaproape îns ă, acest fenomen nu face decît 
să dezmintă p ărerea filistină pe care, fără să vrea, o prile
juieşte. 

Rolul violent reacţionar în care apare monarhia dovedeşte 
doar că în porii vechii so cietăţi s-a format o nouă so cietate, 
care trebuie să resimtă şi învelişul politic - această haină 
fi;ească a vechii so cietăţi - ca pe o cătuşă nefireas că pe care 
tiebuie s-o sfărîme. Cu cît sînt mai nedezvoltate aceste noi 
elemente sociale dizolvante, cu atît mai conservatoare apare 
chiar cea mai înverşunată reacţiune a vechii puteri politice. 
Cu cît sînt mai dezvoltate noile elemente so cial e dizolvante, 
cu atît mai reacţionară apare chiar cea mai in ofensivă încer
care conservatoare a vechii puteri politice.  Caracterul reac
ţionar al monarhiei, în loc să dovedească că ea creează vechea 
so cietate, dovedeşte, dimpotrivă, că ea însăşi va fi lichidată 
de îndată ce condiţiile materiale ale vechii so cietăţi vor fi 
perimate. Caracterul ei reacţionar este totodată caracterul 
reacţionar al vechii societăţi, care continuă să mai fie so cie
tatea oficială şi de aceea se mai află încă În posesiunea 
oficială a puterii sau în posesiunea puterii oficiale. 

Cînd condiţiile materiale de viaţă ale so cietăţii s-au dez
voltat în asemenea măsură încît transformarea înfăţişării ei 
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politice oficiale a devenit pentru ea o necesitate vitală, atunci 
se transformă întreaga fizionomie a vechii puteri politice. 
Atunci încearcă monarhia absolută să descentralizeze în loc 
să centralizeze, deşi în aceasta constă activitatea ei civiliza
toare propriu-zisă. Născută din înfrîngerea stărilor so ciale 
feudale la a căror distrugere a participat în modul cel mai 
activ, ea încearcă acum să menţină cel puţin aparenţa diferen

. ţierilor feudale. Dacă în trecut monarhia absolută a favo riza t  
comerţul şi industria şi, implicit, ascendenţa clasei burgheze, 
considerînd că ele sînt condiţii necesare atît ale puterii na
ţionale cît şi ale strălucirii proprii, acum ea se pune p retu
tindeni de-a curmezişul comerţului şi industriei, care au de
venit arme tot mai periculoase în mîinile unei burghezi i 
consolidate. De la oraş, leagănul înfloririi ei, ea îşi aruncă 
privirea temătoare şi îndobitocită asupra satului, îngrăşat cu 
cadavrele puternicilor ei duşmani din trecut. 

De fapt, prin "legătura dintre p olitică şi condiţiile so
ciale " ,  d-l Heinzen înţelege numai legătura dintre monarhia 
germană, de o parte, şi mizeria şi sărăcia din Germania, de 
a ltă p arte. 

Din punct de vedere material, monarhia, ca o ricare altă 
formă de stat, împovărează în mod direct clasa muncitoare 
numai sub formă de impozite. Impozitele constituie existenţa 
statului exprimată în limbaj economic. Funcţionari şi popi,  
soldaţi şi baletiste, învăţători şi zbiri poliţieneşti, muzee 
greceşti şi turnuri gotice, lista civilă şi soldele ofiţerilor, -
germenul comun în care dormitează în stare embrionară to ate 
aceste existenţe fabuloase sînt impozitele. 

Şi care birger judicios nu ar fi sugerat popo rului înfo
metat că impozitele, b anii pe care şi-i pro cură în mo d ne
cinstit monarhii, constituie sursa mizeriei sale ? 

Monarhii germani şi mizeria din Germania I Cu alte cu
inte, impozitele care p ermit monarhilor să benchetuiască şi 
pe care �oporul le plăteşte cu sudorea frunţii sale ! 

Ce subiect inepuizabil pentru demagogii care se dau drept 
mîntuitorii omenirii I 

Monarhia necesită multe cheltuieli. Fără îndoială. Priviţi, 
de pildă, bugetul Americii de Nord şi comparaţi-l cu ceea ce 
trebuie să plăteas că cele 38 de s tătuleţe ale no astre pentru a fi administrate şi ţinute în frîu I Manifestărilor zgomotoase 
ale acestei demagogii înfumurate le răspund clar şi răspicat 
nu comuniştii, ci economişti burghezi ca Ricardo , Senior etc. 

Existenţa economică a statului sînt impozitele. 
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Existenţa economică a muncitorului este salariul. 
Trebuie stabilit care e raportul dintre impozite şi salariu. 
Concurenţa reduce inevitabil salariul mediu la un inim, 

adică la un salariu care permite muncitorilor să ducă, ei şi 
specia lor, o existenţă mizeră. Impozitele formează o parte a 
acestui minim, căci menirea politică a muncitori,lor const ă 
tocmai în a plăti imp ozite. Dacă s-ar desfiinţa complet toate 
impozitele pe care trebuie să le plăteas că clasa muncitoare, 
consecinţa inevitabilă ar fi că salariul s-ar micşora cu suma 
totală a impozitelor incluse astăzi în salariu. In felul acesta 
ar creşte nemijlocit profitul patronilor în aceeaşi măsură sau 
s-ar schimba numai forma de percepere a impozitelor. In loc 
să avanseze incluse în salariu imp ozitele p e  care muncitorul 
trebuie să le plăteas că, aşa cum se întîmplă acum, capita
listul nu le-ar mai plăti pe această cale ocolită statului, ci 
direct. 

Dacă în America de Nord salariul este mai ridicat decît 
în Europa, aceasta nu este nicidecum o consecinţă a faptului 
că acolo impozitele sînt mai scăzute, ci o consecinţă a situa
ţiei teritoriale, comerciale şi industriale a Americii de Nord. 
In comparaţie cu oferta de muncitori, cererea de muncitori 
este acolo mult mai mare deoît în Europa. Acest adevăr îl 
cunoaşte din lucrările lui Adam Smith orice elev. 

Pentru burghezie, dimpotrivă, atît felul în care sînt re
partizate şi percepute imp ozitele cît şi întrebuinţarea dată 
impozitelor este o problemă vitală atît din cauza influenţei 
lor asupra comerţului şi industriei cît şi pentru faptul că im
p ozitele sînt lantul de aur cu care ea sugrumă monarhia 
absolută. 

După ce d-l Heinzen a dat asemenea explicaţii profunde 
despre "legătura dintre politică şi condiţiile so ciale" şi din
tre "relaţiile de clasă" şi puterea de stat, el exclamă trium
făto r : 

"Fireşte că, in cursul propagandei mele revoluţionare, nu m-am făcut 
vinovat de «mărginirea comuniştilof)" care nu se adresează oamenilor, 
ci numai «claselof)" şi care atită unii impotriva celorlalţi pe oamenii de 
diferite «meserii», pentru că eu admit «posibilitatea» ca «umanitatea , să 
nu fie intotdeauna determinată de «clasă» sau de «mărimea pungii de 
bani»" .  

Judecata omeneas că "grobiană" transformă deo sebirile de 
cl asă în "deosebirea dintre mărimea diferitelor pungi de 
bani " şi antagonismele de clas ă în "certurile dintre mese
riaşi " .  Mărimea pungii de bani este o deosebire pur cantita
tivă, din cauz a căreia doi indivizi din aceeaşi clasă pot fi 
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asmutiti, dup ă plac, unul împotriva celuilalt. Se ştie că bres
lele medievale se opuneau una celeilalte dup ă " deosebirile 
dintre meserii " .  Dar se ştie de asemenea că deosebirile de 
clasă de astăzi nu se bazează nicidecum pe "mes eri e " ,  ci,  
dimpo trivă, că diviziunea muncii dă naştere la diferite feluri 
de muncă înăuntrul uneia şi aceleiaşi clase. 

Şi to cmai această "mărginire" a sa, luată din p ropria 
sa "viaţă în toată plenitudinea ei " şi din propria sa "jude
cată sănătoas ă " ,  d-l Heinzen o numeşte în glumă "mărginire a 
comunIştilor" . 

Să presupunem însă pentru o clipă că d-l Heinzen ştie 
despre ce vorbeşte şi că, p rin urmare, nu vorbeşte despre 
"deo sebirea dintre mărimea" diferitelor pungi de bani şi nici 
despre "certurile dintre meseriaşi " .  

Este foarte "posibil " ca unii indivizi să nu fie "întot
deauna" determinaţi de clasa c ăreia îi aparţin, fapt tot atît 
de puţin hotărîtor p entru lupta de clas ă c ît a fost pentru re
voluţia franceză faptul c ă  un număr oarecare de nobili au 
trecut de p artea tiers etat * -ului. Şi ap oi aceşti nobili s-au 
alăturat cel puţin unei anumite clase, clasei revoluţionare, 
burgheziei. D-l Heinzen face îns ă să dispar ă  toate clasele în 
faţa măreţei i dei de "umanitate " .  

Dar dacă d-l Heinzen crede c ă  clase întregi, a căror exis
tenţă se bazează pe condiţii economice independente de 
voinţa lor şi între care există din cauza acestor condiţii cel 
mai as cuţit antagonism, se pot smulge din condiţiile reale 
ale existenţei lor cu ajutorul "umanităţii " ,  această însuşire 
inerentă tuturor oamenilor, cît de uşor trebuie să fie p entru 
un monarh să se ridice deasupra "monarhiei" sale, deasupra 
"meseriei " sale "de monarh" cu ajutorul "umanităţii"  ? 
Atunci de ce i-o ia în nume de rău lui Engels dacă acesta 
vede în dosul frazelor sale revoluţionare pe "bunul împărat 
Iosif" ? 

Deşi, adresîndu-se, pe de o p arte, în mod vag "umani
tăţii " germanilor, d-l Heinzen şterge toate deosebirile, as tfel 
încît ar trebui să-i includă şi pe monarhi în îndemnurile 
sale, el se vede totuşi silit, pe de altă parte, să stabileas că o 
deosebire între oamenii de naţiune germană, căci fără deo
soire nu există antagonism şi fără antagonism nu există su
biect pentru p redici politice în spirit capuţin. 

D-I Heinzen împarte, aşadar, pe o amenii de naţie genană 
în monarhi şi supuşi. Faptul că el vede şi exprimă acest an-

* - starea a treia. - Nota Trad. 
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tagonism înseamnă o manifestare de forţă morală, o dovadă 
de îndrăzneală individuală, de simţ p olitic, de revoltă ome
nească, de perspicacitate şi de seriozitate, de vitej i e  demnă 
de admirat. Şi denotă o 'orbire intelectuală, o mentalitate de 
poliist dacă atragi atenţia că există supuşi privilegiaţi şi 
neprivilegiaţi ; că primii nu văd nicidecum în ierarhia poli
tică ceva îniositor, i o linie ascendentă care duce l a  tot felul 
de măriri ; că, în sfîrşit, chiar printre supuşii care consideră 
relaţia de la supus la stăpîn drept o cătuşă, greutatea aces
tor cătuşe este percepută în mod foarte diferit . 

"Mărginiţii"  de comunişti au însă pretenţia să vadă nu 
numai deosebirea politică dintre monarh şi supus, ci şi deo
sebirea socială dintre clase. 

Dar dacă pînă acum măreţia morală a d-Iui Heinzen con
sta în a recunoaşte şi a exprima deosebirea, acum ea constă 
mai degrabă în a o trece cu vederea, a face abstracţie de ea 
şi a o tăinui. Exp rimarea antagonismului se transformă din 
limb ajul revoluţiei în limbajul reacţiunii şi în "aţîţarea "  rău
tăcioasă a fraţilor uniţi prin umanitate unul împotriva ce
luilalt. 

Se ştie c ă, imediat după revoluţia din iulie, burghezia 
victorioasă a stabilit - p robabil tot din spirit de "umani
tate " - prin decretarea legilor din septembrie că "aţîţarea 
diferitelor clase ale p oporului una împotriva celeilalte " este n grav delict politic,  care se pedepseşte cu detenţiune, 
amenzi etc. 184 Se ştie de asemenea c ă  acuzaţia cea mai gravă 
pe care ziarele burgheziei engleze o aduc conducătorilor car
tişti şi scriitorilor cartişti este că ei aţîţă diferitele clase ale 
p oporului una împotriva celetlalte. Se ştie chiar că scriitori 
germani zac în închisori din cauza acestei aţîţări a diferitelor 
clase ale p oporului una împotriva celeilalte. 

Nu vorbeşte o are d-l Heinzen de data aceasta în limbajul 
legilo r  franceze din septembrie, al ziarelor burgheze engleze 
şi al codulu i penal prusian ? 

Nicidecum. B ine intenţionatul dom Heinzen se teme doar 
ca comuniştii "să nu caute să asigure monarhiilor o fontanelă 
revoluţionară" 185 . 

Astfel liberalii belgieni ne asigură c ă  radicalii ar avea o 
înţelegere secretă cu c atolicii ; liberalii francezi ne asigură 
că democratii s-ar fi înţeles cu legitimiştii ; liber-schimbiştii 
englezi ne asigură că cartiştii s-ar fi înţeles cu conservato rii. 
Iar liberalul domn Heinzen ne asigură că comuniştii s-ar fi 
înţeles cu monarhii. 
23 - Marx-E n gels - Opere. voI. 4 
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După cum am demonstrat şi în "Deutsch-Franz6sische 
Jahrbiicher" 1'6, Gemania are un ghinion creştin-german 
special. Burghezia ei a întîrziat atît de mult, încît porneşte 
la luptă impotriya monarhiei absolute şi încearcă să-şi sta
tomicească puterea poliică într-un moment în care în toate 
ţările dezvoltate burghezia este deja angrenată în cea mai 
violentă luptă împotriva clasei muncitoare şi în care iluziile 
ei politice sînt perimate în conştiinţa europeană. In această 
ţară în care mai persistă izeria politică a monarhiei abso
lute cu o întreagă puzderie de caste şi relaţii semifeudale 
în descompunere, există totodată parţial, ca urmare a dezvol
tării industriale şi a dependenţei Gemaniei de piaţa mon
dială, şi antagonismele moderne dintre burghezie şi clasa 
muncitoare şi luptele care rezultă de aici ; de pildă, răscoa
lele muncitoreşti din Silezia şi din Boemia 187. Antagonismul 
dintre burghezia germană şi proletariat s-a conturat, aşadar, 
încă înainte ca ea să se fi constituit politiceşte ca clasă. In 
ciuda tuturor cîntecelor din Hambach 1B8, lupta dintre "su
puşi" a izbucnit mai înainte ca monarhii şi nobilimea să fi 
fost izgoniţi din ţară. 

D-l Heinzen nu ştie să-şi explice altfel aceste stări con
tradictorii, care se reflectă, fireşte, şi în literatură, decît 
considerîndu-le o consecinţă a agita ţi ei contrarevoluţionare a comuniştilor şi aruncînd răspunderea pentru această situa
ţie asupra adversarilor săi .  

Muncitorii germani ş-tiu însă foarte bine că  monarhia ab
solută, atunci cînd e vorba să servească interesele burghe
ziei, nu ezită o clipă şi nici nu poate ezita să-i întîmpine cu 
obuze şi cravaşe. De ce ar p refera, aşadar, jugul brutal al re
gimului absolutist, cu tot alaiul lui semifeudal, dominatiei 
făţişe a burgheziei ? Muncitorii ştiu foarte bine că burghezia 
trebuie să le facă nu numai concesii politice mai largi decît 
monarhia absolută, dar că, de dragul comerţului şi industriei 
ei, ea creează fără să vrea condiţiile care duc la unirea cla
sei muncitoare, iar unirea muncitorilor este prima premisă 
a victoriei lor. Muncitorii ştiu că  relaţiile de proprietate bur
gheze nu pot fi desfiinţate dacă rămîn în vigoare relaţiile 
feudale. Ei ştiu că, datorită rişcării revoluţionare a burghe
ziei împotriva stărilor sociale feudale şi a monarhiei abso
lute, propria lor mişcare revoluţionară nu poate fi decît 
accelerată. Ei ştiu că propria lor luptă împotriva burgheziei 
poate izbucni abia  în ziua în care burghezia a învins. Cu 
toate acestea, ei nu împărtăşesc iluziile burgheze ale d-lui 
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Heinzen. Ei pot şi trebuie s ă  accepte revoluţia burgheză ca o 
condiţie a revoluţiei muncitorilor. Ei nu o pot însă considera 
nici un moment ca scopul lor final. 

Un exemplu strălucit în această privinţă o c onstituie ati
tudinea cartiştil or englezi cu oczia recentei mişcări a Ligii 
impotriva legilor cerealelor. Deşi nici un moment nu au dat 
erezare minciunilor şi năs cocirilor radicalilor burghezi şi nu 
au încetat nici un moment lupta împotriva lor, ei i-au ajutat, 
pe deplin conştienţi, pe duşmanii lor să-i învingă pe tory-i ,  dar a doua zi după desfiinţarea legilor cerealelor pe arena luptei 
electorale nu se mai înfruntau tory-i şi liber-schimbiştii, ci 
liber-schimbiştii şi cartiştii. Şi, după cum Se ştie, în lupta 
împotriva acestor radicali burghezi, cartiştii şi-au cucerit 
locuri în parlament. 

La fel cum nu-i întelege pe muncitori, d-l Heinzen nu-i 
inţelege nici pe burghezii liberali, oricît de mult serveşte 
el în mod inconştient cauza lor. El crede că e necesar să 
repete faţă de ei  vechile fraze împotriva "naivitătii şi umi
linţei germane " .  El, omul cumsecade, ia in serios frazele s er
vile pe care le debitează un Camphausen sau un Hansemann. 
Domnii burghezi ar zîmb i  în faţa acestei naivităţi. Ei ştiu 
mai bine ce-i doare. Ei ştiu că în vremuri de revoluţie plebea 
devine obraznică şi merge prea departe. De aceea domnii 
burghezi caută să transforme pe cît posibil fără revoluţie, 
pe cale paşnică, monarhia absolută în monarhie burgheză. 

D ar monarhia absolută din Prusia, la fel ca pe vremuri 
cea din Anglia şi din Franţa, nu se lasă de bunăvoie trans
formată în monarhie burgheză. Ea nu abdică de bunăvoie. 
Nu numai prejudecăţile personale leagă mîinile monarhilor, 
ci şi o întreagă birocraţie civilă, militară şi clericală, aceste 
părţi componente ale monarhiei absolute care nu vor cîtuşi 
de puţin să-şi s chimbe situaţia lor dominantă cu una subor
donată faţă de burghezie. Pe de altă parte, şi stările sociale 
feudale se cramponează de vechile rinduieli, căci pentru ele 
este vorb a  de o chestiune de viaţă s au de moarte, şi anume 
de conservarea proprietăţii sau de expropriere. Este limpede 
că, în ciuda servilelor jurăminte de credinţă ale burgheziei, 
monarhul absolut vede că interesele sale adevărate se află 
de partea acestor stări. 

De aceea, aşa cum nu au putut s ă-l ademenească pe un 
Ludovic al XVI-lea vorbele dulci ale unui Lally-Tollendal, 
ale unui Mounier, ale unui Malouet, ale unui Mirabeau 
de a se alătura făţiş burgheziei împotriva feudalilor şi ră· 
23* 
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măşiţelor monarhiei absolute, tot aşa nu-l vor convinge pe 
Frederic-Wilhelm al IV-lea cîntecele de sirenă ale unui Camp
hausen sau Hansemann. 

D-I Heinzen îns ă nu are de-a face nici cu burghezia, nici cu 
proletariatul din Germani a. Partidl său este "partidul oame
nilor" ,  adică al visMorilor de treabă şi mărinimoşi care, sub 
forma sc opurilor "umane " ,  apără interesele "burgheze" , fără 
a-şi da totuşi s eama de legătura dintre frazele idealiste şi 
miezul lor realist. 

Partidului său, partidul oamenilor, sau, mai exact, al uma
nităţii care s ăIăşluieşte în Germania, întemeietorul de state 
Karl Heinzen îi oferă "cea mai bună republică" , cea mai bună 
republică inventată de el însuşi, " republica federativă cu 
instituţii social e " .  Rousseau a s chiţat o dată p entru p olonezi, 
iar Mably pentru co rsicani proiectul celei mai bune organi
zări poli'tice a lumii. Marele cetăţean al Genevei şi-a găsit 
un urmaş şi mai mare ca el. 

"Mă mulţumesc· - ce modestie I - "să pot alcătui o republică 
numai din elemente republicane întocmai ca o floare numai din petaleU *. 

Un om care ştie să alcătuiască din petale o floare, fie ea 
şi o părăluţă, nu po ate să dea greş nici cu construirea " celei 
mai bune republici " ,  indiferent de ce crede lumea cea rea. 

In ciuda tuturor calomniilor, bravul întemeietor de state 
îşi ia drept exemplu constituţia republicilor Americii de Nord. 
Ceea ce-l şo chează, el şterge cu pensula lui grobiană. In felul 
acesta el obţine o ediţie îmbunătăţită - in usum delphini **, 
adică pentru uzul şi  binele " omului de naţiune germană " .  
După c e  " a  schiţat" astfel "tabloul republicii, ş i  anume al unei 
anumite' republi ci " ,  îl trage în sus "de urechile comuniste" 
pe "micul" său elev ireverenţios şi îl trăsneşte cu întrebarea 
dacă e şi el în stare "să facă" o lume, şi anume "cea mai bună 
dintre lumi " 1 Şi nu încetează să-I tragă "în sus " de "urechile 
comuniste " pe "micuţ"  pînă cînd acesta nu " se loveşte " cu 
"nasul " de tabloul gigantic al lumii celei "noi " ,  al celei mai 
bune republici. Căci tabloul colosal al lumii proiectate de el 
l-a atîrnat cu p ropria lui mînă de cel mai înalt vîrf al Alpilor 
elveţieni. 

* Manifestul lui Heinzen, "Deutsche-Briisseler-Zeitung· nr. 84 . •• - pentru moştenitorul tronului. (Astfel erau însemnate, în a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea, ediţiile unor opere latine destinate 
moştenitorului tronului Franţei, din care erau scoase pasajele socotite "ne
cuviincioase " ) .  - Nota Red. 
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"Cacatum non est pictum " ,  şuieră glasul "micului " şarpe 
care nu binevoieşte să se pocăiască. 

Indignat, republicanul Aj x îl las ă să cadă pe comunistul 
Tersite şi,  scoţînd un răcnet din pieptu-i p ăros, rosteşte te
ribilele cuvinte : 

"Impingeţi ridicolul la culme, d-Ie Engels 1 "  
Realmente, d-Ie Engels ? N u  credeţi că "sistemul federativ 

american " este "cea mai bună formă p olitică" , ,Pe care a in
ventat-o pînă acum arta de a cîrmui statul " ? Daţi a îndoială 
din c ăpşor ? Cum ? Tăgăduiţi în genere că "sistemul federativ 
american" ar fi fost inventat "de arta de a cîrmui statul " ? Şi 
că ar exista in abstracto "cele mai bune forme de o rganizare 
p olitică a societăţii " ?  Asta este prea de tot I 

Sînteţi atît "de neruşinat şi de lipsit de scrupule" , încît 
ne daţi să înţelegem că bravul german c are vrea să ofere 
scumpei sale p atrii constituţia Americii de Nord - şi încă 
înfrumuseţată şi îmbunătăţită - se aseamănă cu negustorul 
idiot care a copiat registrele c oncurentului său b ogat, închi
puindu-şi c ă, fiind în posesiunea acestei copii, a ajuns şi în 
posesiunea avuţiei rivnite ? 

Ne ameninţaţi cu "securea de călău "  pe care o purtaţi sub 
micutul dv. brat şi cu mic a ghilotină care v-a fost dăruită în 
1194 ca jucărie ? B arbaroux, murmura ţi dv., şi alţi oameni 
foarte înalţi şi laţi în umeri au fost s curtaţi cu un cap Pe vre
mea cînd ne jucam de-a ghilotina p entru că întîmplător au 
proclamat "sistemul federativ american" drept "cea mai bună 
formă p olitică "  189. La fel vor p ăţi toţi ceilalţi G oliaţi dacă, 
în cazul vreunei revoluţii democratice în Europa, şi mai ales 
în Germania, care este o ţară feudală încă complet fărimiţată, 
le va trece prin minte să pună, în locul unei republici unice 
şi indivizibile şi a centralizării ei nivelatoare, "s.stemul fede
rativ american " .  

Dar pentru numele lui dumnezeu ! B ărbaţii din Comite du 
salut public 190 şi sîngeroşii iacobini care i-au sprijinit au fost 
nişte monştri, iar "cea mai bună republic ă "  a lui Heinzen este 
"cea mai bună formă politic ă "  pentru "oameni " ,  pentru oameni 
buni, pentru o ameni umani care "a fost vreodată inventată" 
de "arta de a cîrmui statul " .  

Intr-adevăr I "Impingeţi ridicolul l a  culme, d-Ie Engels 1 "  
D !  altfel, acest Hercule întemeietor d e  state nu c opiază 

întocmai " republica federativă "  a Americii de Nord. Nu, el o 
împodobeşte cu " instituţii social e " ,  promite c ă  "va reglementa 
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relaţiile de p roprietate pe b az a  unor principii raţionale " ,  şi 
cele şapte "măsuri " măreţe cu ajutorul cărora vrea să înlăture 
"neajunsurile" vechii societăţi burgheze nu sînt nicidecum 
resturi sărăcăcioase inconsistente cerşite de prin detestabile 
birturi modene socialiste şi comuniste. Reţetele sale pentru 
"umanizarea societăţii " ,  marele Karl Heinzen le deţine de la 
.,incaşi" şi din "Scrierile pentru copii ale lui Cape" 191, după 
cum fraza profundă p omenită mai sus a cules-o nu de la filo
zoful Ruge din Pomerania, ci mai degrabă de la un "peruvian" 
încărunţit în înţelepciune. Şi aşa ceva numeşte d-l Engels 
fantezii mic-burgheze de îndreptare a lumii, scornite după 
bunul plac I 

Trăim, e drept, într-o vreme în care "cei buni dispar tot 
mai mult " ,  iar "cei mai buni " nici măcar nu sînt înţeleşi. 

Luaţi, de pildă, pe un oarecare cetăţean bine intenţionat şi 
întrebaţi-l să vă spună în mod sincer care e meteahna de c a re 
suferă actualele "relaţii de proprietate " ? Şi omul îşi va duce 
arătătorul la vîrful nasului, va ofta de două o ri adînc şi cu o 
mină c oncentrată vă va declara apoi că, "dup ă părerea lui 
de profan " ,  este o ruşine că mulţi nu p osedă "nimic " ,  nici mă
car strictul necesar, pe cînd alţii acumulează cu aere aristo
cratice şi fără ruşine milioane în mîinile lor, şi aceasta nu 
numai în dauna calicilor care nu au nimic, dar şi a cetăţenilor 
onorabili I Aurea mediocritas I Mediocritate de aur I va excla
ma bravul reprezentant al clasei de mijloc I PrinciPalul este 
să putem evita extremele I Care o rganizare raţională a statului 
ar fi compatibilă cu aceste extreme, cu aceste extreme cît se 
p oate de reprobabile I 

Aruncaţi acum o privire asupra "republicii federative " a 
lui Heinzen, cu " instituţii sociale" şi cu şapte reguli pentru 
"umanizarea societăţii " .  Aici îi este asigurat fiecărui cetăţean 
un "minim" de avere, fără ca să poată ajunge vreodată sub 
acest minim, dup ă cum îi este prescris şi un maxim de avere 
pe care nu îi este îngăduit s ă-I depăşească. 

Nu a soluţionat deci d-l Heinzen toate dificultăţile prin fap
tul că, reluînd sub formă de decrete de stat dorinţa Pioasă a 
tuturor bravilor cetăţeni ca nimeni să nu aibă prea puţin şi 
nimeni să nu aibă prea mult, o realizeaz ă astfel ? 

La fel de simplu şi de strălucit a soluţionat d-l Heinzen 
toate conflictele economice. El a reglementat proprietatea 
pe baza unor principii raţionale, c orespunzătoare sentimentu
lui de echitate ale omului cumsecade. Şi nu cumva să-i obiec
tati că "reglementările raţionale a ale proprietăţii sînt tocmai 
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"legile economice" şi că în faţa inevitabilităţii lor implacabile 
trebuie să eşueze toate "măsurile" echitabile, fie ele chiar 
recomandate de incaşi sau de scrierile pentru copii ale lui 
Campe şi susţinute de cei mai înfocaţi patrioţi I 

Ce nedreptate să aduci obiecţii economice unui om care 
"nu se făleşte " ca alţii " cu studii de economie p olitică" , ci, 
dimpotrivă, a ştiut să p ăstreze pînă acum cu modestie în toate 
operele sale aparenţa feciorelnică că trebuie să-şi însuşeas c ă  
abia primele noţiuni d e  economie politică I Tocmai ţinînd 
seama de pregătirea primitivă a acestui om trebuie să conside
răm un merit faptul că, luînd un aer grav, el îşi exprimă faţă 
de micul său duşman comunist toate îndoielile cu p rivire l a  
proprietatea "dobîndită" , "libertatea personală şi individua
litatea" etc. care au p ătruns în viaţa germană încă din 1 842 ' 
prin intermediul lui " Augsburger ' Allgemeine Zeitung" 192. 
Scriitorii c omunişti dovedesc într-adevăr o profundă decădere 
morală prin faptul că îşi aleg adversari p regătiţi din punct de 
vedere economic şi filozofic şi, în s chimb, nu dau nici un răs
puns fanteziilor "profane" ale judecăţii sănătoase grobiane, 
căreia ar trebui mai întîI s ă-i ţină un curs elementar despre 
relaţiile economice în societatea burgheză existentă pentru a 
le putea discuta ulterior cu ea. 

Intucit, de pildă, proprietatea privată nu este o simplă 
relaţie s au o noţiune abstractă, un principiu, ci  rezidă în 
totalitatea relaţiilor d e  p roducţie burgheze - căci nu este 
vorba de proprietatea privată subordonată, disp ărută, ci de 
cea existentă, burgheză -, întrucît to ate aceste relaţii de pro
ducţie burgheze sînt relaţii de clasă, o concluzie pe care fie
care şcolar fără doar şi poate şi-a însuşit-o citindu-l pe Adam 
Smith sau pe Ricardo, transformarea s au chiar desfiinţarea 
acestor relaţii nu poate, fireşte, să rezulte decit dintr-o trans
formare a acestor clase şi a relaţiilor lor reciproce, i ar trans
formarea relaţiilor dintre clase este o transformare istorică, 
un p rodus al întregii activităţi sociale, într-un cuvînt produsul 
unei anumite "mişc ări isto rice- .  Scriitorul poate fi exponentul 
unei asemenea mişcări istorice, dar el nu poate, fireşte, s-o 
creeze. 

Aşa, de pildă, pentru a explica desfiinţarea relaţiilor de 
proprietate feudale, istoriografii moderni au trebuit să arate 
mişcarea datorită căreia burghezia s-a închegat pînă la acel 
punct în care condiţiile ei de viaţă erau suficient de dezvol
tate pentu a putea desfiinţa toate stările sociale feudale şi 
propriul ei mod de existenţă feudal, şi prin urmare relaţiile d e  
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producţie feudale în cadrul cărora produceau aceste stări 
sociale feudale. Desfiinţarea relaţiilor de proprietate feudale 
şi înfiinţarea societăţii burgheze moderne nu a fost, prin 
urmare, nicidecum rezultatul unei anumite doctrine care să  se 
fi  -cristalizat în jurul unui anumit principiu teoretic ca miez 
al ei, trăgînd de aici concluzii ulterioare. Dimpotrivă, princi
piile şi teoriile pe care le-au emis scriitorii burgheziei în 
decursul luptei ei cu feudalismul au fost  numai expresia teo
retică a mişcării practice, şi putem chiar să urmărim exact 
cum această expresie teoretică a fost, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, utopică, dogmatică sau doctrinară, după cum 
era mai mult sau mai puţin dezvoltată faza mişcării reale că
reia îi corespundea. 

In acest sens a -avut Engels imprudenţa să vorbească teri
bilului său adversar, acestui Hercule întemeietor de state, 
despre comunism - în măsura în care el este o teorie - ca 
despre expresia teoretică  a unei " mişcări u .  

Dar, exclamă cu virtuoasă indignare voinicul nostru : "eu 
voiam să urgentez consecinţele p ractice, voiam să-i determin 
pe «reprezentanţii»  comunismului să recunoască aceste con
secinţe" ,  anume consecinţele absurde, ineVitabil legate, cînd 
este vorba de un om care şi-a făcut o imagine fantastică des
pre proprietatea p rivată burgheză, de desfiinţarea acesteia. 
El voia să-I silească astfel pe Engels "să susţină toate absurdi
tăţileu pe care "le-ar fi scos la lumină U urmînd îndrăzneţul 
plan al d-Iui Heinzen. Şi lupul-Engels l-a dezamăgit atît de 
amarnic pe cumătrul cel virtuos, încît el nu mai găseşte în 
comunism nici măcar un "miez" din care "să muşte" , şi de 
aceea se întreabă mirat : "cum să p rocedeze ca acest feno
men să fie comestibil ?U  

In zadar încearcă b ravul om să se liniştească prin formule 
spirituale, întrebînd, de pildă, dacă o mişcare istorică este "o 
mişcare sufletească" etc. şi invocînd însuşi spiritul marelui 
"Ruge" ca să-i tălmăcească această enigmă a naturii I 

"După cele întîmplate - exclamă omul dezamăgit - inima îmi este 
cuprinsă de u n  ger siberian, după cele întîmplate presimt doar trădare 
şi visez perfidW *. 

El îşi explică într-adevăr, în ultimă instanţă, lucrurile prin 
aceea că Engels "îşi reneagă şcoala u ,  că "bate în retragere 
într-un mod pe cît de laş pe atît de nidicol u, "compromite tot 
neamul omenesc numai pentru a nu fi compromisă persoana 

* Karl Heinzen : "Steckbrief".  
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s a " ,  că "reneagă sau părăseşte partidul în momentul hotărî
torU şi alte asemenea izbucniri de furie moralizatoare de acest 
fel. Tot aşa şi deosebirea pe care o face Engels între "adevă
ratul socialism" şi "comunism" , între sistemele comuniste 
utopice şi comunismul critic, nu sînt altceva decît "trădare" 
şi "perfidie " .  E drept, toate acestea nu sînt decît deosebiri 
iezuite "suplimentare " ,  deoarece, cel puţin pînă acum, d-l 
Heinzen nu a luat cunoştinţă de ele şi nici uraganul vieţii 
în toată plenitudine a ei nu p are să-i fi suflat vreo vorbuliţă 
în această p rivinţă ! 

Şi cît de spiritual ştie d-l Heinzen să-şi tălmăcească aceste 
antagonisme în măsura în care ele au c ăp ătat o expresie 
literară I 

"Iată-I pe Weitling, care este mai inteligent decit dota, şi totuşi 
poate fi considerat in mod neindoios un comunist" .  

Sau : 

"Ce s-ar intimpla dacă d-l Grin ar vrea să fie comunist şi l-ar exclude 
pe d-l Engels ? "  

Ajuns la acest punct, se înţelege că bravul om, care "nu 
se poate emancipa în asemenea măsură încît să considere că 
fidelitatea şi credinţa - oricît de învechite ar fi  ele - sînt 
inutile în relaţiile dintre fiinţe raţionale " ,  ne serveşte cele 
mai absurde minciuni, de pildă că şi Engels a vrut să scrie 
despre "mişcarea s ocială în Belgia şi în Franţa" , dar c ă  
K .  Griin ' Ii-a luat-o înainteu •  D e  aceea Engels "nu a mai putut 
să găsească nici un editor pentru lucrarea sa plicticoasă, care 
nu era decît o repetare a lucrării lui Grin u, şi alte invenţii 
asemănătoare, deduse de d-l Heinzen ca "concluzii u dintr-un 
" anumit principiu " .  

Rezultatul atît d e  j alnic l a  care a ajuns critica moraliza
toare se d atoreşte "caracterului" ei, şi nicidecum nu p o ate 
fi explicat prin cusururi personale ale lui Ajax Telemonianul. 
In ciuda tuturor prostiilo r  şi j osniciilor sale, sfîntul grobian 
are satisfacţia morală că este prost şi j osnic din convingere, 
aşadar că este un om dintr-o bucată. 

Dar, indiferent de "fapte " ,  pe care însuşi marele Karl Hein
zen le lasă să-şi urmeze în linişte "cursul loru , "eu " ,  exclamă 
el bătîndu-se de trei ori în pieptul lui cinstit, "eu nu mă 
sfiesc să p ort cu mine principiul meu şi nu mă lepăd de el 
cînd cineva mă chestionează în p rivinţa lui U • 
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Heinrich al LXXII-lea von Reuss-Schleitz-Eb ersdorf b ate şi 
el apa în p iuă de vreo 20 de ani cu "principiul U s ău. 

N .B. Recomandăm cititorilor lui "Deutsche-Brisseler-Zei
tungU critica lui Stephan * :  "Statul lui Heinzen u •  Pentru autor, 
d-l Heinzen a fost numai un pretext - el ar fi putut tot atît de 
bine să se o cupe de oricare altă fantoşă Hterară din Germania 
- pentru a opune c omentariilor mic-burghezului indignat 
Dunctul de vedere al muncitorului cu adevărat revoluţionar. 
D-I Heinzen nu ştie să răspundă în alt fel lui Stephan decît 
afirmînd în primul rînd sus şi tare că articolul acestuia ar fi 
o cîrpăceală ; la aceasta se limitează propriu-zis critica lui. 
Deoarece nu-l cunoaşte pe Stephan personal, el se mulţu
meşte să-I numească fără multă vorb ă  un ştrengar şi c omis
voiaj or. Cum această insultă nu i se p are suficient de gravă. 
pentru adversarul lui, în cele din urmă el face din el un agent 
de p oliţie. In ce măsură este justificată această din urmă acu
zaţie reiese din faptul că p oliţia franceză, probabil în înţele
gere cu d-l Heinzen, a confiscat 100 de exemplare din broşura 
lui Stephan. 

După ce d-l Heinzen a dat muncitorului Stephan o lecţie 
morală p ractică, aş a cum am arătat mai sus, el îl apostrofează 
cu următoarea frază filistină : "In ceea ce mă priveşte, oricîtă 
plăcere mi-ar face să stau de vorb ă  cu un muncitor, nu pot 
admite ca insolenţa să fie un mijloc cu care să înlocuieşti 
competenţa u. Muncitorii germani se vor simţi măguliţi de per
spectiva ca democratul Karl Heinzen să stea de vorb ă  cu ei 
dacă vor avea o atitudine modestă faţă de marele om. D-I 
Heinzen caută să-şi ascundă incompetenţa în discuţia cu d-l 
Stephan prin insolenţa atacului său. 

Scris de K. Marx la sfîrşitul 
lunii octombrie 1841 

Publicat in 
,.Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
nr. 86, 81, 90, 92 şi 94 din 28 şi 31  
octombrie, 1 1 , 18  şi 25 noiembrie 1841 

Semnat : K a r I  M a r  x 

* - Stephan Born. - Nota Red. 

K. M. 

Se tipăreşte după textul ziaului 
Tradus din limba gemană 
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Intrebarea 1 : Ce este comunismul ? 
Răspuns : Comunismul este învăţătura despre condiţiile 

eliberării proletariatului. 
Intrebarea a 2-a : Ce este proletariatul ? 
Răspuns : Proletariatul este acea clasă a societăţii care 

obţine cele necesare traiului exclusiv din vînzarea muncii ei, 
şi nu din profitul de p e  uma vreunui capital ; este clasa a 
cărei so artă, viaţă şi mo arte, a cărei întreagă existenţă de
pinde de cererea de muncă, adică de alternare a conjuncturilor 
bune sau rele, de oscilaţiile unei concurenţe fără frîu. Prole
tariatul sau clasa proletarilor este, într-un cuvînt, clasa mun
citoare din secolul al XIX-lea. 

Intrebarea a 3-a : Aşadar, n-au existat întotdeauna pro
letari ? 

Răspuns : Nu. Clase sărace şi muncitoare au existat întot
deauna ; de altfel, îndeobşte clasele muncitoare au fost să
race. Dar săraci sau muncitori care să trăiască în condiţiile 
arătate mai sus, adică proletari, nu au existat întotdeauna, 
după cum ni ci concurenţa nu a fost întotdeauna liberă şi 
fără frîu. 

Intrebarea a 4-a : CW a luat naştere proletariatl ? 
Răspuns : Proletariatul a luat n aştere datorită revoluţiei 

industriale care a avut loc în Anglia în ultima jumătate a 
secolului trecut şi cae 's-a repetat de atunCI In toate ţ ările 
civilizate ale Jumii. Această revoluţie industrială a fost p ro
vocată de inventarea maşinii cu aburi, a diferitelor maşini de 
filat, a războiului mecanic de ţesut şi ... unei serii întregi de 
alte dispozitive Iice. ACeste maşini, care erau foarte 
scumpe şi deci nu puteau fi pro curate decît de marii capita
lişti, au s chimbat întregul mod de p roducţie de pînă atunCi şi 
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au înlăturat pe muncitorii de pînă atunci prin faptul că maşinile 
dădeau mărfuri mai ieftine şi mai bune decH puteau produce 
muncitorii cu roţile lor de tors şi  războaiele lor de ţesut rudi
mentare. Aceste mşini au dat astfel industria ,în întregime pe 
mîna marilor capitalişti şi au depreciat cu totul puţina pro
prietate a muncitorilor (unelte, războaie de ţesut etc.) , aşa că 
în scurtă vreme totul a încăput pe mîinile capitaliştilor, iar 
muncitorilor nu le-a mai rămas nimic. In felul acesta a fost 
introdus sistemul muncii de fabrică în confecţionarea ţesătu
rilor pentru îmbrăcăminte. Odată introdus maşinismul şi sis
temul muncii de fabrică, acest sistem a fost folosit foarte 
curînd şi în toate celelalte ramuri industriale, în special în 
imprimeria de ţesături, în tipografie, în olărie şi în metalurgie. 
Diviziunea muncii între diferiţii muncitori a crescut, astfel 
încît muncitorul care mai inainte executa în întregime o lu
crare făcea acum numai o p arte din această lucrare. Divizi
unea muncii a făcut posibil ca produsele să poată fi executate 
mai repede, deci şi mai ieftin. Ea a redus activitatea fiecărui 
muncitor la o s ingură operaţie mecanică foarte simplă, mereu 
repetată, care putea fi făcută nu numai tot atît de bine, dar 
chiar mult mai bine de către mşini. 1n felul acesta, toate 
aceste ramuri industriale s -au pomenit pe rînd sub dominaţia 
forţei aburului, a maşinilor şi a sistemului muncii de fabrică, 
întocmai cum s-a întîmplat cu filatura şi ţesătoria. Prin 
aceasta ele au ajuns însă pe de-a-ntregul în mîinie marilor 
capitalişti, iar muncitorilor li s -a  răpit şi  aici ultima rămăşiţă 
de independenţă. Treptat nu numai manu'facturile propriu-zise, 
dar şi meseriile au ajuns tot mai mult sub dominaţia siste
mului muncii de fabrică, datorită faptului că şi în acest do
meniu marii capitalişti au înlăturat tot mai mult pe micii 
meseriaşi prin înfiinţarea de mari ateliere unde se economi
sesc multe cheltuieli şi unde de asemenea munca poate fi 
foarte mult divizată. Astfel s-a ajuns ca, în ţările civilizate, 
aproape in toate ramurile de producţie să fie introdus sis
temul muncii de fabrică, iar meseriile şi manufacturile să fie 
înlăturate din aproape toate ramurile de producţie de către 
marea industrie. In consecinţă, pătura de mijloc de pînă 
atunci, în special micii meşteri, s-a ruinat din ce în ce mai 
mult, situaţia de odinioară a lucrătorului s-a schimbat în mod 
radical şi au luat naştere două clase noi, care înghit treptat 
toate celelalte olase, şi anume : 

1. Clasa marilor cap italişti, care în toate ţările civilizate 
se află încă de pe acum, aproape în mod exclusiv, în posesia 
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tuturor ijloacelor de subzistenţă, precum şi a materiilor 
prime şi a uneltelor (maşini, fabrici) necesare producerii mij
loacelor de subzistenţă. Aceasta este clasa burghezilor sau 
burghezia. 

II. Clasa celor complet neavuţi, care sînt siliţi să vîndă 
burghezilor munca lor pentru a primi în schimb mijloacele 
de subzistenţă necesare întreţinerii lor. Această olasă se nu
meşte clasa proletarilor sau proletariatul. 

Intrebarea a S-a : In ce condiţii are loc această vînzare a 
muncii proletarilor către burghezie ? 

Răspuns : Munca este o mală ca oricare aHa, de aceea 
preţul ei este determinat exact de aceleaşi legi ca şi preţul 
oricărei alte mărfi. Sub dominaţia marii industrii sau a liberei 
concurenţe, ceea ce - după cum vom vedea - este unul şi 
acelaşi lucru, preţul unei mărfi este în medie întotdeauna 
egal cu cheltuielile de producţie ale acestei mărfi. Preţul 
muncii este, aşadar, de asemenea egal cu cheltuielile de 
producţie ale muncii. Cheltuielile de producţie ale muncii 
constau în atîtea mijloace de subzistenţă cîte sînt necesare 
ca muncitorul s ă  rămînă apt de muncă şi ca clasa muncitoare 
să nu piară. Muncitorul nu va primi deci pentru munca sa mai 
mult decît este necesar în acest scop j preţul muncii sau 
salariul va fi, aşadar, cît mai scăzut, adică minimul necesar 
pentru existenţă. Deoarece afacerile merg cînd mai prost, 
cînd mai bine, muncitorul va primi cînd mai mult, cînd mai 
puţin, întocmai cum fabricantul primeşte cînd mai mult, cînd 
mai puţin pentru marfa sa. Dar, după 'cum fabricantul, indi
ferent dacă afacerile merg bine sau prost, nu primeşte în 
medie nici mai mult, nici mai puţin pentru marfa sa decît 
cheltuielile sale de producţie, nici muncitorul nu va primi în 
medie nici mai mult, nici mai puţin decît tocmai acest miim. 
Această lege economică a salariului se va aplica cu atît mai 
riguros, cu cît marea industrie va pune tot mai mult stăpînire 
pe toate ramurile de producţie. 

Intrebarea a 6-a : Ce clase muncitoare au existat înainte 
de revoluţia industrială ? 

Răspuns : In funcţie de diferitele trpte de dezvoltare a 
societăţii, clasele

' 
muncitoare au trăit în condiţii diferite şi au 

avut poziţii diferite faţă de clasele posedante şi dominante. 
In antichitate oameii muncii au fost sclavii stăpînilor, aşa 
-mai sînt şi azi în multe ţări înapoiate şi chiar în sudul 
Statelor Unite. In evul mediu ei au fost iobagii nobilimii fun
.ciare, aşa cum mai sînt şi  azi în Ungaria, în Polonia şi în 
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Rusia. In afară de aceştia existau la o raşe în evul mediu şi  
pînă la revoluţia industrială calte care lucrau la meş'teri 
mici burghezi, iar o dată cu dezvoltarea manufacturi l o r  au 
apărut treptat muncitorii din manufactură, care munceau deja 
pentru caoitalişti mai mari.  

In trebarea a 7-a : Prin ce se deosebeşte proleiarul de 
sclav ? 

Răspuns : Sclavul este vîndut eă pentru totdeauna ; 
proletarul trebuie sa se vîndă sinqur î n  fiecare zi şi Jn fiecare 
ceas.  Prin faptul c ă  sclavul este proprietafea unui stăpîn,  el 
are, în  virtutea intereselor acestui sfăpîn, o existenţă asigu
rată, fie ea cît  de mizeră ; p roletarul este, ca  să zicem aşa, 
p roprietatea întregii clase a burghezilo r ;  munca lui este 
numai atunci cumpără nd are cineva nevoie de ea, de 
aceea el nu are o existenţă asigurată. Asigurată este numai 
existenţa întregii clase a p roletarilor. Sclavul se află în afara 
concurenţei, proletarul este supus concurenţei, fiind expus 
tuturor oscilaţiilor ei. Sclavul este so cotit un obiect, ş i  nu un 
membru al societăţii c ivile ; proletarul este recunoscut drept 
persoană, drept membru al s ocietăţii civile .  Sclavul poate 
avea deci o existenţă mai bună dedt proml, dar prole
tarul aparţine unei so cietăţi care se află pe o treaptă mal 
înaltă de dezvoltare şi se afl ă el însuşi pe o treaptă mal 
înaltă decît sclavul. Sclavul se eliberează desfiinţînd dintre 
to ate relaţiile de p roprietate p rivată numai relaţia de sclavi e ,  
devenind el  însuşi prin acest fapt proletar i proletarul se  
poate elibera numai desfiinţînd proprietatea p rivată î n  
general. 

In trebarea a 8-a : Prin ce se deosebeşte proletarul de 
iobag ? 

Răspuns : Iobagul l I e  în posesiune � ş i  folosinţa lui o 
unealtă de productie,  o bucată de pămînt, î n  schimbul cedării 
unei p ărţi  din produs sau în  schimbul prestării de muncă. 
Proletarul munceşte cu uneltele de producţie ale altu i a  î n  
folosul altui a ,  primind în schimb o parte din venit. Iobagul 
dă, p roletarului i se dă. Iobagul are o existenţă asigurată, 
p roletarul nu. I obagul se află în  afara concurenţei. proletarul 
este supus concurenţei. Iobagul se eliberează fie fugind la 
o raş şi  devenind acolo meseriaş,  fie dînd moşierului bani în 
loc de muncă şi produse şi devenind arendaş liber, fie izgo
ni ndu-l pe seniorul s ău feudal şi devenind el însuşi proprie
tar i într-un cuvînt, el se eliberează intrînd într-un fel sau 
al tul în  r îndurile clasei posedante şi în  sfera concurenţei .  
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Proletarul se el iberează desfiinţînd concurenţu, plOprietatl' u  
privată şi toate deosebirile de clasă.  

Intrebarea a 9-a : Prin ce se deosebeşte p roletarul de 
meseri� ? * 

Intrebarea a lO-a : Prin ce se deosebeşte proletarul de 
muncito rul din manufactură ? 

Răspuns : MuncHorul din manuflcturile din secolul a l. 
XVI-lea pînă în secolul al XVIII-lea mai poseda încă,  aproape 
p retutindeni, unelte de producţie,  războiul s ău de ţesut,  roţi l e  
d e  t o r s  necesare familiei sale,  u n  mic ogor,  p e  c are-l cultiva i n  
orele libere. Proletarul nu are nimic din toate a cestea. Mun
citorul din manufactură trăieşte mai î ntotdeauna la ţară şi are 
relaţii  mai mult sau mai puţin p atriarhale cu moşierul sau 
cu patronul său i proletarul trăieşte î n  maj oritatea cazurilor 
în  oraşe mari ş i  relatiile dintre el ş i  patronul său sînt relaţi i  
pur b ăneşti.  Muncitorul din manufactură este smuls de către 
marea industrie din relaţiile sale patriarhale, pierde ceea c e  
m a i  avea, ş i  abia atunci devine proletar. 

lntrebarea a I l -a : Care au fost urmările imediate ale re
voluţiei industriale şi ale scindării societăţii în  burghezi şi 
proletari ? 

Răspuns : In prim ul rînd, prin faptul că munca mecanizată 
făcea să  scadă preţurile produselor industriale , în toate ţările 
lumii vechiul sistem al manufacturii sau al industriei bazate 
p e  munca manuală a decăzut cu totul. In felul acesta, toale 
ţările semibarbare, care pînă atunci se ţinuseră mai mult 
sau mai puţin departe de dezvoltarea istorică ş i  a căror 
industrie se baza pînă atunci pe manufactură,  au fost smulse 
cu forţa din izolarea 10L Ele au început să cumpere mărfurile 
m ai ieftine ale englezi lor  ş i  i-au lăsat p radă ruinii pe propriii  
lor  muncitori din manufactură. Astfel au fost revoluţionate din 
temeli i ţări care de mii  de ani nu înregistraseră nici un pro
gres , ca  de pildă India i însăşi China se î ndreaptă azi spre o 
revoluţie .  S-a ajuns pînă acolo nt după trecere de un an 
de la  inventarea unei maşini în  Anglia milioane de muncitori 
din China ajung muritori de foame. De aici urmează că marea 
industrie a legat între ele toate popoarele p ămîntului, a con
topit to ate micile pieţe locale î ntr-o piaţă mondială, a pregătit 
peste tot terenul pentru c ivilizaţie şi p rogres ş i  a făcut ca t o t  
c e e a  ce se întîmplă în  tările civilizate să  se răsfrîngă asupra 
tuturor  celorlalte ţări .  Deci ,  dacă muncitorii din Anglia sau 

• Engels a lăsat  i n  manuscris Un loc l iber pentru răspunsul la ntre
barea a 9-a. - Nota Red. 
24 - .\\arx·EI1lels - Opere. \'01 .  I 
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din Franţa se vor elibera acum, aceasta va provoca revoluţii 
în  to ate celelalte ţări , care, mai curînd sau maftî rziu, vor 
duce e 'asemene'a la eliberarea muncitorilor din acele ţări.  

In al doilea rînd, pretutindeni unde marea industrie a în
locuit manufactura, revoluţia industrială a făcut să  crească la  
maximum avuţia şi puterea burgheziei , a făcut din ea clasa 
de frunte a ţării.  U rmarea a fost c ă, pretutindeni unde a avut 
1 0 c  acest proces,  burghezia a pus mîna pe puterea politică ş i  
. înlăturat clasele conducăto are d e  pînă atunci - aristo
e raţi a şi b reslaşii precum şi monarhia absolută, care repre
zenta aceste două clase. Burghezia a zdrobit puterea aristo
craţiei ,  a nobilimii ,  desfiinţînd dreptul de p rimogenHură sau 
inalienabilitate a p roprietăţii funciare şi to ate privilegi ile no
bilimi i .  Ea a distrus puterea breslaşilor, desfiinţînd toate 
breslele şi p rivilegiile meşteşugarilor. In locul acestor două 
clase ea a pus libera concurenţă, adică acea stare a societăţii 
în care fiecare are dreptul s ă  s e  îndeletnicească cu o rice rnură 
industrială îi  convine,  fără ca ceva să-I p o ată împiedica în 
afară de lipsa capitalului necesar.  Introducerea liberei con
curenţe înseamnă, aşadar, declaraţia făţişă că de acum încolo 
membrii so cietăţii sînt inegali numai în măsura în care capi
talurile lor sînt in  egale, că de acum încolo capitalul devine 
puterea hQt,ărîtoare ş i , p rin urmare, cap italişti i ,  burghezii de
vin clasa de frunte în so cietate. In p rima perioadă de dez
vol lare a marii industrii, libera concurenţă este absolut nece
sară deoarece numai  în condiţiile existenţei ei  marea indus
Lrie se p o ate dezvolta. - Zdrobind puterea socială a nobi
]imii ş i  a breslaşilor, burghezia a zdrobit şi puterea lor p o li 
'tică.  Şi  de îndată ce a devenit clasă de frunte în so cietate , ea 
s-a pro clamat clasă de frunte ş i  în p o litică . Ea a realizat 
aceasta prin introducerea s istemului reprezentativ bazat pe 
>egalitatea burgheză în faţa legii  ş i  pe recunoaşterea legală a 
iiberei concurenţe, sistem care a fost introdus î n  ţările din 
Europa sub forma monarhiei constituţio nale . In aceste mo
narhii constituţionale dreptul de vot îl au numai cei  care 
posedă un anumit capital,  deci numai burghezii ; aceşti ale
,gători  burghezi aleg deputaţii ,  iar deputaţii burghezi , făcînd 
Uz de dreptul de a refuza votarea impozitelor, aleg un guvern 
burqhez. 

In al treilea rînd, în aceeaşi măsură în care a contribuit la 
dezvoltarea burgheziei,  revoluţia industrială a contribuit pre
tutindeni ş i  la dezvoltarea proletaatului. Cu cît burghezii 
deveneau mai bogaţi, cu atît p roletarii deveneau mai nume-
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roşi .  Căci,  deoarece numai capitalul poate să  dea de lucru 
proletarilor, iar capitalul s e  m ăr eşte numai atunci  cînd folo
seşte munca, creşterea proletariatului ţine pasul cu creşterea 
capitalului. In  acelaşi timp r evoluţia i ndus trială concentrînd 
atît pe burghezi cit ş i  pe proletari în marile oraşe, unde in
dustria s e  poate dezvolta în  condiţii mai prielnice, dă, prin 
această aglomerare a unor mase mari într-un sin-ur loc, pro
letarilor conştiinţa forţei  lor. Apoi ,  cu cît revoluţia indus
trială ia mai mare amploare, cu cît sînt i nventate mai multe 
maşini noi care înl ătură munca manuală ,  cu a'tît  marea in
dustrie r educe, după cum am mai  spus,  salariul la  minimum, 
ceea ce face ca s ituaţia proletariatului să devină din ce în ce 
mai insuportabilă. Astfel, pe de o parte, din cauza nemulţu
mirii crescînde a proletariatului, iar p e  de altă parte din cauza 
p uterii crescînde a acestuia, r evoluţia industrială p regăteşte 
revoluţia socială, pe care o va îrifăptui proletariatul. 

ln1rebarea i 1 2-a : Care au fost urmările ulterioare ale 
revolutiei indus triale ? 

Răspuns : Creînd maşina cu aburi şi alte maşllll, marea 
industrie a creat mijloacel e  care îi  permiteau, în timp scurt 
ş i  cu cheltuieli puţine, să sporească la nesfîrşit producţia 
industrială. Datorită acestei producţii  lesnicioase,  libera con
curenţă, care este o consecinţă necesară a marii industri i ,  a 
căpătat foarte curînd un caracter extrem de violent i o mul
ţime de capitalişti s-au năpustit asupra indus Lriei ş i  în scurt 
t imp s-a p rodus mai mult decît  s e  putea consuma. Urmarea 
a fost că  mărfurile fabricate n-au putut fi  vîndute ş i  că  a 
survenit o aşa-numită criză comercigJă. Fabricile au trebuit  
s ă-şi înceteze lucrul, Îabricanţu au dat faliment ş i  muncitorii  
au rămas fără p î ine.  Peste tot ş i-a făcut apariţia cea mai 
neagră mizerie.  După cîtva timp produsele excedentare au 
fost vîndute, fabricile au început din nou s ă  lucreze,  salariul 
a crescut şi  treptat afacerile au început să meargă mai b ine 
c a  o ri cînd. Dar n-a trecut mult t imp şi  din nou s-au produs 
prea multe mărfuri ş i  a survenit o nouă criză, care s -a  des
făşurat înto cmai ca cea p recedentă. In felul acesta, de la 
începutul acestui  secol ,  situaţia industriei a oscilat în  per
manenţă între epoci de prosperitate şi epoci de criză, ş i  
aproape în m o d  r egulat, la fiecare 5-7 ani ,  a survenit l 
asemenea c riză,  însoţită de fiecare dată de cea mai neagră 
mizerie a muncitorilor, de o stare de spirit r evoluţionară, pri
mejduind în cel mai înalt grad rînduielile existente. 
24* 



372 Friedrich Engels 

In trebarea a 1 3-a : Ce rezultă  d i n  aceste crize comerciale 
care se repetă cu regularitate ? 

Răspuns : In primul rînd, c ă  în p rezent marea industrie a 
depăşit libera concurenţă, deşi în p rima ei perioadă de dez
voltare ea însăşi i-a dat naştere i că concurenţa şi mai ales 
conducerea de către p articulari a producţiei industriale a 
devenit p entru ea o cătuşă, pe care e a  trebuie s-o sfărîme �i 
o va sfărîma ; că  marea industrie, atîta timp cît  e practicată 
dnpă normele în  vigoare astăzi,  nu se p o ate menţine fără ca din 
7 în  7 an) să  ducă la  o dezorganizare generală, care de fiecare 
dată periclitează întreaga civilizaţie ş i  aruncă în  braţele mi
zeriei nu numai pe proletari,  ci ruinează ş i  un mare număr 
de burghezi i c ă  trebuie, aşad ar, s ă  se renunţe la marea in
dustrie, ceea c e  este o absolută imposibilitate, sau să s e  
recunoască c ă  existenţa ei fac e  necesară , o  organizare c u  
totul n o u ă  a societăţii ,  în  care producţia industrială să  n u  
m a i  fi e condusă de diferiţi fabricanţi care s e  concurează între 
ei,  ci de întreaga societate, pe b az a  unui plan bine stabilit şi 
corespunzător nevoilor  tuturor membril o r  societăt.i i .  

In al  doilea rînd, c ă  marea industrie şi extinderea necon
tenită a producţiei,  p e  care o determină, p ermit instaurarea 
unei orînduiri sociale în  care să se p roducă atît  de multe 
bunuri necesare traiului, încît fiecare memb ru al so cietăţii 
să-şi p o ată dezvolta şi exercita în  mod absolut liber toate 
forţele ş i  aptitudinile sale. Aşadar, tocmai acea însuşire l 
marii industrii care în societate a  actuală generează toată 
mizeri a  şi toate  crizele comerciale, tocmai ea va fi aceea care 
într-o altă organizare socială va lichidâ această mizerie şi 
aceste oscila ţii care dau naştere la  atîtea nenorociri .  

S-a dovedit, prin urmare,  în  modul c el mai concludent : 
1) c ă  de aici  înainte toate aceste neajunsuri trebuie atri

buite numai orînduirii sociale care -nu mat corespunde con
diţiilor e9stente i 

2) că instaurînd o nouă orînduire socială există mijloacele 
de a Înlătura cu totul aceste n e ajunsuri . 

Intrebarea a 1 4-a : De c e  natură va trebui să fie această 
nouă orînduire socială ? 

Răspuns : Inainte de toate, ea va trebui să i a  din m î inile 
particularilor, care s e  concurează întra .eiJ conduceea in
dustriei şi a tuturor ramurilor de producţie în general, astfel 
încît  toate aceste ramuri de prod ace - fie conduse de în
treaga societate în  interesul tuturor, după un plan comun şi 
cu parti c i p area tuturor membrilor societăţii.  Ea va defiinţa 
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deci concurenţa ş i  va pune în locul ei asocierea.  Intrucît 
c onducerea de c ătre p articulari a i ndustriei a avut în mod 
inevitabil ca urmare proprietatea privată şi întrucît  concu
renţa nu este nimic altceva decît modul în care proprietarii 
particulari conduc industria, proprietatea privată este indiso
lubil l egată de conducerea individuală a industriei ş i  de con
curenţă. Proprietatea privată va trebui deci să  fie de aseme
nea desfiinţată ş i  înlocuită p rin folosirea în  comun a tuturor 
uneltelor de producţie şi repartiţia tuturor  produselor  după o 
înţelegere c omună, sau aşa-numita comunitate de bunuri . _ 
Desfiinţarea proprietăţii private constituie cea mai  succintc. 
şi mai caracteristică expresie pentru a desemna transforma
rea întregii orînduiri sociale, transformare care decurge în 
mod necesar din dezvoltarea industriei, fiind de aceea pe buni 
dreptate c onsiderată de comunişti ca  revendicarea p rincipală. 

In trebarea a 1 5-a : Aşadar, desfiinţarea propri etăţii nu a 
fost posibili mai înainte ? 

Răspuns : Nu. Orice schimbare a orînduirii sociale,  orice 
transformare a relaţi i lor  de proprietate a fost consecinţa ine
vitabilă a apariţiei unor noi  fute de p roducţie care au încetat 
să mai -corespundă vech_ilor  relatii de proprietate. Insăşi pro
prietatea privată a apărut în  felul acesta.  Fapt este că pro
prietatea priva tă n-a existat întotdeauna ; cînd,  spre sfîrşitul 
evului mediu, a luat fiinţă un nou mod de producţie, manu
factu ra, care nu se potrivea cu proprietatea feudală ş i  c o rpo
rati stă din vremea aceea,  această manufactură, întrucit  de
p i şise v echile relaţii de proprietate, a dat naştere unei noi 
forme de proprietate, p rop rietatea p rivată. Pentru manufac
lur. însă, ca  şi p entru prima treaptă de dezvoltare a marii 
industrii ,  nu era posibilă altă formă de pr oprietate decît pro:  
prietatea privată şi nid o altă o rînduire socială decît  cea 
bazată pe , proprie tatea p rivată. Atîta timp cît  nu s e  poate 
produce atît de mult  încît nu numai să  fie indeajuns p entru 
toţi,  d a r  să ş i  rămînă un excedent de produse pentru sporirea 
capitalului s ocial şi pentru dezvoltarea în c ontinuare a for
ţelor de producţie, trebuie mereu să existe o clasă dominantă 
c e re dispune de forţele de producţie ale societăţii şi o clasă 
săracă, asuprită. Structura acestor clase depinde de treapta 
de dezvoltare a p rod�cţiei.  Evul m ediu dependent de agri
cultură ne-a dat pe baron şi  pe iobag, în oraşele de la  s fîr
şitul evului mediu îi găsim pe meşterul breslaş, p e  calfă şi  
pe ziler,  în secolul al XVII-lea apar proprietarul de manufac
turi şi muncitorul m anufacturier. în s ecolul al XIX-lea,  marele 
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fabrican t şi proletarul. Este limpede că p î n ă  acum forţele de 
producţie nu s-au dezvoltat într-atît încît  să po ată produce 
indeaj uns pentru toţi ş i  că  proprieta'tea privată a devenit o 
c ătuşe pentru dezvoltarea acesto r  forţe de producţie, o ba
rieră în calea lor. Acum însă,  c înd, datorită dezvoltării marii 
industrii, există, în primul rînd, capitaluri şi forţe de produc
ţie în proporţii necunoscute pînă acum şi cînd există şi 
mijloacele pentru a spori l a  nesfîrşit şi în  scurt timp aceste 
forţe de producţie i cînd,  în al doilea rînd, aceste forţe de 
producti e sînt concentrate în  mîinile unui număr redus de 
burghezi ,  in timp ce marea masă a poporului s e  proletarizează 
din Ce în ce mai mult, iar situaţia ei devine cu atît mai neno
rocită şi mai insuportabiIă cu cît  cresc avuţiile burghezilor  i 
cînd, în al treilea rînd, aceste forţe de producţie uriaşe, care 
p o t  fi sporite cu uşurinţă, depăşesc în asemenea măsură pro
prietatea p rivată şi pe burghezi încît pot p erturba în  o ricare 
clipă în modUl cel mai violent orînduirea socială, - ..esfi in
Î.area proprietă.ii private a devenit abia  a cum nu numai p osi
bild, dar ş i  absolut necesară.  

Intrebarea a 1 6-a : Este o are posibilă desfiinţarea pe cale 
paşnică a proprietăţii private ? 

Răspuns : Ar fi de dorit ca acest lucru să fie posibil,  şi 
comuniştii ar fi , desigur,  ultimii c are s ă  aibă ceva împotrivă. 
Comuniştii ştiu prea bine că toate conspiraţiile sînt nu numai 
n efolositoare,  dar chiar dăunătoare. Ei ştiu prea bine că revo
luţi ile nu se  fuc în  mod intenţionat ş i  arb i lrar, . că pretu
tindeni şi o ricînd ele au fost o consecinţă inevitabilă a unor  
împrejurări cu totul independente de voinţa şi  directivele 
unor partide ş i  chiar ale unor clase întregi. Dar ei  îşi d om 
seama şi de faplul c ă  aproape în toate ţările civilizate dez
voltareu proletariatului este împiedicată p rin violenţă şi că în felul acesta înşişi adversarii comuniştilor acţionează prin 
fo rţa lucrurilor în direcţia unei revoluţii.  Dacă toate acestea 
vor împinge, în cele din urmă, proletariatul asuprit la  revo
luţie, noi ,  comuniştii, vom apăra atunci C. fa! lu} cu. 
apărăm acum C T  cuvîntul cauza proletariatului. 

In trebarea a 17-[(: Va i o a re posib il să  se desfiinţeze 
dintr-o dată p roprietatea privată ? 

Răspuns : Nu, după cum nu e posibilă multiplicare a din tr-o 
dată a forţelor de producţie existente în  propo rţia n�cesară 
pentru crearea gospodăriei comune. Aşadar, revoluţia prole
turiatului, care, după to ate indiciile , va s ă  vină, va transforma 
numai în  mod treptat societatea actual ă şi  va putea desfiinţa 
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p roprietatea p rivată abia atunci cînd va f i  creată masa nece
sară de mi j loace de producţie.  

Intrebarea a l8-a : Cum va decurge această revoluţie ? 
Răspuns : Ea va instaura înainte de toate o orînduire de

moc.a t ă  Şi implicit  în mod direct sau indirect dominaţia poli
tică a proletariatului. In mod direct in  Anglia ,  unde proletarii 
formează de pe acum maj oritatea poporului i în mod indirect 
în Franţa şi  în Germania,  unde maj o ritatea poporului constu 
nu numai d in proletari, ci  ş i  din mici ţărani şi  mici burghezi 
care s înt abia p e  cale de a s e  proletariza 'şi ale căror interese 
pol itice devin tot mai dependent e  de p roletariat, încît vor fi 
nevoiţi să  se alăture fo arte curînd revendicărilor proletaria
tului .  Pentru aceasta va fi p o ate nevoie de încă o luptă, care 
nu poate însă sfîrşi dec î t  cu victori a  proletariatului.  

Democraţia n-ar folosi la nimic prol�tariatului dac. nu ar 
fi imediat utilizată ca mijloc pentru î nfăptuirea unor măsuri 
îndreptate nem ij locit  împo t riva proprietăţii private  ş i  menite 
s ă  asigure existenţa proletariatului . Printre aces te măsuri ,  
care rezultă î n  m o d  necesar d i n  condiţiile existente, c e l e  
j mp o rtante s înt următoarele : 

1 .  Ingrădirea proprietăţii private prin imnp,�ite progresive, 
taxe de succesiune mari,  desfiinţarea succesiunii pe linie 
colaterală ( fraţi , nepoţi  etc.) , împrumuturi  forţate etc.  

2. Exproprierea treptată a proprietarilor funciari ,  a fabri
cantilor ,  a proprietarilor ele căi ferate  şi a armatorilor, în 
parte prin concurenţa industriei de stat, În parte direct prin 
despăgubiri în asignaţii .  

3.  Confiscarea bunurilor tuturor emigranţilor ş i  rebelilor 
care s-au împotrivit maj orităţii poporului .  

4 .  Organizarea muncii  s a u  folosirea p roletarilor  în fabrici ,  
at�liere ş i  pe domeniile naţionale, înl ăturîndu-se prin aceasta 
concurenţa dintre muncitori şi  silindu-i pe fabri canţi,  atîta 
timp cît  aceştia vor mai exista, să plătească acelaşi salariu 
maj orat ca  şi  statul. 

5. Obligaţie egală de a munci pentru toţi membrii socie
tăţii pînă la desfiinţarea completă a p ro prietăţii private. For
marea unor armate industriale ,  în special pentru agricul tură .  

6.  Centralizarea sistemului de credit şi  a comerţului cu 
b ani în mîinile �tuili p rintr-o bancă naţională cu capital de 
stat  şi  desfiinţarea tuturor b ăncilor privale ş i  a b ancherilor.  

7. Sporirea numărului fabricilor naţionale, a atelierelor" a 
căilor ferate �i vapoarelor, desţelenirea tuturor p ămînturi l o r  
si  ameliorarea celoT desţelenite î n  aceeaşi proporţie î n  care 
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sporesc c apitalure care stau la dispoz i ţia  naţiunii şi creşte 
numărul muncitorilor. 

8.  Educ�rea în instituţii de stat ş i  p e  cheltuiala statului 
a tuturor co'pi ilor din momentul în care se pof dispensa de 
primele îngrij i r i  materne. Imbinarea educaţiei cu mun c a  în 
PJQycţie . 

9. Construirea unor �ri pal.te p.. d-n-Hle naţionale 
c a re vor servi drept locu inţe comuue unor comunităţi de 
ce tăţeni care se vor ocupa cu industria şi cu agricutura, 
î mbinînd avantaj ele vieţii de la o ra� cu aceea ale vieţii de 
la ţară, fără a suferi de pe -unna unilateral.tăţii ş i  dezavanta
j lOT proprii ambelor moduri de viaţă atunci cînd sînt 
separate. 

1 0. Dărîmarea tut.uror locuinţelor şi ierelo r  insalub re 
şi prost construite.  -

1 1 . Drept e:al de moştenire pentru copiii  n elegi timi,  ca ş i  
pentru c e i  le9itimi. .. 

1 2. Concentrarea tuturor mijloacelor de comunicaţii în  
mîinile n aţiunii .  

Desigur că toate aceste măsuri nu pot fi  real izate dintr-o 
dată.  Dar una va atrage întotdeauna după sine pe cealaltă. 
După primul atac radical împotriva proprietăţii private, pro
lctariatul s e  va vedea nevoit  s ă  meargă mereu mai dep arte, 
s. concentreze t o t  mai mult în mîinile statului capitalul, agricul
tura, industria, transportul  ş i  întregul schimb. Spre acest ţel 
converg toate măsurile menţionate i realizarea lor ş i  în con
secinţă şi centralizarea devin posibile pe măsură ce, datorită 
muncii proletariatului, vor creşte forţele de producţie ale 
F irii.  Cînd,  în sfîrşit,  întregul capital . întreaga producţie ş i  
întregul schimb vor f i  concentrate în mîinHe naţiunii, proprie
tatea p rivată se va l ichida de la sine, banii  vor  deveni de 
prisos,  iar producţia va creste în asemenea măsură ş i  oamenii 
se vor schimba într-atît ,  înc î t  vor putea dispărea S i  ultimele 
forme de relaţii. ale vechii so cietăţi.  

Intrebarea a 19-a : Această revoluţie va putea avea l o c  
într-o singură ţară ? 

Răspuns : Nu. Prin însuşi faptul că a dat n aştere pieţei 
mondiale, marea industrie a creat o asemenea legătură între 
toate popoarele lumii, mai ales î ntre cele civilizate, înc î t  
fiecare p o p o r  în  p arte depinde de c e e a  ce s e  întîmplă c u  ce
lălalt.  In afară de aceasta, ea a nivelat în toate ţările civil i 
zate în asemene a măsură dezvoltarea socială, încît  în toate 
aceste ţări burghezia şi p roletariatul au devenit cele două 
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clase fundamentale ale societăţii, iar lupta dintre ele, lupta 
de căpetenie a zilei. De aceea revoluţia comunistă va fi nu 
nU\ai o revoluţie naţională, ci ea va avea loc concomitent în 
to ate ţările civilizate, adică cel puţin în Anglia, în America, 
în Franţa şi în Germania. Ea Se va dezvolta în fiecare din 
aceste ţări mai repede sau mai încet, după cum o ţară sau 
alta are o industrie mai dezvoltată, o avuţie mai mare, forţe 
de p roducţie mai numeroase. Din acest motiv ea va fi înfăp
tui tă cel mai încet şi mai greu în Germania, cel mai repede 
şi mai uşo r  în Anglia. Ea va avea repercusiuni considerabile 
şi asupra celo rlalte ţări ale lumii, modificînd cu totul şi acce
lerind foarte mult felul în care s-au dezvoltat pînă acum. Ea 
este o revoluţie universală ş i  de aceea va avea şi un teren 
universal. 

Intrebarea a 20-a : Care vor fi urmările lichidării defini
tive a proprietăţii private ? 

Răspuns : Prin faptul 'c ă societatea ia din mîinile capita
liştilor p articulari folo sinţa tuturor forţelor de producţie şi a 
mijlo acelor de comunicaţie precum şi schimbul şi repartiţia 
produselor şi le administrează după n plan întocmit în con
formitate cu resursele existente şi necesităţile întregii so cie
tăţi, vor fi înlăturate în primul rind to ate consecinţele funeste 
care decurg înc ă  din felul în care e condusă azi marea in
dustrie. Nu vor mai exista crize ; p roducţia mărită, care în 
rinduielilactuale ale so cietăţii dă naştere supraproducţiei şi 
constituie o cauză atît de puternică a mizeriei, nici nu va fi 
suficientă în noile condiţii şi va trebui s ă  fie şi mai mult 
extinsă. In loc să aduc ă după sine mizeria, excedentul produs 
v a  asigura nu numai nevoile imediate ale so cietăţii, ci va 
satisface cerinţele tuturor membrilo r  ei, va c rea noi cerinţe şi 
în acelaşi timp şi mijlo acele pentru a le satisface. El va fi 
condiţia şi  stimulentul unor noi progrese şi va înfăptui aceste 
progrese fără ca prin aceasta o rdinea socială să fie perturbată, 
um s-a întîmplat pînă acum. Marea industrie, eliberată de 
cătu.5ele proprietăţii private, va lua o extindere faţă de care 
dezvoltarea ei actuală va apărea tot atît de neînsemnată ca 
şi manufactura faţă de marea industrie a zilelor noastre. 
Această dezvoltare a industriei va pune la dispoziţia so cie
tăţii o masă sufi cientă de produse pentru a putea satisface 
necesităţile tuturor membrilor ei. La fel şi agricultura, pe 
care jugul proprietăţii private şi parcelarea o împiedi că de 
asemenea să introducă perfecţionările existente ş i  realizările 
ştiinţei, va lua un cu totul alt avînt şi va pune la dispoziţia 
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socict.Pi O canti tate de produse absolut suficientă. In felul 
tl ccsta soci etatea va p roduce suficiente produse p entru a 
putea organiza o repartiţie care să satisfacă necesi'iăţile tutu
ror membrilor ei. lmpărţirea societăţii  în diferite clase anta
goniste va deveni as tfel de prisos.  Şi  nu numai că devine 
de prisos, dar ca es te ş i  incompatibilă cu noua o rînduire 
s o ci a l �l .  Existenţa claselor a rezultat din diviziunea muncii ,  
iar  diviziunea muncii  î n  forma ei  de pînă acum va d.spărea 
cu totul, căci,  p entru a ridica producţia industrială şi c e a  
agricolă l a  nivelul arătat, nu aj ung numai resursele mecani ce 
şi  cele chimice i capacităţile oamenilor, care pun î n  mişcare 
aceste resurse , trebuie d e  asemenea dezvoltate în mod cores
punzător.  Intocmai cum ţăranii ş i  muncito rii manufacturieri 
d in  secolul trecut şi -au schimbat întregul lor fel de viaţă şi 
au devenit cu tOlul alţi oameni d e  îndată ce au fost  antrenati  
î n  marea industrie, to t astfel conducerea de c ătre societate l 
producţiei şi noua dezvoltare a producţiei care rezultă de 
aici vor necesi t a  ş i  vor forma cu totul alţi oameni. Conducere'L 
de către societate a p roducţiei nu s e  po ate realiza cu oameni 
ca  cei de azi, care mai s înt cu toţii subo rdonaţi unei singure ra
muri de productie ,  s înt legaţi d e  ea ,  exploataţi de ea,  cu oameni 
care şi-au dezvoltat o singură aptitudine a lor în  detrimentul tu
turor celorl alte şi care cunosc numai o singură ramură sau 
numai o parte din ramura întregii producţii .  Chiar ş i  industria 
actuală are din ce în c e  mai puţin nevoi e  de asemenec. 
oameni. Cu atît  mai mult presupune industria diiiatâ în 
comun, pe baza .i n, de către î ntreaga soci etatet exis
tenţa unor oameni cu aptitudini omnilateral dezvoltate, 
o ameni în  sta re să aibă o p rivire d e  ansamblu asupra î n tre
gului sistem al producţiei.  Prin urmare, diviUll eil_ muncii ,  
subminată ă . pe a m  - mill şi  care p e  unul îl  face 
ţăran, p e  altul cizmar, p e  al treilea muncifor  industrial,  iar D: 
a l  p atrulea speculant l a  bursă, va dispărea cu totul. Educatia 
va da po?ibilitate tineril o r  să-şi însuşească rapid î ntregul 
sistem le p ti e. fn: s ă  fie î n  stare s ă  treacă succesiv. 
de J a o ramură de producţie la alta ,  după cum o vor cere 
necesi tăţile societăţii sau p ropriile l o r  înclinaţi i .  Ea va înlă
tura deci c aracterul unilateral pe c. acua driziune a 
muncii î l  imprima fiecărui individ. In felul ace�ta societatea 
o rganizată pe b a..e:olliste va da p rilej membrilor ei să 
aplice omnilate.ral--aplludile lor dezvoltate omni1ateral. O 
dată cu aceasta vor dispărea, inevitabil ,  ş i  diferitele clase. 
De unde rezultă că societatea organizată pe baze comuniste 
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este, pe de o parte, incompatibilă cu existenţa claselor, iar 
pe de altă parte că însăşi constituirea acestei societăţi oferă 
mijloacele pentru desfiinţarea acestor deosebiri de clasă. 

De aici reiese că ooziţia dintre oraş şi� sat va dispărea 
şi ea. De agricultură şi industne n-u se vor mai ocupa două 
clase diferite, ci aceiaşi -oameni, acest lucru fiind o condiţie 
necesară a asocierii comuniste, chiar şi numai din motive pur 
materiale. Fărîmiţarea populaţiei agricole la ţară alături de 
concentrarea celei industriale în marile oraşe reprezintă o 
stare de lucruri care corespunde numai unui stadiu insuficient 
de dezvoltat al agriculturii şi al industriei, fiind o piedică în 
calea dezvoltării ulterioare, care se face simtită încă de pe 
acum. 

Asocierea generală a tuturor membrilor societăţii în ve
derea folosirii în comun, pe baza unui plan, a forţelor de 
p roducţie, creşterea producţiei într-o asemenea măsură încît 
să satisfacă necesităţile tuturor membrilor so cietăţii ,  lichi
daea unei situaţii în care necesităţile unora s înt satisfăcute 
în detrimentul celorlalţi, desfiinţarea completă a claselor şi a 
antagonismelor dintre ele, dezvoltarea omnilaterală a capaci
tăţilor tuturor membrilor so cietăţii, prin înlă·turarea diviziunii 
muncii de pînă acum, prin educarea practică în p roducţie, 
prin schimbarea ac tivităţii, prin participarea tuturor la folo
sirea bunurilor p roduse de toţi, prin contopirea oraşului cu 
satul - toate acestea sînt principalele rezultate ale desfiin
ţării proprietăţii private. 

Intrebarea a 21-a : Ce înrîurire va avea orinduirea comu
nistă a societătii asupra familiei ? 

Răspuns : Ea va face din legătura dintre cele două sexe o 
legătură pur personală, care priveşte numai persoanele in
teresate, fără ca societatea să aib ă vreun cuvînt de spu s. 
Acest lucru va fi posibil datorită faptului că proprietatea 
privată va fi lichidată şi copiii vor fi educati în comun, adică 
datorită desfiinţării celor două fundamente ale căsătoriei 
moderne : dependenţa femeii de bărbat şi a copiilor de părinţi 
ca urmare a proprietăţii private. Acesta este şi răspunsul la 
larma stîrnită de filistinii ultramoralişti împotriva comuni
zării femeii de către comunişti. Comunizarea femeii este u.. 
fenomen pro'priu societăţii burgheze şi care în ziua de azi se 
manifestă din plin sub forma prostitutiei. Prostituţia are însă 
la bază p roprietatea p rivată şi va dispărea o dată cu aceasta. 
Aşadar, societatea comunistă, în loc să introducă comunizarea 
femeii, dimpotrivă, o desfiinţează. 
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Intrebarea a 22-a : Care va fi atitudinea societăţii comu
niste faţă de naţionalităţile existente ? 

_ _  Ră mîne 1 94 .  
In trebarea a 23-a : Care va fi atitudinea ei fată de religi il e  

existente ? 
- Rămîne. 
In trebarea a 24-a : Prin c e  s e  deoseb esc comuniştii de 

s o c ialişti ? 
Răspuns : Aşa-numiţii socialişti s e  împart  în trei categorii. 
Prima catego rie o const�uie adep-ţii socetătii feudale şi 

patriarhale, care a fost desfiinţată şi este încă desfiinţa tă zi 
le ZI de marea industrie, de comerţul mondial şi de societatea 
burqheză creată de aceste două din urmă. Din racilele socie
tăţii actuale, această categori e  trage c oncluzia că societatea 
feudală şi  p atriarhală ar trebui restab il ită, deoarece ea nu 
prezenta aceste racile.  Toate p ropunerile ei converg, pe căi 
drepte sau ocol ite, către acest ţel. Comuniştii vor lupta în
totdeauna în mod hotărît împotriva acestei categorii de so
cialişti reaclionari, în  ciuda pretinsei e i  s impatii ş i  a lacri
milor fierbinţi Je care le varsă văzînd mizeria proletariatului, 
c ăci : 

1 )  ea urmăreşte ceva cu totul imposibil ; 
1) ea caută să restabilească dominaţia aristocraţiei ,  a 

meşterilor breslaşi şi a p roprietarilor de manufac turi cu tot 
alaiul  l o r  de regi absoluţi sau fudali, . funcţionari,  soldati 
şi popi,  adică o soci etate care, ce-i drept, nu p rezenta racil el e  
societăţii actuale, în  schimb î n s ă  avea cel puţjn t o t  a t î t  de 
mul,te alte neajunsuri şi nici  măcar nu oferea perspectiva 
eliberării de c ătre o organizatie comunistă a muncitorilor 
asupriţi : 

3) de fiecare dată cînd proletariatul devine revolulionar 
ş i  c omunist, ea îş i  dă pe faţă ade%ratele ei  intenţiI, a1iîndu-se 
imediat cu burghezia împotriva proletari atului. 

A doua categorie o :onstituie adepţii actualei societăţi, 
cărora neajunsurile generate inevitabil de ea le-au trezit 
temeri în  c eea c e  priveşte existenţa acestei societăţi . Ei tind. 
aşadar, să menţină so�ietatea actuală, dar să înlăture neaIuh
surile legate de ea.  In acest scop,  unii propun simple mdsuri 
filantropice, alţii, planuri grandioase de reforme,  care,  sub 
p retextul reorgamzării societăţii, urmăresc să m enţină funda
mentul societăţii actuale şi , implicit, societatea actuală. Şi 
împotriva acestor socialişti burghezi vor trebui comuniştii s ă  
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ducă lupta, caCI ei fac j ocul duşmanilor comunişti lor şi apăra 
tocmai societatea pe care eomuniştii vor s-o răstoarne. 

In sfî rşi t ,  cea de-a treia categorie o constituie socialiştii 
democraţi.  U rmînd aceeaşi cale ca şi comuniştii, ei doresc să 
realizeze o p arte din măsurile jndicate la întrebarea . . .  * ,  dar nu 
ca m ăsuri de tranziţie care duc spre comunism, ci c a  măsuri 
care sînt suficiente pentru a l ichida mizeria şi a înlătura ra
c i lele actualei so cietăţi .  Aceşti sociaşJi dcmocrcrţi sînt pro-

, l etari care nu sînt încă îndeaj uns de l ămuriţi asupra condi
ţiilor de eliberare a clasei l o r  sau reprezentanţi ai micilo r  
burghezi, o clasă care,  p înă î n  momentul cuceririi democra
ţiei şi a înfăptuirii măsuri lor  socialiste care r ezultă de aic i ,  
a r e  î n  multe privinţe aceleaşi interese ca şi proletarii .  D e  
aceea, î n  momentul acţiunii,  comuniştii v o r  trebui s ă  s e  înţe
leagă cu aceşti socialişti democraţi, vor trebui în genere, pen
tru moment, s ă  ducă o politică p e  cît posibil comună cu ei ,  
în măsura în care aceşti social işti nu intră în slujba burghe
ziei dominante şi nu-i atacă pe comunişti .  Este însă l impede 
că acest mod de a acţiona în comun nu exclude discutarea 
divergenţelor dintre ei  şi comunişti.  

Intrebarea a 25-a : Care este atitudinea comunişti lor faţă 
de celelalte p artide politice existente ? 

Răspuns : Această atitudine diferă de la o ţară la alta. -
In Anglia, în Franţa şi în Belgia,  unde domină burghezia, co
muniştii mai  au deocamdată interese comune cu diferitele par
tide democratice i această comuni tate de interese este cu atit 
mai mare cu cît democraţi i ,  prin măsuri l e  s ocialiste pe care le 
preconizează acum p retutindeni, se apropie de ţelurile comu
niştilor,  adică cu cît  r eprezintă mai limpede şi mai hotărît 
interesele proletariatului şi cu cît s e  sprij ină mai mult pe 
proletariat.  In Anglia ,  de pildă, partidul cartist, compus din 
munci tori , este cu mult mai aprDpiat de comunişti decît mici i  
burghezi democraţi sau aşa-numiţii radicali.  

In America, unde a fost introdusă o constituţie democra
tică,  comuniştii  vor trebui să fie de partea acelui partid care 
va îndrepta această constituţi e  împotriva burgheziei şi o va 
folosi �n interesul p roletariatului, adică de partea partidului 
adepţilor r eformei agrare naţionale. 

In Elvetia, r l dicalh, desi constituie un partid încă foarte 
eterogen, s înt singurii cu care comuniştii pot încheia un acord, 

* ln mulluscris  necompletat ; este vorba de răspunsul l a  intrebarea 
a 1 8-a. - Nota Red. 
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iar printre aceş ti radicali cei din cantollul Waadt şi cei din 
Geneva sînt cei  mai  progresisti. 

In sfîrşit,  în  G ermania ne aflăm abia în ajunul luptei hotă
rît o a re dintre burghezi e  şi monarhia absolută. Dar,  întru c î t  
comuniştii nu se pot g î n d i  la o luptă ho lirîto are între ei ş i  
bur�Jhezi e î n a i n t e  ca burghezia si f i  ajuns la putere, este în 
interesul comunişti lor  să ajute burgheziei să  ajungă cît  mai 
repede posibil la pu tere, pentru a o putea doborî apoi  tot cît 
mai repede posibil .  In  lupta dintre burghezia liberală şi gu
vern, comunişti i  trebuie,  aşadar, să se s itueze înto tdeauna de 
partea celei d intîi,  ferindu-se însă să împărtăşească iluzi ile 
burghezilor sau s ă  dea crezare asigurărilor  lor am�gitoare î n  
c e e a  ce p riveşte urmările salutare pentru p roletariat  pe care 
le-ar avea victo r i a  burgheziei. Singurele avantaje pe care 
victoria burgheziei le va oferi comuniştilor sînt u rmătoarele : 
1 )  diferite concesii  acordate comuniştilor,  care le vor uşura 
apcirarea, di.scutarea şi rispîndirea principiilor lor şi implicit 
unirea proletariatului ca  clasă organizati, închegată şi gata 
de luptă ; şi 2) cer titudinea că,  din-ziua în  care vor cădea 
guvernele absolutiste,  s e  profilează la  orizont lupta dintre 
burghezi şi proletari .  Incepînd din acea zi,  p olitica de partid a 
comuniştilor va fi identică cu cea din ţările unde burghezia 
es te de p e  acum la  putere. 

S cris de F. Engels către sfîrşitul 
lunii o c tombrie-noiembrie 1 847 
Publ i cat pentru prima oară in 1 9 1 4  ca broşură separată 

S e  t ipăreşte după m anuscris 

Tradus din limba germană 
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Programul agrar al cartiştilor 195 

Se împlinesc aproape doi ani de cînd muncitorii cartişti 
au întemeiat o asocia�ie, avînd drept scop cumpărarea unor 
pămînturi pe care să le repartizeze sub formă de mici ferme 
membrilor asociaţiei. Se speră că, înlăturînd de pe piaţa 
muncii o parte din muncitorii industriali şi creînd o clasă de 
mici agricultori cu totul nouă şi eminamente democratică, va 
scădea în felul acesta concurenţa excesivă dintre aceşti mun
citori. Acest proiect, al cărui autor nu este altul decît Feargus 
O'eonnor 'În persoană, a înregistrat un asemenea succes, 
încît Asociatia agrară a cartişti10r numără de pe acum 
200.000-300.000 de membri * şi dispune de un fond social de 
60.000 de lire sterline (1 .500.000 de franci) , iar încasările ei, 
anunţate în ziarul "The N orthern StarU ,  depăşesc 2.500 de 
lire sterline pe săptămînă. In sfîrşit, această asociaţie, despre 
care îmi propun să vă vOlbesc mai tîrziu in mod amănunţit, a luat o asemenea amploare, încît a şi început să îngrij oreze 
aristocraţia funciară ; dacă această mişcare va continua să se 
dezvolte în aceeaşi măsură ca şi pînă acum, nu încape În
doială că în cele din urmă ea se va transforma într-o agitaţie 
pe scară naţională pentru trecerea întregului pămînt al ţării 
în posesiunea poporului. Nici burghezia nu găseşte această 
so ciaţie pe placul ei ; ea o consideră o p1rghie pusă În mîna 
poporului care îi  va permite acestuia să se emancipeze fără 
a recurge la ajutorul clasei de mijloc. Mai ales mica burghe
zie, mai mult sau mai puţin liberală, nu vede cu ochi buni 
asociaţia agrară, considerînd că în prezent cartiştii au mult 

* In versiunea engleză a articolului publicat in ziarul "The Northern 
Star" nr. 524 din 6 noiembrie 1 847. cuvintele : "intre 200.00--300.000 de 
membri" sînt înlocuite cu cuvintele : "un număr mare de membri" . -
Nota Rei 
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mai puţin nevoie de sprijinul ei decît înainte de întemeierea 
asociaţiei. In p'lus, aceşti radicali, nefiind în stare să-şi ex
plice indiferenţa pe care le-o arată poporul şi care nu este 
decît o consecinţă inevitabilă a propriei lor atitudini indife
rente faţă de el , continuă să-I atace fără încetare pe d-l 
O'eonnor, acuz.îndu-l că este singurul obstacol în calea unirii 
partidelor cartist şi radical. A fost  suficient ca organizarea 
asociaţiei agrare să fie opera lui O'eonnor pentru ca toată 
ura burghezilor mai mUllt sau mai puţin radicali să se îndrepte 
împotriva ei. La început au ignorat-o i mai tîrziu, cînd au 
trebuit să renunţe la conspiraţia tăcerii, ei s-au străduit să 
dovedească că  asociaţia era în aşa fel organizată încît va 
sfîrşi in mod inevitabil printr-un faliment scandalos i în sfîr
şit, cînd nici acest mijloc n-a putut împiedica asociaţia s ă  
prospere, e i  au revenit la tactica folosită neabătut d e  zece ani, 
fără cel mai mic succes, împotriva d-Iui O'eonnor. Ei au încer
cat să trezească bănuieli în ceea ce priveşte caracterul lui, să 
pună la îndoială dezinteresarea lui, să-i conteste dreptul de a se 
numi reprezentantul incoruptibil şi fără plată al  muncitorilor. 
Astfel, acum cîtva timp, cînd d-I O'eonnor a ,publicat darea 
sa de seamă anuală, şase ziare mai mult sau mai puţin radi
cale, care parcă ar i fost dinainte înţelese, au pornit o cam
panie Împotriva lui. Aceste ziare erau : "Weekly Dispatch" , 
"Globe " ,  "Nonconformist" ; "Manchester Examiner " ,  "Lloyd's 
Weekly Newspaper" şi "Nottingham Mercury" ,  Ele l-au 
acuzat pe d-l O'eonnor de delapidări şi deturnări de fonduri 
dintre cele mai neruşinate şi au Încercat să dovedească acu
zaţiile lor sau cel puţin să le facă să pară veridice cu ajuto
rul cifrelor luate chiar din darea de seamă, Departe de a se 
declara satisfăcuţi cu aceasta, ei şi-au vîrît nasul şi în viaţa 
particulară a ce[ebrului agitator, bombardlîndu-l cu o sume
denie de acuzaţii, una mai gravă decît cealaltă, încît adver
sarii credeau că el se va prăbuşi sub povara lor. Dar 
O'eonnor, care de zece ani nu a 'încetat să lupte împotriva 
presei aşa-zis radicale, nici nu s-a clintit sub greutatea 
acestor calomnii. El a publicat, în ziarul "The Northern Star " 
d i n  23 curent, un răspuns adresat celor şase ziare. In acest 
răspuns, adevărată capodoperă polemică şi care reaminteşte 
cele mai bune pamflete ale lui William Cobbett, el respinge 
una după alta toate acuzaţiile şi, luînd la rîndul său ofensiva, 
îndreaptă împotriva celor şase redactori atacuri care îi pun 
într-o situaţie extrem de periculoasă, manifestînd totodată 
1ln dispreţ suveran faţă de ei. Acest lucru a fost cu totul su-
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ficient ca să-I justifice pe O'eonnor în ochii poporului. 
"Northern Star " din 30 curent publică totalul voturilor de 
încredere obţinute de O'eonnor la Întrunirile publice ale 
cartiştilor în peste cincizeci de localităţi. O'eonnor a vrut 
însă să dea ocazie adversarilor săi s ă-I atace în faţa poporu
lui. El i-a somat să vină săşi susţină acuzaţiile la întrunirile 
publice de la Manchester şi Nottingham. Niciunul dintre ei 
nu s-a prezentat. La Manchester, O'eonnor a vorbit timp de 
patru ore în faţa a peste 10.000 de oameni j cuvîntarea sa a 
fost însoţită de aplauze furtunoase şi asistenţa şi-a exprimat 
în unanimitate încrederea în el. Numărul p articipanţilor a 
fost atît de mare, încît, în afară de mitingul la care O'eonnor 
s-a apărat personal , a trebuit să se organizeze un altul într-o
piaţă publică, unde mai mulţi oratori au vorbit în faţa ; 
1 0.000-15.000 de persoane care nu putuseră intra în sală. 

După ce mitingurile au luat sfîrşit, O'eonnor a declarat 
că se primesc pe Joc subscripţiile şi cotizaţiile membrilor 
as-ocia;iei agrare j suma care s-a strîns chiar în acea seară a 
dpăşit 1 .000 de lire sterline (25.000 de franci) . 

La Nottingham, unde O'eonnor a convocat a doua zi unaJ 
dintre cele mai mari întruniri care au avut vreodată loc acolor 
entuziasmul stîrnit de discursul lui în rîndurile poporulu i a 
fost la fel de mare. 

Este cel puţin pentru a suta oară că d-l O'eonnor repur
tează o victorie strălucită asupra calomniilor presei bur
gheze. Atacat din toate părţile, neobositul patriot îşi conti
nuă imperturbabil activitatea sa, iar încrederea unanimă pe 
care i-o arată poporul englez este cea mai bună dovadă a 
curajului său, a energiei şi a incoruptibilităţii sale. 

Scns de F. Engels 
la 30 octombrie 1 847 

Publicat in ziarul "La Refome" 
din 1 noiembrie 1 847 

25 - Marx-E n gels - Opere, '01. 4 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba franceză 
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Banchetul dat de cartişti cu ocazia alegerilor 
din 1 847 198 

In scrisoarea mea de alaltăieri m-am străduit să apăr pe 
cartişti şi pe şeful lor Feargus O'Connor împotriva atacurilor 
ziarelor burgheziei radicale * . Spre marea mea satisfacţie, pot 
să vă comunic astăzi un fapt care confirmă cele spuse de 
mine cu privire la caracterul celor două partide. Veţi apre
cia dv. înşivă cui trebuie să acorde democraţia franceză sim
patia ei : cartiştilor, care sînt democraţi sinceri �i fără reti
cenţe, s au burghezilor radicali, care se feresc cu atîta grijă 
să  folosească cuvintele Cartă a poporului, vot universal şi se 
mărginesc să se proclame p artizani ai votului deplin 197. 

Luna trecută a avut loc la Londra un banchet pentru a 
sărbători triumful opiniei publice democratice în ultimele 
alegeri. Fuseseră invitaţi 18 deputaţi radicali, dar, deoarece 
acest banchet a fost organizat din iniţiativa cartiştilor, toţi 
aceş ti domni au lipsit, cu excepţia lui O'Connor. După cum 
se vede, radicalii se comportă într�un mod care permite s ă  
s e  prevadă i n  c e  măsură î ş i  vor respecta angajamentele 
luate în timpul ultimelor alegeri. 

S-a renunţat cu atît mai uşor la prezenţa lor cu cît ei au 
trimis pe unul dintre demnii lor reprezentanţi, pe dr. Epps, 
un om timid, reformator în chestiunile de amănunt, spirit 
conciliant faţă de toată lumea, cu excepţia oamenilor activi 
şi energici care împărtăşesc convingerile noastre, un filan
trop burghez care arde, după cum spune el, de dorinţa de a 
elibera poporul, dar căruia nu i-ar plăcea ca poporul să se 
elibereze fără el, în sfîrşit un demn adept al radicalismului 
burghez. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 383-385. - Nota Red. 
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. .  Dr. Epps a ridicat primul toast  pentru suveranitatea po
porului ; dar tonul în general moderat, in afară de cîteva 
pasaje puţin mai vii, a provocat de cîteva ori murmure în 
sală. 

"Nu cred - a spus el - că suveranitatea poporului poate fi cucerită 
printr-o revoluţie. Francezii au luptat trei zile, şi  totuşi s-au văzut lipsiţi 
de suveranitatea naţională. De asemenea nu cred că ea poate fi obţinută 
prin discursuri grandilocvente. Cei care vorbesc cel mai puţin fac cel 
mi mult. Nu-mi plac oamenii care fac mult zgomot ; nu vorbele mari 
realizează fapte mari" .  

Aceste ieşJri indirecte împotriva cartiştilor au fost primite 
cu numeroase manifestări de dezaprobare. Nici nu se putea 
altfel, mai ales dnd dr. Epps a adăugat următoarele cuvinte : 

"Burghezia a fost calomniată in faţa muncitorilor, ca şi cum nu toc
mai burghezia ar fi singura clasă cu ajutorul c ăreia muncitorii pot obţine 
drepturi politice 1 (Exclamaţii : «Nu 1 Nu 1») .  Nu ? Oare nu burghezii sînt 
alegătorii ? Şi oare nu alegătorii sînt cei care pot da drept de vot celor 
care nu-l au ? Există vreunul printre dv. care nu ar voi să fie burghez 
dacă acest lucru ar fi posibil ? Ah, dacă muncitorii s-ar lăsa de cîrciumă 
şi de tutun, le-ar rămîne bani şi  pentru întreţinerea agitaţiei politice şi 
ar avea o forţă care ar contIibui la emanciparea lor" etc. etc. 

, Iată discursunle oamenilor care nu-l aprobă pe O'Connor 
şi pe cartişti I 

Cei care au luat cuvintul după d-l Epps au dezaprobat cu 
toată hotărîrea şi în aplauzele puternice ale adunării ciuda
tele teorii le doctorului radical. 

D-I Mac Grath, membru în comitetul executiv al asociaţiei 
cartiste 198, a reamintit că poporul nu trebuie să aibă încre
dere în burghezi şi că trebuie să-şi cucerească drepturile prin 
propriile sale puteri : nu este potrivit cu demnitatea poporu
lui să cerşească ceea ce îi aparţine. 

D-I Jones a reamintit adunării că burghezia a uitat întot
deauna poporul i şi acum, a spus el, cînd burghezia îşi dă 
seama de progresele pe care le face democraţia, ea vrea Sd 
răstoane cu ajutorul acesteia aristocraţia funciară, pentru 
a-i zdrobi pe democraţi de îndată ce .. şi va i atins scopul 
propus. 

Răspunzînd şi mai direct dllui Epps ,  d-l O'Connor l-a în
trebat cine a impus ţării povara unei enorme datorii, dacă 
nu burghezia ? Cine i-a lipsit pe muncitori de drepturile 
lor politice ş.i sociale, dacă nu burghezia ? Cine a refuzat 
chiar în seara aceasta invitaţia poporului, dacă nu cei 17 ono
rabili burghezi, cărora, din nefericire, democraţii le-au acor-
25* 
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dat voturile lor ? Nu, nici vorb: că nu, capitalul nu reprezintă 
niciodată munca ! Mai degrabă se va împăca tigrul -cu mielul 
decît să se stabilească o unitate de sentimente şi interese 
între capitaJişti şi muncitori I 

D-l Harney, redactorul ziarului "Northern Star" ,  a toastat 
ultimul : "Pentru fraţii noştri democraţi din toate ţările ! 
Pentru izbînda s trădaniilor lor în vederea instaurării libertă
tii şi egalităţii !I  Regii ,  aristocraţii, preoţii, capitaliştii 
din toate ţările, a spus el, sînt aliaţi. Democraţii din toate 
ţările lumii să le urmeze exemplul ! Pretutindeni democraţia 
Înaintează cu paşi mari. In Franţa se ţin banchete după ban
chete în favoarea reformei electorale şi mişcarea capătă o 
asemenea amploare încît trebuie s ă  fie încununată de succes. 
Să sperăm că de astă dată agitaţia va fi în folosul maselor ; 
fie ca reforma cucerită de francezi s ă  merite mai mult decît 
cea pe care am obţinut-o noi în 1831 199• 

Nu poate fi vorba de o reformă adevărată atîta timp cît 
suveranitatea nu aparţine in întregime naiunii i nu poate i 
vorba de suveranitate naţională atîta timp cît principiile 
constituţiei din 1793 nu sînt traduse în viaţă. 

D-l Harney a vorbit apoi de progresele pe care le-a făcu t 
democraţia în Germania, Italia şi Elveţia şi a sfîrşit înfierînd 
în termenii cei mai energici ciudatele teorii cu privire la 
drepturile burgheziei expuse de d-l Epps. 

Scris de F. Engels 
la 1 noiembrie 1847 
Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 6 noiembrie 1847 

Se tipreşte după extul ziarulm 
Tradus din limba franceză 
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Manifestul d-Iui de Lamartine 

Aţi publicat de curînd această ciudată lucrare 200. Ea constă 
din două părţi distincte : măsuri de ordin politic şi măsuri 
de ordin social. Măsurile politice sînt luate toate, aproape 
firă nici o modificare, din constituţia din 179 1  ; cu alte cu
vinte, ele sînt o revenire la revendicările burgheziei de la 
începutul revoluţiei. In acea perio adă, toată burghezia, inclu
siv micii întreprinzători, aveau drepturi politice, în timp ce 
acum aceste drepturi sînt rezervate marilor capitalişti. Care 
este deci sensul măsurilor politice propuse de d-l de Lamar
tine ? Acela de a preda conducerea ţării păturilor de jos ale 
burgheziei, dar sub aparenţa de a o preda întregului popor 
(acesta şi  numai acesta este sensul votului universal pe care 
îl p ropune el, cu dublul s ău sistem electoral) . Dar măsurile 
lui sociale ? Acestea s înt fie măsuri care presupun că o re
voluţie biruitoare a şi învestit poporul cu puterea politică, 
de pildă învăţămîntul gratuit pentru toţi, fie măsuri pur filan
tropice, adică măsuri care să domolească energia revoluţio
nară a proletarilor, s au simple cuvinte bombastice lipsite de 
orice însemnătate practică, ca lichidarea ceŞitului prin legi 
excepţionale, înlăturarea mizeriei publice pe cale legislati�ă, 
îfiinţarea unui minister c are să se ocupe de condiţiile de 
viaţă ale poporului etc. De aceea ele iînt sau cu totul nefo
lositoare poporului, s au sînt menite s ă-i servească numai la 
asigurarea într-o oarecare măsură a ordinii publice, sau sînt 
simple proisiuni pe care nimeni nu le-ar putea îndeplini, 
aşa că în ultimele două cazuri ele sînt nu numai nefolosi
toare, dar şi dăunătoare. Pe scurt, d-l de Lamartine se dove
deşte a fi, atît din punct de vedere social cît şi din punct de 
vedere politic, reprezentantul fidel al micilor întreprinzători, 
al păturilor de jos ale burgheziei, şi ca atare un om care im-
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p ărtăşeşte iluziile specifice ale acestei clase ; anume : îşi 
închipuie că reprezintă pe muncitori. In încheiere, el este 
atît de nătîng, încît se adresează uvernului, cerîndu-i spri
jin pentru măsurile lui. Fireşte că actualul uven al marilor 
capitalişti va face orice, numai asta nu I Ziarul "Reforme" are 
deci perfectă dreptate atunci cînd, deşi cu multă bunăvoinţă 
şi recunoscînd bunele intenţii ale d-lui de Lamartine, tăgădu
ieşte totuşi atît utilitatea acestor măsuri cît şi modul în care 
intenţionează să le pună în practică. 

"Desigur - spune "ReformeM - acestea sînt cuvinte generoase care 
dezvăluie un suflet nobil, un spirit care simpatizează cu b cauză dreaptă. 
Sub învelişul acestor cuvinte palpită vădit sentimentele sale frăţeşti, 
care vor stîni entuziasmul poeţilor şi al filozofilor noşri la fel cum e 
vremuri cuvintele lui Platon au stînit entuziasmul Greciei lui Pericle. 
Noi însă nu avem nimic de-a face cu Pericle ; noi trăim sub domnia 
domnilor Rotschild, Fulchiron şi Duchâtel, adică sub tripla incanare a 
banului, a terorii brutale şi a poliţiei ; noi sîntem guvenaţi de profituri, 
de privilegii şi de garda municipală. Speri oare d-l de Lamartine că liga 
intereselor strîns unite, că Sonderbund-ul * dolarilor, al rangurilor şi al 
monopolurilor va capitula şi va depune armele la apelul său de a instaura 
suveranitatea naţională şi fraternitatea socială 1 In bine, ca şi în rău, 
există o conexiune între toate lucrurile din lume : un lucru îl susţine pe 
celălalt, nimic nu există izol'at - iată motivul pentru care prea generosul 
program al deputatului de Mâcon ** va trece ca şi zefirul înmiremat 
de vară, se va stinge ca sunetele goale de trompetă, aUta timp cît va 
purta stigmatul monopolului : violarea feudală a dreptului şi egalităţiI. 
Şi tocmai acum, cînd sistmul de guvenămînt este cuprins de o frică 
spasmodică, această ligă a claselor privilegiate este deosebit de strîns 
unită. 

In ceea ce priveşte instituţiile pe care le propune, cercurile oficiale 
ale ţării şi conducătorii lor numesc asemenea lucruri dulcegării filozofice : 
d-nii Duchâtel şi Guizot vor rîde de ele, şi dacă deputatul de Mâcon nu 
va căuta aiurea arme şi soldaţi ca să-şi apere ideile, el îşi va petrece 
toati viaţa debitÎnd fraze frumoase fără să facă măcar un pas înainte I 
Iar dacă, în loc să se adreseze guvernului, se va adresa milioanelor, noi 
îi vom spune că merge pe o cale greşită şi că niciodată nu va cuceri de 
partea sistemului său - sistemul alegerilor indirecte, al impozitelor pen
tru ajutorarea săracilor şi al actelor filantropice - nici revoluţia, nici 
oamenii care gindesc şi nici poporul. Intr.adevăr, principiile renaşterii 
sociale şi politice au fost găsite acum aproape cincizeci de ani. Vot uni
versal, alegeri directe, reprezentanţi remuneraţi - iată condiţiile esen
ţiale ale suveranităţii politice. Egalitate, libertate, fratenitate - sînt 
principiile care ar trebui să stea la baza tuturor instituţiilor sociale. 
Impozitele pentru asistenţa săracilor însă, departe de a i bazate pe fra
ternitate, sînt totodată o negare insolentă şi totodată neputincioasă a 
egalităţii. Ceea ce vrem noi nu sînt metodele folosite de burghezia en
gleză, ci un sistem economic social cu totul nou care să permită exerci
tarea drepturilor şi satisfacerea nevoilor tuturor cetăţenilor" .  

* - uniuna specială (alUZie la Sonderbund-ul elveţian - uninea 
reacţionară a 1 cantoane catolice). - Nota Red. . 1 ', ** - Lamartine. - Nota Red. 
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Cîteva zile mai tîrziu a apărut al doilea manifest l d-Iui 
de Lamartine cu privire la politica externă a Franţei. In 
acesta el susţine că politica de pace urmată de guvenul 
francez după 1830 a fost singurul mod de a acţiona just. El 
voalează cu fraze pompoase atitudinea mîrşavă a guvernului 
francez, care mai intii a aţîţat Italia şi alte ţări la rebeliune 
şi după aceea le-a lăsat în voia soartei . Iată răspunsul ener
gic al ziarului "Reforme" la acest manifest dulceag : 

"D-l de Lamartine sacrifică mijlocul nostru cel mai legitim şi totodată 
singurul nostru mijloc de eliberare - războiul sfint dus în numele prin
cipiilor - unei teorii a păcii care nu e decit o manifestare a slăbiciunii, 
o minciună şi chiar un act de trădare atîta timp cit relaţiile dintre 
popoare se bazează pe politica diplomaţilor şi pe egoismul guvernelor. 
Fără îndoială că pacea este scopul final al civilizaţiei ; dar ce înseamnă 
pacea atîta timp cit există un Nikolai al Rusiei ? Omul care a dezmembrat 
naţiuni întregi, gîdele care trimite copii Ia spînzurătoare, care duce un 
război neîmpăcat chiar şi impotriva speranţei şi reminiscenţelor, care 
îneacă în lacrimile şi sîngele ei o ţară mare şi glorioasă I Pentru omenire, 
pentru civilizaţie, pentru Franţa însăşi, pacea cu acest Jack Ketch *. cu 
acest dement înseamnă o laşitate ; pentru echitate, pentru dreptate, pen
tru revoluţie, ea înseamnă o crimă I Ce înseamnă pacea cu Metternich, 
care angajează hoarde de asasini, care în interesul unui epileptic înco
ronat privează popoare întregi de libertate ? Ce înseamnă pacea cu tOţi 
aceşti mici cezari ai Europei, desfrînaţi şi ruinaţi sau bigoţi sceleraţi care 
domnesc azi pentru iezuiţi, miine pentru o curtezană ? Ce înseamnă pacea 
c u  aristocraticul şi mercantilul guvern englez, acest tiran al mărilor, un 
guvern care sugrumă libertatea în Portugalia, care stoarce bani chiar şi 
din zdrenţele poporului său ? Repetăm, pentru o ţară revoluţionară, pacea 
u aceşti dimătari, cu aceşti traficanţi de otrăvuri înseamnă laşitate, 
infamie, crimă, ecădere morală, falimentul nu numai l intereselor, dar 
al dreptăţii şi onoarei" . 

Celelalte ziare pariziene şi-au exprimat şi ele dezacordul 
cu diferitele puncte din programul d-Iui de Lamartine. El con
tinuă totuşi s ă.şi expună principiile în ziarul s ău "Le Bien 
Public"  201 din Mâ;on. Peste oîteva luni vom fi în stare să 
apreciem ce efect va produce asupra camerei deputaţilor 
noua sa actiune. 

Scis de F. Engels 
la începutul lunii noiembrie 1841 
Publicat 
în ziarul "The Northem StarM 
nr. 525 din 13 noiembrie 1 841, 
cu menţiunea redacţiei : ,D e l a c o r  e 8 p o n d e n t u 1 
n o s t r u d i n  P a r  i s· 

Se tipăreşte după textul ziaului 
Tradus din limba engleză 

* Jack Ketch - căLău englez (m. 1 686) al cărui nume a devenit sino
nim cu noţiunea de călău. - Nota Trad. 
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Războiul civil din Elveţia 202 

In sfhşit, se va pune capăt Iăudăroşiei neîncetate despre 
"leagănul libertăţii " ,  despre "nepoţii Jui Tell şi Winkelried" , 
despre vitejii învingători de la Sempach şi Murten ! 203 In sfîr
şit, a ieşit la iveală că leagănul libertăţii nu este nimic altceva 
decît centrul barba riei şi o pepinieră a iezuiţilor, că singurul 
argument eficace, singurul care i-ar putea face pe nepoţii lui 
Tell şi Winkelried să-şi bage minţile în cap sînt obuzele, că 
bravura de la Sempach şi  Murten n-a fost nimic altceva decît 
manifestarea desperării unor triburi de munteni brutali şi bi
goţi care se împotrives c cu îndărătnicie civilizaţiei şi pro
gresului I 

Este o adevărată fericire că democraţia europeană va 
s căpa în sfîrşit de acest balast de virtute şi  reacţionarism 
vechi-elveţian. Cîtă vreme democraţii vorbeau de virtutea, 
de fericirea şi de simplitatea patriarhală a acestor păstori din 
Alpi, cădea şi asupra lor o umbră reacţionară. Acum însă, 
cînd ei sprijină lupta Elveţiei civilizate, industrille, modern
democratice împotriva democraţiei �rimitive creştin-germane 
a vechilor cantoane care se ocupă cu creşterea vitelor, acum 
ei reprezintă pretutindeni progresul, acum încetează şi ul
tima aparenţă reacţionară, acum ei dau dovadă că încep să 
înţeleagă semnificaţia democraţiei în secolul al  XIX-lea. 

In Europa există două ţări în care vechea barbarie creştin
germană s-a păstrat În forma ei iniţială, încît aproape că 
folosesc ca hrană ghinda : este vorba de Norvegia şi Alpii 
superiori, adică vechea Elveţie 204. Atît în Norvegia cît 
şi în vechea Elveţie mai găsim încă exemplare autentice ale 
acelei rase de oameni care i-au bătut odinioară pe romani în 
pădurea teutoburgică cu măciuci şi ciomege după binecunos
cuta manieră vestfalică 205. Atît Norvegia cît şi  vechea Elve-
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tie sînt organizate în mod democratic. Există însă diferite 
feluri de democraţie şi este absolut necesar ca democraţii 
din ţările civilizate s ă-şi decline, în sfîrşit, răspunderea pen
tru democraţia norvegiană şi p entru cea a vechii Elveţii. 

In toate ţările civilizate mişcarea democratică tinde in 
ultimă instanţă la dominaţia politică a proletariatului. Ea 
presupune deci existenţa unui priletariat, existenţa unei bur
ghezii dominante, existenţa unei industrii care a dat naştere 
proletariatului şi a adus la putere burghezia. 

Nici în Norvegia şi nici în vechea Elveţie nu găsim nimic 
din toate acestea. In Norvegia găsim o faimoasă cîrmuire 
ţ ărănească (bonde-regimente) , în vechea Elveţie nişte păstori 
primitivi, care, în ciuda constituţiei lor democratice, sînt gu
vnaţi în mod p atriarhal de cîţiva proprietari funciari bogaţi, 
ca Abyberg etc. Burghezia există în Norvegia doar ca o ex
cepţie, iar în vechea Elveţie ea este inexistentă. Proletariat 
nu există aproape de loc. 

Democraţia ţărilor c ivilizate, democraţia modernă, nu are 
deci absolut nimic comun cu democraţia norvegiană sau cu 
democraţia vechii Elveţii.  Ea nu urmăreşte să introducă rîn
-duielile din Norvegia şi din vechea Elveţie, ci rînduieli 
care diferă de ele ca cerul de pămînt. Dar să anizm mai 
îndeaproape această democraţie germani că, servindu-ne pen
tru aceasta de vechea Elveţie, care ne interesează aici în pri
mul rînd. 

Care filistin german nu este entuziasmat de Wilhelm Tell, 
acest eliberator al p atriei ; care belfer nu dăveşte bătăliile 
de la Morgarten 206, Sempach şi Murten deopotrivă cu Mara
tonul, Plateea s au S alamina 207 ;  care fată bătrînă isterică nu 
se înflăcărează pentru pulpele tari şi coap sele viguroase ale 
flăcăilor virtuoşi din Alpi ? De la Ăgidiu9 Tschudi pînă la 
Johannes von Miller, de la Florian pînă l a  Schiller, măreţia 
vitejiei, libertăţii, iscusinţei şi forţei elveţienilor din vechea 
Elveţie a fost cîntată la nesfîrşit în versuri şi în proză. Tunu
rile şi carabinele celor douăsprezece cantoane servesc acum 
drept comentar la aceste înflăcărate imnuri de slavă. 

Elveţienii din vechea Elveţie s-au evidenţiat de două o ri 
în decursul istoriei . Prima dată cînd s-au eliberat în mod glo
rios de tirania austriacă, şi a doua o ară acum, cînd cu dum
nezeu înainte pornesc la luptă pentru iezuiţi şi pentru patrie. 

Glorioasa eliberare din ghearele vulturului austriac re
zistă numai Cu greu unui examen la lumina zilei. In decursul 
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istoriei s ale, casa de Austria a fost o singură dată progre
sistă ; aceasta s-a întîmplat la începutul carierei s ale, atunci 
cînd s-a aliat cu tîrgoveţii împotriva nobilimii, încercînd s ă  
pună bazele unei monarhii germane. A fost progresistă într-un 
mod cît se poate de filistin, dar totuşi a fost  progresistă. Şi 
cine i s-a opus cel mai categoric ? Elveţienii din vechea EI
veţie. Lupta elveţienilor din vechea Elveţie împotriva Aus
triei, gloriosul jurămînt de pe Riitli 208, s ăgeata eroicului Tell, 
memorabila victorie de la Morgarten, - toate acestea repre
zintă lupta unor p ăstori încăpăţînaţi împotriva asaltului dez
voltării istorice, lupta îndărătnicelor interese locale, încre
menite, împotriva intereselor întregii naţiuni, lupta ignorantei 
Împotriva culturii, a barbariei împotriva civilizaţiei. Ei au 
învins civilizaţia de atunci, şi ca pedeapsă au fost excluşi de 
la întreaga civilizaţie ulterioară. 

Dar aceasta n-a fost totul ; scurt timp după aceea necio
pliţii şi recalcitranţii păstori din Alpi au fost pedepsiţi mult 
mai rău. Ei au scăpat de dominaţia nobilimii austriece pentru 
a fi subjugaţi de burghezii filistini de la Ziirich, Lucerna. 
Berna şi Basel .  Aceştia, dîndu-şi seama că elveţienii din v�
chea Elveţie s înt tot atît de viguroşi şi tot atît de proşti ca şi 
boii lor, au intrat în Confederaţia helvetică, şi de atunci în
colo au rămas frumuşel acasă în dosul tejghelei, în timp ce 
păstorii tari de cap soluţionau cu arma în mînă toate conflic
tele lor cu nobilimea şi cu principii. Aşa s-a întîmplat la 
Sempach, Granson, Murten şi Nancy 209. Totodată li  s -a  per
mis s ă-şi aranjeze chestiunile lor intene după plac, aşa că au 
rămas în cea mai fericită ignoranţă asupra felului în care îi 
exploatau s cumpii lor confederaţi. 

. 

De atunci nu prea s-a mai vorbit despre ei. Oneşti şi cu 
frica în dumnezeu, ei nu aveau, ca şi pînă acum, altă preocu
pare decît mulsul, căşăritul, neprihănirea şi cîntecele alpine 
(Jodeln) . Din timp în timp organizau adunări populare, cu 
care ocazie se împărţeau în grupuri de oameni cu coarne, de 
oameni cu copite şi în alte grupuri de animale, şi nu se des
părţeau niciodată fără o cordială păruială germana-creştină. 
Erau s ăraci, dar neprihăniţi ;  proşti, dar cuvioşi şi plecaţi 
înaintea lui dumnezeu ; brutali, dar spătoşi ; aveau creierul 
slab, dar pulpele zdravene. Din timp în timp se înmulţeau 
prea mult, şi atunci tineretul "pornea la drum" ("reisslau
fen") ,  adică se înrola în armate străine, unde slujea drapelul 
cu cea mai nestrămutată credinţă, orice s-ar fi întîmplat. Nu 
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se poate spune despre elveţieni decît că în schimbul soldei 
lor se lăsau omorîţi cu cea mai mare conştiinciozitate. 

Suprema mîndrie a acestor bădărani elveţieni din vre
muri trecute a fost dintotdeauna faptul că nu s-au abătut 
cîtuşi de puţin de la obiceiurile strămoşilor lor, păstrînd de-a 
lungul veacurilor nestrămutată datina simplă şi austeră, 
aspră şi virtuoasă a străbunilor lor. Şi, într-adevăr, orice încer
care a civilizaţiei s-a izbit, neputincioasă, de pereţii de grnit 
ai stîncilor şi căpăţînelor lor. Din ziua În care primul strămoş 
al lui Winkelried şi-a mînat vaca cu inevitabila talangă idi
lică la gît pe păşunile virgine din jurul lacului celor patru can
toane şi pînă în clipa de faţă, cînd ultimul urmaş al lui 
Winkelried întinde popilor puşca s ă  i-o binecuvînteze, toate
casele se construiesc doma, toate vacile se mulg aidoma, 
toate cos iţele se împletesc aidoma, toate b'înzeturile se pre
pară aidoma şi toţi copiii se fac aidoma. Aici, in munţi, mai 
există paradisul, aici nu s-a ajuns încă la păcatul originar. 
Iar dacă se întîmplă vreodată ca un astfel de fiu neprihănit 
al Alpilor să nimerească în lumea mare şi să se lase sedus 
pentru o clipă de ispitele marilor oraşe, de farmecele şi artifi
ciile unei civilizaţii perverti te, de viciile ţărilor păcătoase
care n-au mund şi în care creşte grîul, neprihănirea este atît 
de adînc 'înrădăcinată în el, încît niciodată nu se poate pierde
cu totul. Ajunge ca urechea lui să prindă un singur sunet, 
numai două note din acele oîntece ale păstorilor care sună 
ca urletul unui îine, pentru ca imediat să cadă in genunchi 
plingînd şi pocăit şi, smulgîndu-se de îndată din mrejele ispi
tei, să n-aibă linişte pină ce nu se aruncă la picioarele bătrî
nului său tată strigînd : "Tată, greşit-am înaintea munţilor 
mei na:ali şi înaintea ta ; nu mai sînt vrednic să mă numesc. 
fiul tău l " .  

In timpurile din urmă au avut loc două invazii care au 
încercat să zdruncine aceste datini stupide şi această forţă 
primiivă. Prima a fost aceea a frncezilor în 1 798. Dar aceşti 
francezi, care, în genere, au răspîndit pretutindeni într-o 
oarecare măsură civilizaţia, n-au avut succes printre elveţie
nii din vechea Elveţie. Prezenţa lor n-a lăsat nici o urmă. Ei 
ll-au putut schimba nici cu o iotă din străvechile datini şi vir
tuţi. Cea de-a doua invazie s-a p rodus cam la vreo douăzeci de 
ani mai tîrziu, şi a dat totuşi oarecare roade. Aceasta a fost 
invazia turiştilor englezi, a lorzilor şi aristocraţilor londo
n�zi şi a nenumăraţilor fabricnţi de lumînări, de s ăpun, a 
negustorilor de coloniale d de tot felul de vechituri, care au 
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venit mai pe urmă. Această invazie a i'butit cel puţin să 
pună capăt vechii ospitalităţi şi s ă-i facă pe cinstiţii locuitori 
i colibelor de p ăstori, care mai înainte abia dacă ştiau ce 
s înt banii, să se transfome �n cei mai avizi şi şmecheri spe
culanţi din lume. Dar acest progres nu atinge cu nimic ve
Chile moravuri simple. Această speculă destul de ordinară s-a 
împăcat de minune cu virtuţile patriarhale - cu neprihăni
rea, iscusinţa, cumsecădenia şi fidelitatea. Nici măcar evla
via lor nu a fost atins ă ; popii îi absolveau cu o deosebită 
plăcere de toate înşelăciunile comise împotiva unor eretici 
englezi. 

Dar acum se pare totuşi că aceste moravuri pure vor fi 
zdruncinate din temelii. Să sperăm că trupele de rpresiune 
vor face tot ce le stă în putinţă pentru a s tîrpi toată această 
cumsecădenie, forţă primitivă şi neghiobie. Şi atunci va fi o 
zi tristă pentru dv., domnilor filistini ! Atunci nu vor mai 
exista păstori s ăraci, dar mulţumiţi, a căror netulburată seni
nătate să vi-o puteţi dori p entru ziua de duminică, după ce 
şase zile din s ăJptămînă v-aJi făcut afacerile cu cafea din 
cicoare şi ceai din frunze d e  porumbrea ! Atunci veţi plînge 
voi, belferi, căci s-a dus speranţa unui nou Sempach-Maraton 
-şi a altor măreţe fapte clasice ! Atunci veţi boci voi, fecioare 
isterice trecute de treizeci de ani, căci atunci adio pulpe de 
-şase ţoli, a căror imagine mîngîie visurile voastre singura
tice, adio frumuseţea de Antinous 210 a zdravenilor "flăcăi 
elveţieni " "Schweizerbuan " ) ,  adio coapse viguroase şi 
pantaloni ajustaţi, care vă atrag atît de irezistibil spre Alpi ! 
Oftaţi, blînde şi clorotice flori de pension, care, încă de pe 
cînd aţi citit operele lui Schiller, aţi visat la dragostea castă, 
dar atît de reală, a sprintenilor vînători de căprioare, căci 
atunci se vor fi spulberat iluziile voastre gingaşe şi nu vă va 
mai rămîne al:ceva de făcut decît s ă-I citiţi pe Henrik Stef
fens şi să visaţi la norvegienii glaciali ! 

Dar s ă  lăsăm asta. Elveţienii din vechea Elveţie trebuie 
combătuţi şi cu alte arme decît cu simpla ironie. Democraţia 
mai are cu ei multe alte s ocoteli decît cele în legătură cu vir
tuţile lor patriarhale. 

Cine a apărat la 14 iulie 1 789 Bastilia împotriva poporului 
care o asalta, cine . tras, la adăpostul unor ziduri 
groase, în muncitorii din Faubourg St. Antoine cu obuze şi 
g10anţe ? Elveţienii din vechea Elveţie din Sonderbund, stră
nepoţii lui Tell, Stauffacher 211 şi Winkelried. 
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Cine l-a apărat, la 10 august 1792, pe trădătorul Ludovic 
al XVI-lea la Luvru şi la Tuilerii împotriva dreptei mînii a 
poporului ? Elveţienii din vechea Elveţie din Sonderbund. 

Cine a înăbuşit cu ajutorul lui Nelson revoluţia napoli
tană din 1798 ? Elveţienii din vechea Elveţie din Sonderbund. 

Cine a restaurat la Neapole, în 1 823, cu ajutorul austrie
ciIor, monarhia absolută ? Elveţienii din vechea Elveţie din 
Sonderbund. 

Cine a luptat la 29 iulie 1830, pînă în ultima clipă, pentru 
un rege trădător " şi a tras iarăşi de la ferestrele şi de după 
coloanele Luvrului în muncitorii parizieni ? Elvetienii din ve
chea Elveţie din Sonderbund. 

Cine a înăbuşit cu o brutalitate cunoscută de toată lumea 
şi iarăşi în alianţă cu austriecii insurecţia din Romagna în 
1 830 şi 183 1 ? Elveţienii din vechea Elveţie din Sonderbund. 

In sfîrşit, cine a ţinut pînă în acest moment pe italieni 
sub teroare, silindu-i să se plece sub dominaţia cruntă a 
aristocraţilor, p rincipilor şi popilor lor, cine a fost în Italia 
mîna dreaptă a Austriei, cine-l ajută chiar în clipa de faţă 
pe sîngerosul tiran Ferdinand de Nepole să-şi ţină în frîu 
poporul revoltat, cine mai joacă şi azi rolul de călău 'cu pri
Jejul execuţiilor în masă pe care le ordonă acesta ? Aceiaşi 
elveţieni din vechea Elveţie din Sonderbund, aceiaşi nepoti 
ai lui Tell, Stauffacher şi Winkelried. 

Intr-un cuvânt, oriunde şi orioînd a izbucnit vreo mişcare 
revoluţionară în Franţa, care direct sau indirect însemna un 
succes pentru democraţie, întotdeauna mercenarii vechii El
veţii au fost aceia care au luptat împotriva ei cu cea mai 
mare îndîrjire şi pînă în ultima clipă. Şi mai cu seamă în Italia 
aceşti mercenari elveţieni au fost neîncetat slugile şi uneltele 
cele mai fidele ale Austriei. Binemeritata pedeapsă pentru glo
rioasa eliberare a Elveţiei din ghearele vulturului cu două 
capete. 

Să nu se creadă cumva că aceşti mercenari ar fi drojdia 
ţării lor şi că sînt înfieraţi de compatrioţii lor. In memoria 
elveţienilor căzuţi la 10 august 1792 la Luvru - nu l-au pus 
oare cetăţenii oraşului Lucerna p e  cucernicul nerod islandez 
Thorwaldsen să cioplească în stîncă, în faţa porţilor oraşului, 
un leu imens care, rnit de o săgeată, apără cu laba sa, cre
dincioasă pînă la moarte, blazonul cu crini al Bourbonilor !  
Astfel cinsteşte Sonderbundul fidelitatea venală a fiilor săi. 
El trăieşte din comerţul de oameni şi-l proslăveşte. 

* - Carol al X-lea. - Nola Red. 



398 Friedrich ngels 

Pot oare democraţii englezi, francezi şi germani să  aibă 
ceva comun cu acest fel de  democraţie ? 

Insăşi burghezia, prin industria ei, prin comerţul ei, prin 
instituţiHe ei politice, tinde să smulgă pretutindeni din izo
larea lor micile localităţi închistate, care trăiesc numai pen
tru sine, să le pună în legătură una cu alta, să contopească 
interesele lor, să lărgească orizontul �or local, să  distrugă 
portul, mentalitatea şi obiceiurile lor locale şi să închege, din 
numeroasele localităţi şi provincii pînă acum independente 
una de alta, o naţiune mare cu interese, obiceiuri şi vederi 
comune. Insăşi burghezia centralizează întro mare măsură. 
Proletariatul este departe de a fi dezavantajat de această cen
tralizare ; dimpotrivă, această centralizare îi dă posibilitatea 
să se unească, să se simtă o clasă, s ă-şi însuşească, în 
cadrul democraţiei, o concepţie politică  corespunzătoare, 
pentru ca în cele din unnă să învingă burghezia. Pro
letariatul democrat nu numai că are nevoie de centra
lizarea pe care a iniţiat-o burghezia, dar el va trebui să o 
înfăptuiască în proporţii mult mai mari. In timpul acelei scurte 
perioade a revoluţiei franceze cînd p roletariatul s-a aflat, în 
timpul dominaţiei montagnarzilor, la cînna statului ,  el a im
pus centralizarea prin toate mijloacele, cu ajutorul mitralii
lor şi al ghilotinei. Proletariatul democrat, dacă va ajunge 
acum din nou la putere, va trebui să centralizeze cît mai 
repede nu numai fiecare ţară în p arte, ci ,chiar toate ţările 
civilizate laolaltă. 

Vechea Elveţie n-a făcut însă niciodată altceva decît 
să se împotrivească centralizării. Cu o îndărătnicie într-ade
văr animalică ea s-a cramponat de izolarea ei de tot restul 
lumii, de obiceiurile, de portul şi de p rejudecăţile ei locale, 
de mărginirea ei locală şi de închistarea ei. In inima Europei 
ea a încremenit în barbaria ei iniţială, în timp ce toate cele
lalte naţiuni, chiar şi ceilalţi elveţieni, au progresat. Cu toată 
încăpăţînarea primitivă germanică, ea îşi apără suveranitatea 
cantonală, adică îşi apără dreptul de a rămîne în vecii vecilor 
mărginită, bigotă, b rutală, ignorantă, neroadă şi venală, cum îi 
place ei, indiferent dacă vecinii suferă sau nu din această 
cauză. De îndată ce se pune problema propriei ei stări anima
lice, ea nu mai recunoaşte nici o majoritate, nici o înţelegere, 
nici o obligaţie. Dar în secolul al X(X-Iea nu mai este posibil 
ca două părţi ale uneia şi aceleiaşi ţări să existe una alături 
de cealaltă fără a avea nici un fel de relaţii şi fără a se in
fluenţa reciproc. Cantoanele radicale au o înrîurire asupra Son-
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derbundului, Sonde'bundul are, la rîndul său, o înrîurire asupra 
cantoanelor radicale în care mai există ici colo şi elemente ex
trem de înapoiate. Cantoanele radicale sînt, prin urmare, inte
resate ca Sonderbundul să renunţe la bigotismul lui, la măr
ginirea şi la îndărătnicia lui, şi dacă Sonderbundul nu vrea, 
îndărătnicia lui va trebui înfrîntă cu forţa. Şi în momentul de 
faţă se întîmplă acest lucru. 

Războiul civil care a izbucnit acum nu poate fi decît folo
sitor cauzei democraţiei. Chiar dacă în cantoanele raicale 
mai persistă o bună doză de brutalitate germanică, chiar dacă 
în spatele democraţiei se mai ascunde încă ba o oîrmuire ţă
răneas că ba una bU'gheză, sau alteori o îmbinare a amîndu
rora, chiar dacă şi cele mai civilizate cantoane se află cu 
mult în urma dezvoltării civilizaţiei europene, iar elemente cu 
adevărat modene încep să se înfiripe numai ici şi colo, toate 
acestea nu-s nicidecum în favoarea Sonderbundului. Este ne
cesar, imperios necesar ca acest ultim refugiu al vechiului 
germanism brutal, al barbariei, al bigotismului, al simplităţii 
şi virtuţii p atriarhale, al stabilităţii şi al credinţei pînă la 
moarte faţă de acela care oferă mai mult să fie în sfîrşit dis
trus. Cu cît va acţiona mai energic dieta federală, cu cît va 
scutura mai tare acest vechi cuib de popi, cu atît mai mult 
va avea dreptul să ceară sprij inul tuturor democraţilor ho
tărîţi, cu atît mai mult va dovedi că înţelege situaţia în care 
se află. Desigur, cele cinci mari puteri sînt prezente şi 
înşişi radicalilor le e teamă. 

Pentru Sonderbund este însă semnificativ faptul că acum, 
cînd atitudinea Austriei este mai josnică, mai mîrşavă, mai 
ordinară şi mai dezgustătoare ca oricînd, aceşti fii autentici 
ai lui Wilhelm Tell trebuie să implore ajutorul casei de Aus
tria, duşmanul ereditar al Elveţiei. Aceasta constituie o pe
deapsă în plus pentru glo rioasa eliberare a Elveţiei din ghea
rele vulturului cu două capete şi pentru nesfîrşitele Iăudăro
şenii pe această temă. Şi pentru ca pedeapsa să fie deplină, 
însăşi Austria se găseşte astăzi într-un asemenea impas, în
cit nici nu este în stare să-i ajute pe fiii lui Tell I 
Scris de F. Engels aproximativ 
la 10 noiembrie 1847 
Publicat 
in "Deutsche-Briisseler-Zeitung" 
nr. 91 din 14 noiembrie 147 
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Mişcarea pentru reformă în Franţa 

Cînd în timpul ultimei sesiuni l camerei legislative 
d-l E. de Girardin a dat pe faţă numeroasele afaceri scandn
loase şi cazurile de corupţie care, credea el, vor răstuna gu
vernul ; cînd, după toate acestea, guvenul a ţinut piept furtu
nii j cînd faimoşii 225 " au declarat că sînt "satisfăcuţi" şi 
convinşi de nevinovăţia guvernului, se părea că totul a trecut 
cu bine şi, spre sfîrşitul sesiunii, opoziţia din parlament l 
recăzut în aceeaşi stare de letargie şi de neputinţă pe care o 
manifestase la începutul sesiunii. Dar chestiunea rămăsese 
deschisă. Căci dacă d-nii Rotschild, Fould, Fulchiron & Co. 
erau satisfăcuţi, poporul şi o mare parte a clasei de mijloc 
nu erau mulţumiţi. Majoritatea burgheziei franceze, în special 
burghezia de mijloc şi mica burghezie, nu putea să nu vadă 
că actualii alegători devin din ce în ce mai mult sluga supusă 
a unui mănunchi de bancheri, agenţi de bursă, afacerişti care 
făceau speculaţii cu acţiunile căilor ferate, mari industriaşi , 
proprietari de moşii şi de mine, şi că guvernul apără numai 
interesele acestora. Ea îşi dădea seama că dacă nu extinde 
dreptul de vot nu are nici o perspectivă să recîşmge poziţia pe 
care o deţinuse înainte în cameră şi pe care, începînd in 
1 830, o pierduse treptat. Ştia că o reformă electorală şi parla
mentară înseamnă o experienţă periculoasă pentru ea ; dar ce 
putea să facă ? Văzînd că la haute finance - stăpînii bursei 
din Paris - a cumpărat atît guvenul cît şi ambele camere, 
văzîndu-şi propriile interese călcate în picioare în mod făţiş, 
ea era silită fie să rabde şi să aştepte supusă şi calmă ziua în 
care abuzurile magnaţilor banului o vor duce la faliment, fie' 

* - majoritatea camerei deputaţilor care sprijinea guvernul. -
Nola Red. 
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să rişte reforma p arlamentară. Şi atunci a preferat ultima 
soluţie. 

In consecinţă, cu vreo patru luni în urmă, opoziţia de toate 
nuanţele s-a unit în vederea organizării unei demonstraţii în 
favoarea reformei electorale. S-a aranjat un banchet public 
care a avut loc în iulie la Paris, în s ălile de festivităţi de la 
Chateau-Rouge. Erau reprezentate toate fracţiunile adepţilor 
reformei, astfel că adunarea era destul de pestriţă i dar de
mocraţii, care au fost cei mai activi, predominau în mod 
evident. Ca o condiţie a participării lor la banchet, ei au cerut 
să nu se bea în sănătatea regelui şi, în schimb, să se închine 
un toast pentru suveranitatea poporului. Comitetul, ştiind prea 
bine că în cel mai democratic oraş al Franţei el nu va putea 
organiza o demonstraţie impunătoare fără sprijinul democra
ţilor, a fost nevoit să accepte. Dacă nu mă înşel, aţi publicat 
atunci o dare de seamă completă asupra acestui banchet 212, 
care, atît sub raport numeric cît şi sub cel intelectual, a fost  
înainte de toate o adevărată demonstraţie a forţei democra
ţilor de la Paris .  

"Journal des Debats " nu a pierdut ocazia să fac. o zarvă 
teribilă în jurul acestui banchet. 

"Se poate 1 Nici un toast pentru rege 1 Şi nu din neglijenţă, nu din 
cauză că nu s-au respectat uzanţele, ci o parte dintre organizatorii ban
chetului au acceptat să participe la banchet cu condiţia ca să se renunţe 
la acest toast ! Nimic de zis ! frumoasă societate şi-au ales aşezatul şi 
paşnicul domn Duvergier de Hauranne şi d-l Odilon Barrot, acest monar
hist convins şi  as al forţei morale ! Asta nu mai e republicanism, ci  ade
vărat revoluţionarism, apologia forţei fizice, socialism, utopism, anarhism 
şi comunism ! Nu, domnilor, noi vă cunoaştem ; am avut exemple ale 
faptelor voastre singeroase, avem dovezi ce ţeluri urmăriţi. Cu 50 de an. 
in urmă, dv. vă numeaţi Clubul iacobinilor /" 

A doua zi "National" a răspuns ieşir�lor violente şi 
furibunde ale gazetei violente În moderaţia ei cu o avalanşă 
de citate din jurnalul intim al lui Ludovic-Filip, scris în 1790 
şi 1191 şi în care fiecare însemnare zilnică a celui care pe 
atunci se numea "cetăţeanul Egalite-junior"  începea cu urmă
toarele cuvinte : "Astăzi am fost 'la iacobini " .  "Astăzi mi-am 
luat libertatea să le spun iacobinilor cîteva cuvinte care au 
fost aplaudate cu căldură".  "Astăzi mi s-a încredinţat oficiul 
de portar la iacobini" etc. 

Comitetul central al opoziţiei a invitat pe prietenii din ţară 
să urmeze exemplul dat de metropolă şi să organizeze pretu
tindeni banchete asemănătoare în favoarea reformei. Acest 
lucru s-a şi făcut, şi aproape în toate colţurile Franţei s-au 
26 - Marx-Engels - Opere. voI. 4 
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ţinut banchete ale adepţilor reformei. Dar nu pretutindeni 
s-a Putut ajunge la aceeaşi unitate a tuturor fracţiunilor adep
ţilor reformei. n multe oraşe mai mici, liberalii burghezi au 
fost  destul de putenici ca să impună să se bea în sănătatea 
regelui, determinînd astfel abţinerea democraţilor. In alte 
localităţi ei au încercat să impună acest toast sub următoa
rea formă : "Pentru un monarh constituţional şi pentru suvera
nitatea poporului " .  Deoarece nici această formulă nu i-a 
satisfăcut pe democraţi, liberalii au recurs la alte subterfugii 
şi au înlocuit "n monarh constituţional " prin "instituţii consti
tuţionaleu ,  printre care era, fireşte, subînţeleasă în mod tacit 
şi regalitatea. In cercurile liberale din provincie se discută 
acum importanta problemă dacă trebuie să se renunţe şi la 
această formulă şi să se pună capăt tuturor încercărilor de a 
închina sub orice formă sau deghizare posibilă în sănătatea 
regelui, sau dacă trebuie să se separe Pe faţă de democraţi, 
care, în acest caz, ar organiza banchete separate şi i-ar concura 
pe liberali. Aceasta din cauză că partidul democrat insistă 
asupra condiţiei iniţiale a înţelegerii, şi anume ca regele să 
nu fie absolut de loc amestecat în această afacere, şi dacă cu 
o anumită ocazie "National " a manifestat o oarecare neho
tărîre, în schimb cei de la "Reformeu stau ferm pe poziţiile 
republicanismului. In toate oraşele mari liberalii au fost siliţi 
să cedeze ; iar dacă în localităţile de importanţă mai mică s-a 
închinat totuşi în s ănătatea regelui, aceasta s-a întîmplat pen
tru că asemenea banchete costă foarte mulţi bani şi prin 
urmare poporul nu poate, fireşte, să participe la ele. Cu oca
zia banchetului de la Bar-Ie-Duc, "Reforme u spune : 

"Oricine ar considera că asemenea demonstraţii ilustrează starea de 
spirit din Franţa ar comite, fără îndoială, o mare greşeală ; banchetele 
sînt organizate numai de burghezie, iar poporul este cu totul exclus de 
la aceste manifestări. Şi dacă agitaţia nu va depăşi limitele banchetului 
de la Bar-le-Duc, ea nu va duce la nici un rezultat, ca orice mişcare bur
gheză : ca mişcarea în favoarea libertătii comertului, care, după cîteva 
discursuri inconsistente, a încetat foarte curind". 

Primul banchet mare după cel de la Paris a avut loc la 
Strassburg la începutul lunii septembrie. Acesta a avut mai 
curînd un caracter democratic, iar la sfîrşitul lui un muncitor 
a propus un toast în cinstea organizaţiei muncii ,  termen care 
în Franţa exprimă ceea ce încearcă să realizeze în Anglia 
Asociaţia naţională a s.ndicatelor, şi anume eliberarea muncii 
de opresiunea capitalului pe calea organizării unor întreprin
deri industriale, agricole şi de altă natură, fie de către Înşişi 
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muncitorii asociaţi, fie de către întregul popor sub conduce
rea unui guvern democratic. 

Apoi a urmat banchetul de la Bar-Ie-Duc, care a fost o 
demonstraţie burgheză şi s-a încheiat cu propunerea făcută 
de primar de a închina în sănătatea monarhului constituţional 
(foarte constituţional, într-adevăr) , precum şi banchetele de 
la Colmar, Reims şi Meaux ; la toate aceste banchete rolul 
predominant l-a avut exclusiv burghezia, care în aceste oraşe 
de importanţă mai mică şi-a impus întotdeauna punctul ei de 
vedere. 

In schimb banchetul de la Saint-Quentin a fost mai mult 
sau mai puţin democratic ; iar acela de la Orleans, care a avut 
loc în ultimele zile ale lunii septembrie, a fost de la început 
pînă la sfîrşit un miting cu adevărat democratic.  Acest lucru 
reiese din toastul închinat clasei muncitoare, la care a răs
puns un democrat, d-l Marie, unul dintre cei mai renumiţi 
avocaţi din Paris. El şi-a început discursul cu următoarele 
cuvinte : 

"Inchin pentru muncitori - pentru cei care sînt întotde.una negli
j aţi şi uitaţi, dar care sînt întotdeauna credincioşi intereselor ţării lor, 
Întotdeauna gata să moară pentru cauza ei, fie apărîndu-şi patria împo
triva agresiunii străine, fie apărînd instituţiile ei atunci cind sînt amenin
ţate de duşmanii inteni 1 Pentru cei cărora le-am cerut zilele din iulie 
şi  care ni le-au dat, care sînt teribili atunci cind acţionează, generoşi 
cind triumfă, minunaţi în curajul, cinstea şi dezinteresarea lor 1 "  

E l  şi-a încheiat toastul c u  aceste cuvinte : "Libertate, ega
litate, fratenitate ! " .  Este caracteristi c că banchetul de la 
Orleans a fost singurul unde am putut constata că au fost 
rezervate tacîmuri pentru reprezentanţii muncitorilor. 

Banchetele de la Coulommiers, Melun şi Cosne de asemenea 
au fost adunări exclusiv burgheze. Reprezentanţii "centrului 
s tîngaU, liberalii burghezi de la "Constitutionnel " 213 şi 
"Siecle" s-au amuzat ascultînd discursurile d-Ior Barrot, 
Beaumont, Drouyn de l 'Huys şi ale altor asemenea negustoraşi 
de reforme. La Cosne democraţii s-au pronunţat deschis îm
potriva demonstraţiei, deoarece organizatorii ei au insistat s ă  
se închine î n  sănătatea regelui.  Acelaşi spirit îngust a predo
minat şi la banchetul de la La Charite de pe Loire. 

In schimb banchetul adepţilor reformei de la Chartres a 
fost pe de-a-ntregul democrat. Nici un toast în cinstea rege
lui, ci toasturi închinate reformei electorale şi parlamentare 
pe cea mai largă bază, pentru Polonia şi Italia, pentru orga
nizaţia muncii. 
26* 
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Săptămîna aceasta vor avea loc banchete la Lille, Valen
ciennes, Avesnes şi în general pe tot cuprinsul departamentu
lui Nord, După toate probabilităţile, cel puţin cele din Lille 
şi din Valenciennes vor avea un caracter net democratic, tn 
sudul Franţei, la Lyon şi în vest se pregătesc alte demonstra
ţii. Mişcarea pentru reformă este departe de a se apropia de 
sfîrşit, 

Din această dare de seamă vedeţi că de la bun început 
mişcarea pentru reformă din 1847 poartă pecetea luptei dintre 
liberali şi democraţi i că în timp ce liberalii au reuşit s ă-ş. 
atingă ţelurile în toate localităţile mai mici, democraţii au 
fost mai tari în toate oraşele mari ; la Paris ,  Strassburg, 
Orleans, Chartres şi chiar într-un oraş mai mic, la Saint
Quentin ; că liberalii au căutat în fel şi chi<p să obţină sprij i
nul democraţilor, că au recurs la tot felul de subterfugii şi au 
făcut concesii ,  în timp ce democraţii nu au retractat nici o 
iotă din condiţiile în care s-au declarat gata să-şi dea sprij i
nul şi că oriunde au luat parte la banchete democraţii şi-au 
impus punctul de vedere, Astfel, pînă la urmă, întreaga miş
care s-a soldat în favoarea democraţiei, pentru că toate acele 
banchete care au suscitat într-o oarecare măsură atenţia pu
blicului au avut un caracter democratic. 

Mişcarea pentru reformă a fost susţinută de consiliile de
partamentale care s-au întrunit în septembrie şi care sînt în 
întregime formate din burghezi. Consiliile departamentelor 
Câte-d'Or, Finisterre, Aisne, Mosela, Rinul superior, Oise, 
Vosges, din nord şi altele au cerut reforme mai mult sau mal 
puţin substanţiale, toate, fireşte, în limitele liberalismului 
burghez. 

Dar, veţi întreba, ce fel de reforme se cer 1 Există tot atî
tea proiecte de reformă cîte nuanţe de liberali şi radicali 
există. Revendicarea cea mai modestă este extinderea dreptu
lui de vot şi asupra aşa-numitelor "capacităţi U (capacities) 
sau ceea ce dv. în Anglia aţi numi intelectuali, chiar dacă nu 
plătesc cei 200 de franci impozite directe, care în prezent fac 
dintr-un om un alegător. Apoi liberalii mai au şi alte pro
puneri ma. mult sau mai puţin comune cu cele ale radicalilor. 
Acestea sînt : 

1 .  Extinderea incompatibiJităţii, sau decretarea anumitor 
funcţii de stat ca fiind incompatibile cu funcţiile unui depu
tat. In prezent guvernul are în camera deputaţilor peste 150 
de funcţionari subordonaţi lui, fiecare dintre ei putînd fi în 
orice moment concediat şi depinzînd astfel cu totul de guvern. 
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2. Lărgirea anumitor circumscripţii electorale, dintre care 
unele cuprind mai puţin de 150 de alegători, care depind deci 
în întregime de influenţa pe care o exercită guvernul asupra 
intereselor lor locale şi personale. 

3. Alegerea tuturor deputaţilor unui departament în cadrul 
unei adunări care să cuprindă pe toţi alegătorii şi care să fie 
ţinută în principalul oraş al departamentului j în felul acesta 
se speră că interesele locale se vor confunda, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, cu interesele comune ale întregului 
departament, iar corupţia şi influenţa exercitată de guven 
vor fi stăvilite. 

Mai există apoi propuneri pentru micşorarea censului elec
toral pentru diferite grade de alegeri. Cea mai radicală dintre 
aceste propuneri este cea făcută de "National /1 , organul mi
cilor negustori republicani, prin care se cere ca toţi cei care 
fac parte din Garda naţională să aibă drept de vot. In felul 
acesta ar avea drept de vot întreaga clasă a meseriaşilor şi 
a micilor negustori, dreptul de vot Iărgindu-se în aceeaşi 
măsură ca în Anglia prin reform-bill, numai că în Franţa con
secinţele unei asemenea măsuri ar fi cu mult mai Însemnate. 
Mica burghezie din această ţară este atît de oprimată şi 
stoarsă de marii c apitalişti, încît, de îndată ce ar căpăta drep
tul de vot, s-ar vedea silită să recurgă la măsuri de-a dreptul 
agresive împotriva lorzilor banului. După cum am arătat 
Într-un articol pe care vi l-am trimis acum cîteva luni, ea ar 
fi antrenată din ce în ce mai departe chiar şi împotriva pro
priei ei voinţe j ea ar fi silită sau să renunţe la poziţiile cîşti
gate, sau să încheie o alianţă deschisă cu clasa muncitoare, 
şi acest lucru ar duce mai curînd sau mai tîrziu la republică *. 
Ea ştie, într-o oarecare măsură, acest lucru. Cea mai mare 
parte a micii burghezii este pentru votul universal, şi acesta 
este şi punctul de vedere al ziarului "National " , care sprijină 
măsura de mai sus numai pentru că o consideră un pas preli
minar pe calea spre reformă. Printre toate cotidianele de la 
Paris există totuşi unul pe care nu-l satisface decît votul 
universal şi care prin cuvîntul "republică" înţelege nu numai 
reforme politice, care în fond las ă  clasa muncitoare într-o 
situaţie tot atît de nenorocită ca şi mai înainte, ci şi reforme 
sociale, şi anume reforme sociale foarte precise. Acest ziar 
este "Reforme".  

Totuşi nu trebuie considerat că  agitaţia care are loc acum 
în Franţa se rezumă la mişcarea pentru reformă. Departe de 

* Vezi volumul de faţă, ag. 187. - Nota Red. 
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aceasta I La toate aceste banchete, fie ele liberale sau demo
cratice, a predominat burghezia ; banchetUl de la Orleans a 
fost singurul la care au luat parte muncitori. Mişcarea munci
torească se desfăşoară paralel cu aceste banchete, fără zarvă, 
subteran, aproape invizibil pentru cel care nu îşi dă osteneala 
s-o observe mai îndeaproape. Dar ea se dezvoltă acum mai 
intensiv ca oricînd. Guvernul ştie foarte bine acest lucru. El 
a încuviinţat toate aceste banchete ale burgheziei ; dar cînd 
în septembrie muncitoii tipografi din Paris au cerut aproba
rea pentru banchetul lor anual, care pînă acum a avut loc în 
mod regulat, li s- a  refuzat aprobarea, deşi banchetul nu avea 
cîtuşi de puţin un caracter politic. Guvernul se teme atît de 
mult de muncitori, încît nu le acordă nici cea mai neînsem
nată libertate. Se teme pentru că poporul a renunţat la orice 
tentativă de insurecţie şi de răzmeriţă. Guvernul doreşte răz
meriţa ; el o provoacă chiar prin toate mijloacele. Poliţia a 
aruncat mici bombe pline cu manifeste incendiare care, după 
ce explodează bomba, se împrăştie p e  străzi. Cele întîmplate 
la atelierul din rue St. Honore au fost folosite pentru dezlăn
ţuirea celor mai violente atacuri împotriva poporului, în 
scopul de a-l împinge la răscoală şi la acte de vio
lenţă 214. Timp de două săptămîni zecile de mii de oa
meni care s-au adunat pe străzi au fost trataţi cum nu 
se poate mai brutal ; deşi erau gata s ă  răspundă la fortă 
prin forţă, ei s-au abţinut, pentru a nu funiza un pre
text pentru promulgarea de noi legi represive. Gîndiţi-vă, ce 
înţelegere tacită, ce conştiinţă unanimă a ceea ce trebuie făcut 
a prevalat în acel moment, ce efort trebuie să fi însemnat pen
tru poporul parizian să accepte mai curînd un asemenea tra
tament ruşinos decît să încerce o insureclie fără şanse de 
succes. Ce progres enorm vădeşte această stăpînire de sine 
manifestată de aceiaşi muncitori parizieni care arareori au 
ieşit în stradă fără să fi prefăcut în ţăndări tot ce au întîlnit 
in cale, pentru care insurecţia este un lucru obişnuit şi care 
pornesc la revoluţie tot atît de veseli ca şi cînd s-ar duce 
la cîrciumă I Dar aţi greşi dacă aţi trage de aici concluzia 
că a s căzut înflăcărarea revoluţionară a poporului. Dimpo
trivă, muncitorii de aici simt mai imperios ca oricînd nece
sitatea unei revoluţii ,  şi anume a unei revoluţii ,care să 
meargă mai în adîncime, care să fie cu mult mai radicală de
cît cea dintîi. Dar ei ştiu din expeienţa dobîndită în 1830 că 
lupta singură nu este suficientă ; că de îndată ce inamicul e 
invins, ei trebuie să ia măsuri care să asigure stabilitatea 
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cuceririlor lor, care să zdrobească nu numai puterea politică, 
dar şi pe cea socială a capitalului, care să le asigure atît bună
starea socială cît şi puterea politică. Şi de aceea ei aşteaptă 
foarte liniştiţi momentul prielnic, dar între timp studiază cu 
sîrg problemele so cial-economice a căror soluţionare le va in
dica măsurile care trebuie să fie luate pentru a realiza, pe bază 
solidă, bunăstarea tuturor. In decurs de o lună sau două au 
fost  vîndute în atelierele din Paris 6.000 de exemplare din 
lucrarea lui Louis Blanc "Organizarea muncii"  215 şi trebuie să 
ţineţi seama că au mai apărut cinci ediţii ale acestei cărţi. Ei  
citesc de asemenea multe alte lucrări în care sînt tratate 
aceste probleme şi apoi se întrunesc în grupuri mici, cîte 
1 0-20 de persoane, ca să dis cute diferitele soluţii propuse în 
aceste lucrări. Ei nu vorbesc mult despre revoluţie ,  aceasta 
fiind un lucru de la sine înţeles, un subiect asupra căruia sînt 
toţi de acord ; dar cînd va fi sosit momentul, cînd o ciocnire 
Între popor şi guvern va fi inevitabilă, ei se vor afla cît ai 
clipi pe străzi şi în pieţe, vor smulge pietrele caldarîmului ,  
vor pune omnibuzele, căruţele şi trăsurile de-a curmezişul 
străzilor, baricadînd fiecare trecere, transformînd fiecare 
ulicioară într-o fortăreaţă şi vor înainta, în ciuda oricărei 
rezistenţe, de la Bastilia la Tuilerii. Şi atunci mă tem că cea 
mai mare parte dintre onorabilii participanţi la banchetele în 
favoarea reformei se vor ascunde în cel mai întunecos ungher 
al casei lor sau se vor împrăştia, asemenea frunzelor moarte, 
în faţa vijeliei dezlănţuite de popor. Atunci se va sfîrşi cu 
d-nii Odilon Barrot, de Beaumont şi alţi liberali care astăzi ţin 
discursuri fulmin ante, iar poporul îi va judeca tot atît de sever 
pe cît judecă ei a cum Juvernul conservator. 

Scris de F. Engels la inceputul 
lunii noiembrie 1847 
Publicat 
in ziarul "The Northern Star" 
nr. 526 in 20 noiembrie 1847, 
cu menţiunea redacţiei : 
"D e l a c o r  e s p o n d e n t u 1 
n o s t r  u d i n  P a r  i s· 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engel. 

Mişcarea cartistă 216 

Deschiderea unui parlament nou ales, care numără printre 
membrii săi reprezentanţi de vază ai partidului popular, nu 
putea să nu p roducă o agitaţie extraordinară în rîndurile 
democraţiei. Pretutindeni aso ciaţiile locale ale cartiştilor se 
reorganizează. Numărul mitingurilor creşte ; cele mai diferite 
moduri de acţiune sînt propuse şi discutate la aceste mitin
guri. Comitetul executiv al asociaţiei cartiste a luat condu
cerea acestei mişcări şi, Într-o adresă către democraţia brita
nică, a trasat planul de campanie pe care partidul îl va urma 
în timpul sesiunii actuale. 

"Peste citeva zile - se spune în adresă - se va întru ni o adunare 
care îndrăzneşte să se numească, în faţa poporului, cHlunarea comunelor 
din Anglia. Peste citeva zile, această adunare, aleasă de o singură clasă 
a societăţii, îşi va începe lucrările ei inechitabil� şi odioase, pentru a 
consolida, în detrimentul poporului, interesele acestei clase. 

De la bun început poporul trebuie să protesteze în masă împotriva 
exercitării funcţiilor legislative, uzurpate de această adunare. Voi, car
tlştii Regatului Unit, dispuneţi de mijloacele pentru realizarea acestui 
scop, şi este de datoria voastră să uzaţi de ele. Vă supunem, aşadar, o 
nouă petiţie naţională pentru o Cartă a poporului. Acoperiţi-o cu mi
lioanele voastre de semnături i faceţi în aşa fel încît s-o putem prezenta 
ca fiind expresia voinţei naţionale, Ca protestul solemn al poporului îm
potriva oricărei legi promulgate fără consimţămîntul său, în sfîrşit ca un 
bill pentru redobîndirea suveranităţii naţionale, care a fost răpită poporu
lui cu atitea secole în urmă. 

Dar petiţia singură nU ar putea satisface exigenţele momentului. Am 
cucerit, e drept, un loc în adunarea legislativă pentru d-l O'Connor. 
Deputaţii democraţi vor avea în persoana lui Un conducător vigilent şi 
a ctiv. Este însă necesar ca O'Connor să găsească un sprijin în presiunea 
din aJară ; iar voi sînteţi acei care trebuie să creaţi această presiune din 
afară, această opinie publică puternică şi impunătoare. Pretutindeni sec
ţiile asociaţiei noastre trebuie să se reorganizeze i toţi foştii membri trebuie 
să revină în rîndurile noastre i să se convoace peste tot mitinguri i discu
tarea Cartei să fie pretutindeni la ordinea zilei i toate organizaţiile locale 
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trebuie să strîngă cotizaţii pentru a mări fondurile noastre. Fiţi activi, 
daţi dovadă de vechea energie engleză, şi atunci campania care incepe 
va fi cea mai glorioasă pe care am întreprins-o vreodată pentru victoria 
democraţiei " . 

Asociaţia "Frăţia democratăU 217 , compusă din democraţi 
aparţinînd aproape tuturor naţiunilor europene, s-a raliat şi 
ea de curînd, pe faţă şi fără rezerve, la agitaţia cartistă. Ea 1 
adoptat următoarea rezoluţie : 

"Considerînd că poporul englez nu va putea sprijini în mod efectiv 
lupta democraţiei din celelalte ţări decît atunci cînd va fi cucerit pentru 
sine însuşi un regim democratic ; 

că asociaţia noastră, înfiinţată în vederea sprijinirii democraţiei mili
tante din toate ţările, trebuie să se ralieze luptei pe care o duc democraţii 
englezi pentru a obţine o reformă electorală pe baza Cartei. 

Asociaţia «Frăţia democrată» îşi ia angaj amentul să sprijine din toate 
puterile agitaţia pentru Carta populară" . 

Această asociaţie frăţească, care numără printre membrii 
ei pe democraţii cei mai marcanţi, atît englezi cît şi străini 
care locuiesc la Londra, capătă din zi în zi mai multă impor
tanţă. Ea a luat asemenea proporţii, încît liberalii din Londra 
au găsit de cuviinţă să-i opună o ligă internaţională 218 bur
gheză, condusă de somităţile parlamentare ale liber-schimbis
mului. Scopul acestei noi asociaţii, în fruntea căreia se află 
d-l doctor Bowring, colonelul Thompson şi alţi campioni ai 
liber-schimbismului, este de a face, sub mantia frazelor filan
tropice şi liberale, propagandă în străinătate în favoarea 
liber-schimbismului. După cît se pare, ea nu va avea însă o 
viaţă lungă. De şase luni de cînd există, ea nu a acţionat 
aproape de loc, în timp ce "Erăţia democrată" s-a pronunţat 
deschis împotriva oricărui act de opresiune, indiferent din 
partea cui ar veni. De aceea atît democraţia engleză cît şi cea 
străină, în măsura în care este reprezentată la Londra, s-a 
alăturat asociaţiei "Frăţia democrată" ,  declarînd în acelaşi 
timp că nu va accepta să fie exploatată în folosul industria
şilor adepţi ai liber-schimbismului din Anglia. 

Scris de F. Engels 
la 21 noiembrie 1847 
Publicat în ziarul "La Reforme" 
din 22 noiembrie 1847 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba franceză 
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Friedrich Engels 

Sciziunea din lagărul adepţilor reformei. 
"La Reforme" şi "Le National" .  Succesele democraţiei 

De la ultima mea scrisoare * au avut loc banchete la Lille, 
Avesnes şi Valenciennes . Banchetul de la Avesnes a avut un 
caracter pur constituţionalist, cel de la Valenciennes un 
caracter de compromis, iar la Lille democraţia a repurtat o 
victorie decisivă asupra intrigilor burgheziei. Vă relatăm pe 
scurt faptele în l�gătură cu această importantă reuniune. 

In afara liberalilor şi a partizanilor ziarului "National " au 
fost invitaţi şi democraţii de la "Reforme" i d-nii Ledru-Rollin 
şi Flocon, redactor-şef al acestui ziar, au acceptat invitaţia. 
D-I Odilon Barrot, virtuosul Jupiter al burgheziei. zeul cu glas 
tunător, primise la rîndul său o invitaţie. Totul era gata, 
toasturile erau pregătite, cînd deodată d-l Odilon Barrot a 
declarat că el nu poate lua parte la banchet, nici să-şi ţină 
toastul "pentru reforma parlamentară" dacă nu se adaugă cu
vintele care să definească această reformă "drept mijlocul 
menit să asigure puritatea şi sinceritatea instituţiilor repre
zentative a căror bază s-a pus în iulie 1 830" . Evident că un 
asemenea adaos făcea imposibilă prezenţa republicaniloL 
Acest lucru a provocat o zăpăceală nemaipomenită în sînul 
comitetului, dar d-l Barrot a rămas inflexibil. In cele din urmă 
s-a căzut de acord să se lase rezolvarea problemei în gri ja  
adunării. Dar adunarea a declarat în mod răspicat că ea nu 
doreşte nici o schimbare a programului şi că nu are intenţia 
să renunţe la condiţiile în care democraţii au ven'it la Lille. 
D-I Odilon Barrot s-a retras cu un aer demn, urmat de toată 
suita sa de deputaţi şi de redactori liberali. Atunci s-a trimis 
după d-nii Flocon şi Ledru-Rollin i banchetul s-a ţinut în ciuda 

* Vezi volumul de faţă, pag. 400-407. - Nota Red. 
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liberalilor şi discursul d-Iui Ledru a fost primit cu aplauze 
entuziaste. 

In felul acesta, complotul neloial al adepţilor burghezi ai 
reformei s-a terminat cu o strălucită victorie a democraţiei. 
D-I Odilon Barrot a fost obligat să se retragă în mod ruşinos 
şi nu va mai îndrăzni niciodată să se arate în oraşul democrat 
Lille. Singurul motiv pe care l-a invocat pentru a justifica 
atitudinea sa a fost acela că a aflat că domnii de la "Reforme" 
aveau intenţia să profite de banchetul de la Lille pentru a 
dezlănţui revoluţia. Aceasta într-un moment de absolută 
acalmie I 

D-I Barrot s-a mai consolat puţin cîteva zile mai tîrziu la 
banchetl de la Avesnes, care nu a fost altceva decît o 
reuniune de familie a cîtorva liberali burghezI. Aici a avut 
plăcerea să toasteze pentru rege. Dar la Valenciennes a fost 
din nou constrîns să renunţe la toastul său preferat care avu
sese o soartă atît de tristă la Lille. Nu s-a băut în sănătatea 
regelui, deşi la Valenciennes nu au asistat indivizii aceia în
grozitoli, capabili să dezlănţuie revoluţia în orişice clipă ! 
Copleşit de gravitatea eşecului său, zeul cu glas tunător a tre
buit să-şi înăbuşe virtuoasa indignare pînă cînd, la un alt 
banchet ţinut departe de priviri indiscrete, în faţa unui public 
mut de admiraţie format din băcani şi negustori de lumînări 
dintr-un mic oraş de provincie, va avea posibilitatea să-şi 
reverse amaruI asupra "anarhismului " ,  asupra "propagandei 
care preconizează utilizarea forţei" ,  asupra "comunismului " .  

Banchetul d e  l a  Lille a prilejuit o polemică extrem d e  vie 
în presă. Presa conservatoare ironiza divergenţele din rîndu
rile partizanilor reformei. Bătrînul şi plicticosul "Constitu
tionnel " al d-Iui Thiers şi "propriul" ziar al lui Barrot, "Le 
Siecle" , au fost dintr-o dată cuprinse de o agitaţie teribilă : 

"Nu - striga "Le Siecle" indignat, adresîndu-se auditoriului-său 
format din negustoraşi -, nu, noi nu avem nimic de-a face cu aceşti 
anarhişti, noi nu avem nimic comun cu aceşti restauratori ai terorii, cu 
aceşti continuatori ai lui Marat şi Robespierre. Decît dominaţia lor sîn
eroasă, noi preferăm ordinea actuală, fie ea chiar de o sută de ori mai 
rea decit este ' " .  

Foarte adevărat I Acestor paşnici băcani şi negustori de 
lumînări l i  se potriveşte de o sută de ori mai bine scufia albă 
de noapte decît boneta roşie a iacobinilor. Mai mult, în timp 
ce proferau cele mai grave insulte la adresa ziarului "La Re
forme" ,  aceste ziare dădeau dovadă de cea mai mare conside
raţie pentru "Le National " .  Şi, într-adevăr, cu această ocazie 
"Le National " a avut o atitudine mai mult decît echivocă. Incă 
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atunci cînd s-a ţinut banchetul de la Cosne, acest ziar con
damnase atitudinea unui şir de democraţi care nu au vrut să 
ia parte la acest banchet pentru că urma să se ridice un toast 
în sănătatea regelui. Acum el se arată din noU foarte rezer
vat în ceea ce priveşte banchetul de la Lille, exprimîndu-şi 
regretul în legătură cu incidentul care a perturbat această ma
nifestaţie ; în acest timp o serie întreagă de aderenţi din pro
vincie ai ziarului "National" au criticat în mod deschis purta
rea d-Ior Ledru şi Flocon. In legătură cu aceasta, "La Reforme" 
a cerut ca acest ziar să se exprime mai limpede, la care "Le 
National " a ripostat că articolul său a fost destul de limpede. 
Atunci, a întrebat "La Reforme" ,  ce înseamnă regretabilul in
cident de la LiIle ? De ce vă plîngeţi ? Vă plîngeţi de purtarea 
d-Iui Barrot sau de aceea a d-Iui Ledru-Rollin ? Vă plîngeţi 
de atitudinea insolentă a d-Iui Barrot sau de eşecul pe care 
l-a suferit ? Sau poate că regretaţi discursul d-Iui Ledru în 
favoarea votului universal ? Sau înfrîngerea monarhismului şi 
triumful democraţiei ? Sînteţi de acord sau nu sînteţi de 
acord cu ceea ce spun aliaţii voştri din provincie în legătură 
cu aceasta ? Căutaţi să fiţi în bune relaţii cu ziarul "Le Siecle" 
şi  aprobaţi insultele pe oare le proferează la adresa noastră ? 
L-aţi sfătui pe p1ietenul dv. d-l Marie să s e  supună dacă d-l 
Odilon Barrot ar ridica aceleaşi pretenţii la Orleans ? "Le 
National " a răspuns că, din considerente de partid, nu va po
lemiza cu "La Reforme" şi că nu răspunde de articolele tri
mise de "prietenul" său ziarelor din provincie ; în ceea ce 
priveşte celelalte întreb�ri, trecutul "National " -ului îi per
mite să nu le acorde nici o atenţie şi să nu-şi dea osteneala 
să răspundă. "La Reforme" a reprodus acest răspuns in ex
lenso şi l-a însotit numai de următoarea remarcă : "Chestiu
nea rămîne deschisă " .  Democraţii au acum documentele în 
faţa ochilor şi-şi pot face singuri o p ărere. Ceea ce au şi fă
cut. Un mare număr de ziare franceze radicale şi chiar libe
rale s-au pronuntat în termenii cei mai energici pentru "La 
Reforme".  

Fără îndoială că purtarea "National " -ului merită să fie 
condamnată cu cea mai mare asprime. Acest ziar este ţinut 
din ce în ce mai mult în frîu de burghezie. In ultimul timp el 
a trădat mereu cauza democraţiei în momentele decisive ; el 
a predicat mereu alianţa cu burghezia şi, în diferite rînduri, 
nu a servit decît interesele lui Thiers şi Odilon Barrot. Dacă, 
în zilele care vor urma, "National " nu-şi schimbă atitudinea, 
vom înceta să-I mai considerăm ziar democrat, căci în această 
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afacere de la Lille, din cauza atitudinii sale ostile faţă de 
oamenii cu o tendinţă mai radicală decît a sa, "Le National " 
nu a ezitat să sacrifice înseşi principiile care stătuseră la baza 
alianţei încheiate cu liberalii în vederea organizării banche
telor. După cele întîmplate, "Le National " nu va mai putea 
niciodată, la vreunul din banchetele viitoare, să se opună în 
mod serios toasturilor închinate în sănătatea regelui. Chiar 
"trecutul " "National " -ului nu mai este atît de strălucit încît 
să-şi poată permite să nu răspundă întrebărilor puse de con
fratele său. ,Este de ajuns să ne reamintim modul în care a 
luat apărarea bastiliilor pariziene 1 219 

P.S. Săptămîna aceasta a avut loc la Dijon un banchet al 
adepţilor reformei. Au luat parte o mie trei sute de persoane. 
A fost un banchet cu adevărat democratic. Evident că nu s-a 
ridicat nici un toast în sănătatea regelui. Toţi cei care 
au luat cuvîntul erau adepţi ai ziarului "La Reforme" .  Prin
cipalii oratori au fost : d-nii Louis Blanc, Flocon, E. Arago şi 
Ledru-Rollin. D-I Flocon, redactor-şef al ziarului "La Reforme" ,  
a toastat î n  sănătatea democraţilor din celelalte ţări ş i  a vor
bit cu multă consideraţie de cartiştii englezi. Săptămîna vi
itoare vă voi comunica în întregime continutul discursului 
său şi voi face totodată o dare de seamă completă asupra des
făşurării generale a acestei reuniuni extrem de importante 220. 
Scris de F. Engels 
la sfîrşitul lunii noiembrie 1847 
Publicat 
în ziarul "The Northern Star" 
nr. 528 din 4 decembrie 1847 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Despre Polonia 2�1 

Discurs rostit la mitingul internaţional de la Londra 
consacrat celei de-a 17-a aniversăi 

a insurecţiei poloneze din 1830. 
29 noiembrie 1847 

Discursul lui Marx 

Unirea şi înfrăţirea naţiunilor este o frază pe care o repetă 
astăzi toate partidele şi în special adepţii burghezi ai libertă
ţii comerţului. Ce-i drept, există o înfrăţire de un anumit fel 
între clasele burgheze ale tuturor naţiunilor. Aceasta este în
frăţirea asupritorilor împotriva asupriţilor, a exploatatorilor 
impotriva exploataţilor. La fel cum burghezia unei ţări este 
unită şi înfrăţită împotriva proletarilor din acea ţară, în ciuda 
concurenţei şi a luptei dintre membrii clasei burgheze, tot 
astfel burghezii din toate ţările sînt înfrăţiţi şi uniţi împotriva 
proletarilor din toate ţările, în ciuda luptei şi a concurenţei 
reciproce de pe piaţa mondială. Pentru ca popoarele să se 
poată uni cu adevărat, ele trebuie să aibă interese comune. 
Iar pentru ca interesele lor să poată fi comune, trebuie să fie 
desfiinţate actualele relaţii de proprietate, căci acestea con
diţionează exploatarea unor popoare de către alte popoare i 
numai clasa muncitoare este interesată în desfiinţarea actua
lelor relaţii de proprietate. Ea singură dispune şi de mijloa
cele pentru realizarea acestui scop. Victoria proletlriatului 
asupra burgheziei constituie în acelaşi timp biruirea tuturor 
conflictelor naţionale şi industriale, care provoacă în zilele 
noastre ura dintre popoare. De aceea victoria proletariatului 
asupra burgheziei este în acelaşi timp semnalul de eliberare 
a tuturor naţiunilor asuprite. 

Vechea Polonie a pierit de fapt, şi noi am i ultimii care 
să dorim restaurarea ei. Dar nu numai vechea Polonie a pierit. 
Vechea Germanie, vechea Frantă, vechea Anglie, întreaga 
veche societate şi-a trăit traiul. Pieirea vechii societăţi nu 
constituie însă nici o pierdere pentru cei care nu au nimic de 
pierdut în vechea societate, şi în momentul de faţă acesta 
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este cazul marii majorităţi a oamenilor în mai toate ţările. 
Dimpotrivă, ei au totul de cîştigat prin pieirea vechii societăţi, 
pieire care va duce la formarea unei noi societăţi, la baza 
căreia nu vor mai sta antagonismele de clasă. 

Dintre toate ţările, Anglia este aceea în care există cel 
mai dezvoltat antagonism între proletariat şi burghezie. De 
aceea victoria proletarilor englezi asupra burgheziei engleze 
este hotărîtoare pentru victoria tuturor asupriţilor asupra asu
pritorilor lor. De aceea Polonia nu trebuie eliberată în Polo
nia, ci în Anglia. De aceea voi, cartiştii, nu trebuie să vă li
mitaţi la exprimarea unor dorinţe deşarte cu privire la elibe
rarea naţiunilor. Loviţi în propriii voştri duşmani din ţara 
voastră, şi veţi putea fi atunci mîndri că ati dat o lovitură 
vechii societăţi în ansamblul ei. 

Discursul lui Engels 

Permiteţi-mi, dragi prieteni, ca în mod cu totul excep
ţional să vă vorbesc astăzi în calitatea mea de german. Elibe
rarea Poloniei ne interesează în mod deosebit pe noi, 
democraţii germani. Principii germani sînt cei care au tras 
foloase de pe urma împărţirii Poloniei, soldaţii germani sînt 
cei care mai opimă şi astăzi Galiţia şi Poznanul. Nouă, ger
manilor, şi înainte de toate nouă, democraţilor germani, ne 
revine sarcina de a spăla această pată ruşinoasă de pe obra
zul naţiunii noastre. O naţiune nu poate deveni liberă atîta 
timp cît asupreşte alte naţiuni. Aşadar, eliberarea Germaniei 
nu se poate realiza fără eliberarea Poloniei de suh asuprirea 
germanilor. De aceea Polonia şi Germania au interese comune, 
şi de aceea democraţii polonezi şi germani pot colabora în 
vederea eliberării ambelor naţiuni. Şi eu sînt de părere că 
prima lovitură decisivă care va duce la victoria democraţiei, 
la eliberarea tuturor ţărilor europene va porni de la cartiştii 
englezi ; am trăit mai mulţi ani în Anglia, şi în ace;;t răstimp 
am aderat în mod deschis la mişcarea cartistă. Carti ştii en
glezi vor fi aceia care se vor ridica primii, pentru că tocmai 
în Anglia lupta dintre proletariat şi burghezie se desfăşoară 
cu cea mai mare intensitate. Şi de ce se desfăşoară cu cea 
mai mare intensitate 1 Pentru că în Anglia, datorită industriei 
modene, datorită introducerii maşinismului, toate clasele 
asuprite s-au contopit într-o sinură mare clasă cu interese 
comune, în clasa proletară ; pentru că, datorită aceluiaşi fapt, 
la polul opus toate clasele de asupritori s-au unit de aseme-
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nea într-o singură clasă, burghezia. In felul acesta lupta a fost 
simplificată şi va putea fi hotărîtă printr-o singură lovitură 
puternică. Oare nu-i aşa ? In Anglia aristocraţia nu mai are 
nici o putere, burghezia singură conduce şi aristocraţia a ajuns 
la remorca ei. Dar în faţa burgheziei se ridică întreaga masă 
uriaşă a poporului, unită într-o falangă înfricoşătoare, a cărei 
victorie asupra capitaliştilor dominanţi se apropie din ce în 
ce mai mult. Această dispariţie a divergenţei de interese, care 
înainte despărţea diferitele pături de muncitori, această 
nivelare a condiţiilor de existenţă a tuturor muncitorilor o 
datoraţi maşinilor i fără maşini n-ar exista cartism, şi chiar 
dacă pentru moment m aşinile vă înrăutăţesc situaţia, ele fac 
tocmai prin aceasta posibilă victoria noastră. Dar nu numai 
in Anglia, ci în toate celelalte ţări ele au avut acest efect 
asupra muncitorilor. In Belgia, în America, în Franţa, în Ger
mania ele au adus situaţia tuturor muncitorilor la acelaşi nivel 
şi o nivelează pe zi ce trece tot mai mult ; în toate aceste ţ ări 
muncitorii au acum acelaşi interes, şi anume : să răstoarne 
clasa care-i oprimă, burghezia. Aceastt nivelare a condiţiilor 
de existenţă, această identificare a intereselor de partid ale 
muncitorilor tuturor naţiunilor este rezultatul maşinismului, 
şi de aceea maşinismul rămîne un imens progres istoric. Ce 
rezultă de aici pentru noi ? Prin faptul că situaţia muncitorilor 
din toate ţările este aceeaşi, prin faptul că interesele lor sînt 
identice şi că duşmanii lor s înt identici, trebuie şi ei să lupte 
împreună, trebuie să opună înfrăţirii burgheziei tuturor na
ţiunilor o înfrăţire a muncitorilor tuturor naţiunilor. 

Publicat 
in "Deutsche-Bnlsseler-Zeitung" 
nr. 98 din 9 decembrie 1 841 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Aniversarea revoluţiei poloneze din 1830 222 

Dragă cetăţene I 
Am sosit ieri seară tocmai la timp pentru a asista la mi · 

lingul public convocat în vederea s ărbătoririi anive;sării 
revoluţiei poloneze din 1830. 

Am asistat la multe întruniri asemănătoare, dar niciodată 
nu am văzut un entuziasm atît de general, o înţelegere atît 
de perfectă şi de cordială între oameni aparţinînd tuturor na
ţiunilor. 

A prezidat d-l Anott, muncitor englez. 
Primul a vorbit d-l Ernest Jones, redactor la "Northern 

Star U ,  care, deşi a vestejit atitudinea aristocraţiei poloneze în 
insurecţia din 1830, a elogiat totuşi cu căldură eforturile făcute 
de Polonia ca să se elibereze de sub jugl opresorilor ei. 
Discursul s ău strălucit şi energic a fost mult aplaudat. 

După el a rostit un discurs în limba franceză d-l Michelot. 
A urmat d-l Schapper, un german. El a făcut cunoscut adu

nării că Asociaţia democrată din Bruxelles 223 a delegat pe 
d-l Marx, democrat german, unul dintre vicepreşedinţii ei, să 
meargă la Londra pentru a stabili legături de corespondenţă 
între asociaţia din Bruxelles şi asociaţia "Frăţia democrată" 
din Londra şi pentru a pregăti totodată convocarea unui con
gres democrat al reprezentanţilo- diferitelor naţiuni din 
Europa. 

Apariţia la tribună a d-Iui Marx a fost întîmpinată de adu
nare cu aplauze prelungite. 

Intr-un discurs rostit în limba germană şi tradus de d-l 
Schapper, d-l Marx a declarat că Anglia va i aceea care va 
27 - Marx-Engels - Opere. vo\. 4 
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da semnalul eliberării Poloniei. Polonia, a spus el, nu va fi 
liberă decît atunci cînd naţiunile civilizate ale Europei occi
dentale vor fi cucerit democraţia. Or, dintre toate democra
tiile din Europa, cea mai puternică, cea mai numeroasă este 
democraţia engleză, care este organizată pe tot cuprinsul ţării. 
Anglia este ţara în care antagonismul dintre proletariat şi bur
ghezie este mai puternic ca oriunde, În care lupta decisivă 
dintre aceste două clase ale societăţii devine din ce în ce mai 
inevitabilă. Aşadar, după toate probabilităţile, tocmai în An
glia va începe lupta care s e  va sfîrşi cu triumful democraţiei 
pe întreg pămîntul şi care va zdrobi şi jugul Poloniei. De vic
toria cartiştilor englezi depinde succesul celorlalţi democraţi 
din Europa ; şi de aceea Polonia va fi salvată de Anglia. 

D-I Harney, redactor-şef al ziarului "Northen StarM , a 
mulţumit apoi democraţilor din Bruxelles pentru faptul că 
s-au adresat înainte de toate democraţilor din Londra, fără a 
ţine seama de avansurile făcute de burghezii din Liga interna
ţională de la Londra, asociaţie întemeiată de liber-schimbişti 
cu scopul de a-i folosi pe democraţii străini în interesul liber
tăţii comerţului şi pentru a face concurenţă asociaţiei "Frăţiei 
democrate " ,  formată aproape exclSiv din muncitori. 

D-I Engels, democrat german din Paris, care a luat cuvîn
tul după aceea, a declarat că Germania este în mod special 
interesată ca Polonia s ă  se elibereze, deoarece guvernele 
germane au impus jugul despotismului lor unei părţi din Polo
nia. Democraţia germană trebuie să considere că prima ei 
s arcină este să pună capăt acestei tiranii, care este o ruşine 
pentru Germania. 

Intr-un discurs energic, d-l Tedesco din Liege a mulţumit 
luptătorilor polonezi din 1830 că au proclmat sus şi tare 
principiul insurecţiei. Discursul său, tradus de d-l Schapper, a 
fost aplaudat cu căldură. 

După cîteva cuvinte spuse de d-l Charles Keen, colonelul 
Oborski a răspuns in numele polonezilor. 

D-} Wilson, muncitor englez, care, datorită viguroasei sale 
opoziţii, era cît pe ce să provoace recent dizolvarea unui mi
ting al Ligii internaţionale, a fost ultimul care a vorbit 
adunării. 

La propunerea d-Ior Haney şi Engels, cele trei mari ziare 
democrate ale Europei : "La Reforme" ,  "Northern Star" şi 
"Deutsche-Brisseler-Zeitung" au fost s alutate p rin trei salve 
de aplauze ; la propunerea d-Iui Schapper admarea şi-a expri-
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mat prin trei fluierături dezaprobarea ei faţă de cele trei ziare 
antidemocrate : "Journal des Debats " ,  "Times " şi "Allge
meine Augsburger Zeitungu •  

Mitingul s-a tenninat cu "Marsilieza" ,  p e  care toţi parti
dpanţii au cîntat-o în picioare şi cu capul descoperit. 

Scris de F. Engels 
la 30 noiembrie 1847 
Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 5 decembrie 1847 

27* 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

Observaţii pe marginea articolului d-lui 
Adolphe Bartels 224 

D-I Adolphe Bartels pretinde că viaţa lui publică a luat 
sfîrşit. Intr-adevăr, el s -a retras definitiv .în viaţa particulară. 
De fiecare dată cînd se produce un eveniment politic el se  
mărgineşte să publice proteste ş i  s ă  proclame cu voce tare că 
el  crede că-şi aparţine s ie  însuşi, că mişcarea a luat naştere 
fără el, d-l Bartels, şi fără a se ţine seama de voinţa lui, a 
d-Iui Bartels, şi că el are dreptul s ă-i refuze sancţiunea lui 
supremă. Trebuie să recunoaştem că această formă de parti
cipare la viaţa publică nu diferă prin nimic de oricare alta 
şi că prin toate aceste declaraţii, proclamaţii, proteste, omul 
public se ascunde sub aparenţele modeste ale omului parti
cular. In felul acesta se revelează geniul neinţeles şi nere
cunoscu t. 

D-I A. Bartels ştie foarte bine că, întemeind o uniune sub 
denumirea de Asociaţie democrată, democraţii diferitelor na
ţiuni nu şi-au propus un alt scop decît acela de a face un 
schimb de idei şi de a ajunge la o înţelegere în ceea ce pri
veşte principiile care ar Putea servi la realizarea unirii şi t 
fTltemităţii dintre popoare. Este de la sine înţeles că într-o 
asociaţie care-şi propune un asemenea scop, datoria tuturor 
străinilor este să-şi spună în mod sincer părerile, şi este de-a 
dreptul ridicol s ă-i califici drept mentori de fiecare dată cînd 
iau cuvîntul pentru a-şi îndeplini această datorie faţă de aso
ciatia din care fac parte. Dacă d-l A. Bartels îi acuză pe străini 
că vor să dea lecţii tuturor, el o face pentru că aceştia refuză 
să primească lecţii de la el. 

Fără îndoială că d-l A. Bartels îşi va reaminti că în co
mitetul provizoriu din care făcea parte, chiar a propus să facă 
din Asociaţia muncitorilor germani 225 nucleul noii asociaţii 
care urma să fie fondată. In numele muncitorilor germani a 
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trebuit să resping această propunere. Nu cumva d-l A. Bartels 
a vrut să ne întindă o cursă pentru a-şi asigura posibilitatea 
de a face mai tîrziu un denunţ / 

D-I Bartels e, desigur, liber să defăimeze cît vrea doctri
nele noastre ca fiind "josnice şi barbare" . El nu critică şi nici 
nu dovedeşte nimic i el condamnă şi dă dovadă de ortodoxie, 
condamnînd dinainte ceea ce nu înţelege. 

Noi sîntem mai toleranţi decît d-l A. Bartels.  Noi îi trecem 
cu vederea "ipohondriile" care sînt cu totul inocente. 

Deoarece d-l A. Bartels este mai curînd teocrat decît de
mocrat, este foarte natural să-şi găsească un aliat în "Journal 
de Bruxelles " 226. Această gazetă ne acuză că vrem lIsă ame
liorăm rasa omenească" . Ea poate fi liniştită ! Din fericire, noi, 
germanii, nu ignorăm faptul că, începînd din 1640, Congre
gatia "de propaganda fidei 227 a avut monopolul ameliorării 
rasei omeneşti. Noi sîntem prea modeşti şi prea neînsemnaţi 
pentru a voi să facem concurenţă venerabililor părinţi în 
această profesiune umaitară. Să binevoiască s ă  compare 
darea de seamă a lui "Deutsche-Brisseler-Zeitung" cu aceea a 
lui "Northern Star" şi vor putea s ă  se convingă că numai 
dintr-o eroare f 1Northen Star" îmi atribuie mie cuvintele : 
"Cartişti . . .  veţi fi salutaţi ca salvatori ai rasei umane" 228. 

"Journal de Bruxelles " este animat de un spirit mai carita
bil cînd ne reaminteşte exemplul lui Anacharsis Cloots, care 
şi-a sfîrşit viaţa pe eşafod pentru că a vrut să fie mai patriot 
decît patrioţii din 1793 şi 1794. Sub acest raport, venerabililor 
p ărinţi nu li se poate face nici un reproş. Ei nu au fost nicio
dată mai patrioţi decît patrioţii. Dimpotrivă, întotdeauna şi 
pretutindeni ei au fost  acuzaţi că au vrut să ie mai reacţionari 
decît reacţionarii şi, ceea ce este mai rău, că au vrut să fie 
mai guvernamentali decît guvernul naţional. Cînd ne gîndim 
la recentele şi tristele lor e�erienţe din Elveţia, sîntem gata 
să recunoaştem că severele avertismente pe care ni le adre
sează, pentru ca noi să nu cădem în extrema opusă şi să 
evităm pericole analoge, sînt de o generozitate demnă de 
primii creştini. Le mulţumim pentru aceasta. 

Scns de K. Marx aproximativ 
la 11 decembrie 1841 
Publicat in limba franceză 
in ziarul "Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
nr. 101 in 19 decembrie 1841 
Semnat : K. M a r  x 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba franceză 



Karl Marx 

Lamartine şi comunismul 

Bruxelles, 24 decembrie. Ziarele franceze publică din nou 
o scrisoare a d-Iui de Lamartine. De data aceasta, la invitaţia 
lui Cabet, socialistul-poet îşi spune, la sfîrşit, deschis părerea 
despre comunism. Totodată Lamartine promite că în curînd 
va trata în mod amănunţit această "importantă problemă". 
Pentru moment el se  mulţumeşte să emită cîteva scurte sen
tinţe cu caracter de oracol : 

"Părerea pe care o am despre comunism - spune el - poate fi expri
mată pe scurt printr-un sentiment ( 1 ) ,  şi anume : dacă dumnezeu mi-ar 
încredinţa o societate de sălbatici pentru a-i civiliza şi pentru a face din 
ei oameni educaţi, prima instituţ ie  pe care le-aş da-o ar fi proprietatea" .  

"Inşuirea elementelor d e  către o m  - continuă d-l Lamartine - este 
o lege a naturii şi o condiţie a vietii. Omul îşi însuşeşte aerul prin faptul 
că respiră, spaţiul prin faptul că îl parcurge, pămîntul prin faptul că n 
cultivă, chiar şi timpul prin faptul că se eternizează prin copiii săi ; 
proprietatea este organizarea principiului de viaţă în univers : comunismul 
ar fi moartea muncii şi a întregii omeniri".  

"Visul dv. - îl consolează, în încheiere, d-l Lamartine pe d-l  Cabet 
- este prea frumos pentru această lume".  

Aşadar, d-l Lamartine combate comunismul, şi nu numai 
că combate sistemul comunist, dar apără "etenitatea pro
prietăţii private" .  Căci "sentimentul" său îi spune trei lucruri : 
1) că proprietatea îi civilizează pe oameni ; 2) că ea constituie 
organizarea principiului de viaţă în univers şi 3) că contrarul 
ei, comunismul, ar fi un vis p rea frumos pentru această lume 
păcătoasă. 

D-l Lamartine "simte" ,  fără îndoială, o lume mai bună, în 
care "principiul de viaţă" este altfel "organizat" . Dar în 
această lume p ăcătoasă, "însuşirea" este o condiţie de viaţă. 

Nu este nevoie să analizăm sentimentul confuz al d-lui 
Lamartine pentru a descoperi contradicţiile care îi sînt proprii. 
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Ne rezumăm la o singură remarcă. D-I Lamartine crede că a 
dovedit eternitatea proprietăţii burgheze arătînd că proprie
tatea constituie, în general, trecerea de la starea de sălbăticie 
la civilizaţie şi lăsînd să se înţeleagă că respiraţia şi procrea
ţia presupun, ca şi proprietatea privată existentă în societate, 
dreptul de proprietate. 

D-I Lamartine nu vede nici o deosebire între perioada de 
trecere de la sălbăticie la civilizaţie şi epoca noastră, după 
cum nu vede o deosebire nici între "însuşirea" aerului şi 
"însuşirea" produselor sociale ; căci pentru el, şi într-un caz 
şi în celălalt este vorba de "însuşire" ,  după cum ambele epoci 
s înt "perioade de trecere" ! 

D-I Lamartine va avea, fără îndoială, prilej în cursul pole
micii sale "amănunţite" împotriva comunismului să deducă 
"în mod logic"  din aceste fraze generale, izvorîte din "senti
mentul " său, o serie întreagă de alte fraze şi mai generale. 
- Poate că atunci vom avea şi noi prilejul să examinăm 
"mai amănunţit " frazele sale. - De data aceasta ne mulţumim 
s ă  comunicăm cititorilor noştri "sentimentele" pe care o ga
zetă monarho-catolică  le opune sentimentelor d-Iui Lamartine. 
Iată cum se exprimă în numărul său de ieri "Union monar
chique" despre aceste sentimente : 

. 

"De aici reiese cum aceşti îndrumători ai omenirii o lasă Pe aceasta 
fără conducător. Nenorociţii 1 Ei i-au răpit săracului pe dumnezeul care-l 
consola i i-au luat cerul i l-au lăsat pe om singur cu lipsurile sale, cu 
mizeria sa. Şi apoi vin şi spun : tu vrei să stdpîneşti pămîntul i el nu 
este al tău. Tu vrei să te bucuri de bunurile vieţii i ele aparţin celorlalţi. 
Tu vrei să ai parte de bogăţii i nici asta nu se poate i rămîi sărac, rămîi 
gol, rămîi părăsit - mori 1 "  

"Union monarchique" îi consolează pe proletari cu  dum
nezeu. "Bien Public " ,  ziarul d-Iui Lamartine, îi consolează cu 
"principiul de viaţă" . 

Scris de K. Marx 
la 24 decembrie 1841 

Publicat î n  
" Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
nr. 1 03 din 26 decembrie 1 841 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limb a germană 



Friedrich Engels 

Ziarele "La Reforme" şi "Le National " 

Banchetul de la Lille a iscat o controversă între "La Re
formeu şi "Le National " ,  care a dus acum la o ruptură netă 
intre cele două ziare. 

Iată faptele : 
De cînd au loc banchetele în legătură cu campania în 

favoarea reformei, "Le National " s-a alăturat şi mai pe faţă 
ca pînă acum opoziţiei dinastice 229. La Lille, d-l Degeorge 
de la "National " a părsit banchetul împreună cu Odilon 
Barrot. însuşi "Le National " s-a exprimat mai mult decît în 
doi peri cu privire la banchetul de la Lille. Somat de "Re
forme" să fie mai explicit, el a refuzat sub pretext că nu vrea 
să înceapă o polemică cu acest ziar. Aceasta nu era însă în 
nici un caz un motiv ca să nu-şi spună părerea asupra faptului 
în sine. Pe scurt, "La Reforme" nu a lsat lucrurile baltă şi 
l-a atacat în cele din urmă pe d-l Garnier-Pages de la "Na
tional " în legătură cu un discurs al său în care acesta tăgă
duia existenţa claselor şi contopea burghezia şi proletariatul 
în formula generală : citoyens fran;ais *. Abia după aceasta 
"Le National U a declarat că-şi va apăra prietenii împotriva 
unui ziar care suspectează pe toţi bravii patrioţi ca Carnot ,  
Garnier-Pages etc. 

Bătut repede pe toată linia, "Le National " ,  nemaiştiind în 
cele din urmă cum să iasă din încurcătură, a acuzat "La Re
forme" de comunism. 

"Vorbiţi de tendinţe imprecise, de teorii şi sisteme care apar in rin
durile poporului, ne reproşaţi că atacăm făţiş aceste tendinţe comuniste 
- ca să le spunem pe adevăratul lor nume. Ei bine, declaraţi pe faţă : 
sinteţi pentru sau impotriva comunismului ? Noi declarăm sus şi tare 

• - cetăţeni francezi. - Nota Trad. 
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că nu avem nimic comun cu comuniştii, cu aceşti oameni care se ridică 
impotriva proprietăţii, familiei şi patriei. Cînd va sosi ziua bătăliei, noi 
vom lupta nu alături, ci impotriva purtătorilor acestor tendinţe detesta
bile. Noi nu putem fi înţelegători, toleranţi faţă de aceste fantezii 
odioase, faţă de acest sistem absurd şi sălbatic (sauvage) . care transformă 
omul într-o bestie, îl reduce la starea de brută (le reduit l retat de brute) . 
Şi credeţi că poporul ar fi alături de voi 1 Că poporul ar renunţa la mica 
sa proprietate, pe care şi-a agonisit-o cu sudoarea frunţii, că ar renunţa 
la familie, la patrie 1 Credeţi că poporul s-ar lăsa vreodată convins că 
este tot una dacă am ajunge sub jugul despotismului austriac sau dacă 
Franţa r fi dezmembrată de marile puteri 1" 

La aceste argumente împotriva comunismului, "Le Na
tional " adaugă planurile lui în vederea îmbunătăţirii situaţiei 
muncitorilor : reforma poştală, reforma financiară, impozite 
pe obiectele de lux, ajutoare de stat, desfiinţarea accizelor 230, 
concurenţă liberă. 

Nu ne vom da osteneala să rectificăm ideile ridicole des
pre comunism ale ziarului "Le National " .  Găsim însă cara
yhios faptul că "Le National " continuă să facă caz de pericolul 
înspăimîntător al unei invazii iminente a "marilor puteri " în 
Franţa, că mai crede că de partea cealaltă a Rinului şi a 
canalului milioane de baionete ar fi aţintite asupra Franţei 
şi sute de mii de ţevi de tun sînt îndreptate asupra Parisului. 
La acestea "La Reforme" a răspuns foarte just : în cazul unei 
invazii pornite de regi, nu fortificaţiile Parisului, ci popoarele 
înseşi vor fi meterezele noastre. 

Răspunzînd articolului mai sus citat al ziarului "Le Na
tional " ,  "La Reforme" declară : 

"Noi nU sîntem comunişti, şi anume din cauză că comunismul nu ţine 
seama de legile producţiei, că nu are grijă să se producă atit cît e necesar 
ca să îndestuleze întreaga societate. Proiectele economice ale comuniştilor 
ne sînt însă mai apropiate decît cele ale ziarului «Le National», care 
acceptă fără rezerve principiile actualei economii politice burgheze. Noi 
îi vom apăra şi de acum încolo pe comunişti împotriva poliţiei şi impo
triva ziarului «Le National», pentru că noi le recunoaştem cel puţin 
dreptul de a discuta şi pentru că doctrinele care ponesc chiar de la 
muncitori merită să fie luate întotdeauna în consideraţie".  

Mulţumim ziarului "La Reforme" pentru felul energic în 
care a apărat adevărata democraţie împotriva ziarului "Le 
National " .  Ii mulţumim ziarului "La Reforme" pentru că 
apără comunismul de atacurile acestuia. Recunoaştem bucu
roşi că i-a apărat întotdeauna pe comunişti cînd aceştia au 
fost prigoniţi de guvern. Dintre toate ziarele pariziene nmai 
"La Reforme" i-a apărat pe comuniştii-materiali şti 231 cînd 
aceştia au fost tîrîţi în faţa tribunalului de d-l Delangle, în 
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timp ce d-l Cabet aproape că a aprobat măsurile luate de gu
vern împotriva materialiştilor. Ne bucură că "La Reforme" 
a descoperit, chiar şi în formele mai mult sau mai puţin dez
voltate în care a apărut pînă acum comunismul, un germene 
care îi inspiră mai multă simpatie decît reprezentanţii eco
nomiei politice burgheze. Noi sperăm însă că vom putea do
vedi în scurt timp ziarului "La Reforme" că comunismul pe 
care îl apărăm noi este mai înrudit cu principiile ziarului 
"La Reforme" decît acel comunism care a fost propovăduit 
pînă în prezent în Franţa şi care acum trece dincolo de gra
niţele ţării. 

De altfel sentinţa prin care "La Reforme" condamnă ziarul 
"Le National" nu face decît să  confirme sentinţa pe care 
democraţia germană, engleză şi belgiană şi în general orice 
democraţie, în afara celei franceze, a pronunţat-o de mult. 

Scris de F. Engels la sfîrşitul 
lunii decembrie 147 
Publicat în 
.,Deutsche-Biisseler-Zeitung" 
nr. 1 04 din 30 decembrie 1 847 

Se tipăreşte după textul ziarulm 

Tradus din limba germană 



Friedrich Engels 

Cuvîntare rostită de Louis Blanc la banchetul 
de la Dijon 

42' 

In darea de seamă asupra banchetului de la Dijon,. 
"Northern Star" supune cuvîntarea d-Iui Louis Blanc unei 
critici cu care sîntem întru totul de acord 232. Unirea demo
craţilor diferitelor naţiuni nu exclude critica reciprocă. Ea 
este chiar imposibilă fără o asemenea critică. Fără critică nu 
poate exista înţelegere şi p rin urmare nici unire. Reproducem 
observaţiile ziarului "Northern Star" pentru a protesta la 
rîndul nostru împotriva prejudecăţilor şi iluziilor care sînt 
diametral opuse şi net ostile tendinţelor democraţiei modene 
şi la care trebuie să se renunţe dacă unirea democraţilor 
diferitelor naţiuni urmează să  fie ceva mai mult decît o 
simplă frază. 

La banchetul de la Dijon d-l Blanc a spus : 

"Avem nevoie de unire în cadrul democraţiei. Să nu se înşele nimeni 
in această privinţă ; noi gîndim şi acţionăm nu numai pentru Franţa, ci 
pentru întreaga lume, căci viitorul Frantei ste viitorul întregii omeniri. 
Intr-adevăr. Ne aflăm în situaţia demnă de admirat de a fi în mod inevi
tabil cosmopoliţi, fără a înceta să fim naţionali, şi chiar într-o măsură 
mai mare cosmopoliţi decît naţionali. Cine se intitulează democrat şi în 
acelaşi timp vrea să fie englez, acela reneagă istoria propriei sale ţări, 
căci contribuţia Angliei la făurirea istoriei a fost întotdeauna lupta 
egoismului împotriva «fraternităţii». Tot aşa şi francezul care nu ar vrea 
să fie totodată şi cosmopolit şi-ar renega istoria ţării lui : căci Franţa 
n-a luptat niciodată pentru triumful unei idei decît dacă aceasta era în 
folosul lumii întregi. Domnilor 1 Pe vremea cruciadelor, cînd Europa a 
pornit să cucerească sfîntul mormînt, Franţa a luat această mişcare sub 
aripa ei ocrotitoare. Mai tîrziu, cînd popii catoliCi au vrut să ne impună 
jugul supremaţiei papale, episcopii galic ani au apărat libertatea conştiinţei. 
Iar în ultimele zile ale vechii monarhii, cine a sprijinit tînăra Americă re
publicană 1 Franţa, mereu numai Franţa I De aceea să nu fie oare valabil 
pentru Franţa republicană ceea ce era valabil pentru Franţa monarhistă 1 
Unde mai poate fi găsită în cartea istoriei, fie şi pe departe, acea sublimă 
dezinteres are, acel spirit de sacrificiu al republicii franceze care, epuizată 
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de sîngele vărsat la graniţele noastre şi pe eşafod, nu s-a dat înapoi 
să-şi verse sîngele care i-a mai rămas şi pentru fraţii ei batavi ' Invinsă 
sau învingătoare, razele geniului ei au adus lumină propriilor ei duşmani ' 

Europa n-are decît să trimită î mpotriva noasră 16 armate, noi îi vom 
trimite în schimb libertatea ' "  

"Northern Star" a răspuns : 
Nu vrem nicidecum să minimalizăm luptele eroice ale re

voluţiei franceze, sau să precupeţim recunoştinţa pe care 
omenirea o datoreşte marilor personalităţi ale republicii. Cre
dem totuşi că poziţia atît a Franţei cît şi a Angliei faţă de 
cosmopolitism este absolut greşit caracterizată în pasajul de 
mai sus. Noi tăgăduim categoric caracterul cosmopolit * atri-. 
buit Franţei de dinainte de revoluţie. Ca dovadă pot servi 
epoca lui Ludovic al XI-lea şi cea a lui Richelieu I In fond, 
ce spune d-l Louis Blanc despre Franţa ? "Că Franţa n-a luptat 
niciodată pentru triumful unei idei decît dacă aceasta era în 
folosul lumii întregi" .  Ei bine, noi credem că d-l Blanc nu ne 
poate indica nici o ţară din lume care să se deosebească 
sau măcar să se poată deosebi de Franţa în această privintă. 
Luaţi, de pildă, Anglia, pe care d-l Blanc o opune de-a drep
tul Franţei ; Anglia a inventat maşina cu aburi, Anglia a 
construit căile ferate, două invenţii care, după părerea noas
tră, valorează cît multe idei. Ei bine I Le-a inventat oare 
Anglia numai pentru ea sau pentru omenire ? Francezii se 
fălesc că răspîndesc peste tot civilizaţia, mai ales în Algeria. 
Dar cine a răspîndit civilizatia în America, Asia, Africa şi 
Australia dacă nu Anglia 233 ? Cine a întemeiat tocmai acea 
republică la a cărei eliberare a participat într-o oarecare mă
sură şi Franţa ? Anglia - mereu numai Anglia ! Dacă Franţa 
a sprijinit republica americană în lupta ei de eliberare îm
potriva tiraniei engleze, Anglia a eliberat cu două secole mai 
înainte republica olandeză de sub jugul spaniol. Dacă la sfîr
şitul secolului trecut Franţa a dat lumii întregi un exemplu 
glorios, nu putem trece sub tăcere faptul că Anglia a dat acest 
exemplu cu 150 de ani mai devreme şi că pe atunci Franta 
nici măcar nu se pregătea să o urmeze, Iar în ceea ce priveşte 
ideile pe care filozofii francezi din secolul al XVIII-lea -

* Cuvintele "cosmopolitism ",  " cosmopolit" nu sînt folosite aici în 
sensul cosmopolitismului burghez, a cărui manifestare în discursul lui 
Louis Blanc este criticată in acest articol, ci  în sensul : "general-uman" ,  
"lipsit d e  prejudecăţi naţionale".  - Nota Red. 
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Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert şi alţii - le-au 
popularizat într-o asemenea măsură, de unde se trag ele dacă 
nu din Anglia ? Să nu uităm niciodată pe Milton, primul apă
rător al regicidului, pe Algemon Sydney, pe Bolingbroke 
şi pe Shaftesbury, de dragul urmaşilor lor mai străluciţi din 
Franţa I 

"Un englez care se intitulează democrat, reneagă istoria 
propriei sale ţări " ,  spune d-l Blanc. 

Ei bine I Noi considerăm că trăsătura cea mai caracteris
tică a adevărat ei democraţii este aceea că trebuie să renege 
istoria propriei sale ţări, că trebuie să-şi decline orice răs
pundere pentru un trecut plin de mizerie, tiranie, asuprire 
de clasă şi superstiţii. Nici francezii nu trebuie să constituie 
o excepţie faţă de ceilalţi democraţi ; ei nu trebuie să-şi 
asume răspunderea pentru faptele monarhilor şi aristo
craţilor lor de altădată. Ceea ce d-l Blanc consideră deci 
drept un neajuns al democraţilor englezi, noi îl socotim drept 
un mare merit, anume că ei trebuie să se lepede de trecut şi 
să privească exclusiv înspre vii tor. 

"Un francez - spune d-l Blanc - este prin forţa lucrurilor 
un cosmopolit" . Da, într-o lume în care n-ar domina decît 
influenţa franceză, obiceiuri, datini, idei şi rînduieli p olitice 
ca cele din Franţa I Intr-o lume în care fiecare naţiune ar fi 
adoptat însuşirile caracteristice ale naţiunii franceze I Dar 
tocmai împotriva acestui fapt trebuie să protesteze democraţii 
celorlalte naţiuni. Gata să renunţe la asperităţile caracteris
tice propriei lor naţionalităţi, ei se aşteaptă la acelaşi lucru 
din partea francezilor. Nu le este nicidecum suficientă asi
gurarea francezilor că, fiind francezi, sînt cosmopoliţi. O ase
menea afirmaţie se reduce la pretenţia că toţi ceilalţi trebuie 
să devină francezi. 

Luati spre comparaţie Germania. Germania este patria 
unui număr imens de invenţii, de pildă tiparul. Germaniei, 
aşa cum este în mod unanim recunoscut, îi datorăm un număr 
mult mai mare de idei generoase şi cosmopolite decît Franţei 
şi Angliei la un loc. Şi totuşi, în practică Germania a fost 
întotdeauna umilită şi  înşelată în speranţele ei. Mai mult ca 
oricine, ea poate spune de ce natură era cosmopolitismul 
francez. In aceeaşi măsură în care Franţa a avut motive să 
se plîngă de perfidia politicii engleze, a avut şi Germania de 
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suferit de pe urma unei politici tot atît de perfide din partea 
Franţei, începînd cu Ludovic al XI-lea pînă la Ludovic-Filip. 
Dacă am vrea să  aplicăm etalonul d-Iui Blanc, atunci germanii 
ar fi adevăraţii cosmopoliţi. Democraţii germani sînt însă 
departe de a avea asemenea pretenţi i. 

Scris de F. Engels 
în decembrie 1847 

Publicat i n  
" Deutsche-Briisseler-ZeitungU 
U. 104 din 30 decembrie 1847 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Agitaţia cartistă 

De la deschiderea parlamentului, agitaţia cartistă a luat 
proporţii uriaşe. Se pregătesc petiţii, se ţin mitinguri, iar dele
gaţii partidului cutreieră ţara în lung şi în lat. In afara marii 
petiţii naţiona�e în care se revendică Carta poporului, petiţie 
care, după cum se speră, va întruni de data aceasta 4.000.000 
de semnături, au fose supuse poporului spre aprobare alte 
două petiţii în legătură cu Societatea cartistă agmră ; cea 
dintîi, întocmitd de O'Connor şi publicată săptămîna aceasta 
în "Northern Star" ,  poate fi rezumată în termenii următori : 

"Onorabilelor comune ale Marii Britanii şi Irlandei reunite în 
parlament. 

Domnilor, 
Subsemnaţii, membri ai societăţii cartiste agrare, de felul nostru 

muncitori, considerînd că specula excesivă ce se face cu produsele muncii 
noastre, concurenţa nelimitată şi  creşterea continuă a mijloacelor de pro
ducţie mecanice au închis peste tot debuşeele pentru munca noastră j 

că pe măsură ce mijloacele de producţie mecanice se înmulţesc, 
munca manuală scade şi  muncitorii rămîn fără lucru j 

că recenta dv. decizie privind suspendarea temporară a lucrărilor la 
căile ferate va lăsa fără lucru mii de muncitori care vor supraaglomera 
piaţa muncii, ceea ce va da posibilitate patronilor să reducă din nou 
salariile de atîtea ori reduse j 

că nu cerem în fond nimic altceva decît să trăim din prudusul muncii 
noastre j 

că respingem orice fel de impozit pentru asistenţa săracilor, :onsi
derîndu-l o insultă şi totodată un mijloc de a ţine la dispoziţia capitalişti
lor o rezervă care să poată fi zvîrlită în orice moment pe piaţa muncii 
pentru a reduce salariile cu ajutorul concurenţei muncitorilor între ei j 

că dacă industria de fabrică nu mai poate da de lucru maselor de 
proletari cărora le-a dat naştere, agricultura mai oferă un vast cimp de 
acţiune pentru munca noastră j căci s-a dovedit că prin muncă intensivă, 
produsul solului ţării noastre poate creşte cel puţin de patru ori j 

că, în consecinţă, am format o societate pentru cumpărarea de tere
nuri, pe care fiecare dintre noi să poată trăi împreună cu familia sa din 
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produsele muncii sale, fără a cădea în sarcina comunei sau a carităţii 
individuale şi fără a reduce, prin concurenţa sa, salariile celorlalţi 
muncitori j -

ţinînd seama de toate acestea, vă rugăm, deci, prin petiţia de faţă, 
să binevoiţi a promulga o lege care să scutească Societatea agrară de 
plata taxei de timbru, ca şi de accizele pentru cărămizi, lemnul de con
strucţie şi alte materiale, şi a aproba bill-ul care vă va fi propus în 
acest scop · .  

Acest bill este pregătit tot de Feargus O'Connor, care-l 
va supune, în scurt timp, parlamentului. 

In cea de-a doua petiţie se cere să se restituie poporului 
terenurile ne cultivate care sînt proprietatea comunelor. 
Aceste terenuri, care de 30 de ani se vînd în bloc marilor 
proprietari, trebuie, după cum cere 'Petiţia, să fie împărţite în 
loturi mici pentru a fi arenda te sau vîndute în condiţii avan
taj oase muncitorilor din ţinut. Această petiţie a fost adoptată 
la Londra, în cadrul unui mare miting unde, în lipsa lui 
O'Connor, care era reţinut în parlament, a fost sprij inită de 
d-nii Harney şi  Jones, redactori ai ziarului "Northern Star". 
De curind a fost adoptată şi  la un mare miting din Norwich. 
unde d-l Jones, care este unul dintre cei mai buni oratori ai 
Angliei, a sprij init-o încă o dată prin verbul său strălucit şi 
irezistibil. 

In sfîrşit, petiţia naţională a fost adoptată în cadrul unui 
mare miing ţinut la Londra. Principalii oratori la această 
reuniune au fost d-nii Keen, Schapper (german) şi Harney. In 
special discursul acestuia din urmă s-a remarcat prin igoarea 
sa democratică : 

"Intregul nostru sistem social şi politic - a spllS el - nu este decît 
un lanţ monstruos de minciuni şi de escrocherii în folosul unor trîntori 
şi impostori neruşinaţi. 

Priviţi biserica. Arhiepiscopii şi episcopii au salarii enorme, încît 
preoţilor, acestor muncitori pe tărîm eclesiastic, le rămîn numai cîteVa 
lire pe an. Milioane sînt sustrase poporului sub forma de zeciuială , 
iniţial, această zeciuială era destinată în mare parte întreţinerii biseri
cilor şi a săracilor j acum există impozite speciale pentru acest scop, iar 
biserica bagă în buzunar întreaga zeciuială. Vă întreb deci, nu constituie 
oare această biserică o escrocherie organizat ă ? (Aplauze) . 

Priviţi Camera comunelor. Ea nu reprezintă poporul, ci aristocraţia 
şi b urghezia, ea condamnă şase şeptimi dintre oamenii adulţi ai ţării l a  
sclavie politică, refuzîndu-le dreptul l a  vot. N u  este oare această Cameră 
o escrocherie legalizată ? (Aplauze furtunoase) . 

Priviţi-i pe aceşti pairi venerabili, care, fără a lua în seamă strigătul 
de desperare al unei ţări întregi, se adună în fiecare seară pentru a 
aştepta liniştiţi legea excepţională pe care le-o va trimite Camera comu
nelor. Se află printre dv. cineva care ar putea să-mi demonstreze utili
tatea unui asemenea azil pentru bolnavi incurabili, cineva care ar 
îndrăzni să apere această escrocherie ereditară ? (Aplauze). 
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Este de la sine inţeles că respectul pentru monarhie, această dovadă 
glorioasă a inţelepciunii strămoşilor noştri, nu-mi permite să vorbesc 
dcit în termeni foarte loiali despre această interesantă regină Victoria, 
care in fiecare an toană cu regularitate cite un mesaj regal şi cîte un 
prunc august. (I1 aritate.) Discursul l-am primit, şi, după cum spun ziarele. in martie vom avea şi pruncul. Prea milostiv a sa maiestate manifesti 
un mare interes pentru suferinţele poporului ei, i i  admiră răbdarea şi ii 
promite indi un copil. Intr-adevăr, in această privinţă ea nu face nici
odată promisiuni deşarte I (Hohote de ris.) Apoi il avem pe prinţul Albert, 
care inventează noi modele de pălării, îngraşă porci şi, in afară de 
aceasta, este un distins feldmareşal, care primeşte ca recompensă, pentru 
toate serviciile lui, 30.000 de lire pe an. O, nu cetăţeni, nu, monarhia nu 
este o escrocherie. (Risete şi aplauze) " .  

După ce a opus acestui tablou al  societăţii oficiale tabloul 
suferinţelor poporului, oratorul a încheiat cerînd adoptarea 
petiţiei naţionale prin care se revendică Carta. Petiţia a fost 
adoptată în unanimitate. După ce va fi făcut înconjurul ţării, 
d-l Duncombe o va supune Camerei comunelor. De îndată ce 
voi face rost de o copie, vă voi trimite traducerea ei. 

Scris de F. Engels la sfîrşitul 
lunii decembrie 1 847 

Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 30 decembrie 1847 
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Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus lin limba franceză 
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Friedrich Engels 

Maj oritatea "mulţumi tă" .  Proiectul de "reformă" al lui 
Guizot. Straniile vederi ale d-Iui Garnier-Pages. 

Cuvîntarea d-Iui Ledru-Rollin la  banchetul democrat 
de la Chalon. Un congres democrat. Cuvîntarea d-Iui 

Flocon. Ziarele : rReforme " şi "National" 

S-a deschis sesiunea celor două camere franceze ş i  foarte 
curînd vom avea plăcerea să vedem ce efect a avut agitaţia 
in favoarea reformei asupra celor 225 de membri "mulţumiţi" 
ai majorităţii. Vom vedea dacă vor fi mulţumiţi şi de felul 
in care Guizot a făcut Franţa de rîs în faţa întregii Europe 
in chestiunea Elveţiei. De altfel, această majoritate ghiftuită, 
formată din speculanţi corupţi şi gata să corupă pe alţii, din 
şarlatani, paraziţi şi laşi, este în stare să accepte fără să crîc
nească chiar şi  festa pe care Palmersorn i-a jucat-o stima
tului său coleg Guizot 234 ca revanşă pentru căsătoria din 
Spania şi să declare că Franţa n-a fost nicicînd atît de mare, 
de glorioasă, de respectată, de "mulţumită" ca în acest 
moment. 

Şi tocmai în acest moment, toate ziarele din P aris ,  de la 
. ,Debats"  pînă la "Reforme" ,  discută, atît de deschis cît e 
]posibil să fie discutată această chestiune în împrejurările de 
faţă, eventualele consecinţe pe care le-ar avea moartea lui 
Louis Philippe. De teama unei sciziuni în sînul majorităţii, 
ziarul "Debats"  o pune în gardă în fiecare zi, prevenind-o că, 
Oricînd ar avea loc acest eveniment inevitabil, el va constitui 
.semnalul pentru mobilizarea generală a tuturor partidelor 
politice i că "republicanismul" ,  "comunismul" ,  "anarhismul " ,  
"terorismul" etc. vor ieşi la lumină din cavernele lor subte
rane ca să răspîndească dezolarea, groaza şi distrugerea i că 
Franţa va pieri, că libertatea, securitatea, proprietatea vor 
pieri dacă amicii ordinii (d-l Guizot & Co., desigur) nu vor 
frîna cu o mînă de fier aceste curente i că acest pericol poate 
surveni în orice moment şi că, dacă d-l Guizot nu va fi spri
j init în funcţia sa, totul va fi pierdut. - In schimb, celelalte 
ziare, "Presse" ,  "Constitutionnel" ,  "Siecle" ,  susţin că se va 
întîmpla tocmai contrariul, că toate grozăviile unei revoluţii 
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sîngeroase se vor abate asupra ţării dacă în momentul morţii 
regelui, Guizot, acest individ mîrşav şi corupt, nu va fi fost 
înlocuit cu respectivii eroi politici i celor trei ziare de mai 
sus, d-l de Girardin, d-l Thiers sau d-l O. Barrot. După cum 
vom vedea de îndată, ziarele radicale discută problema din 
alt punct de vedere. 

Aşadar, chiar şi "Debats" recunoaşte indirect că Franţa 
"cea mulţumită" nu aşteaptă decît momentul propice pentru 
a-şi dovedi nemulţumirea într-un mod pe care imaginaţia 
burgheză înspăimîntată a ziarului "DebatsU  o înfăţişează ra
tiunii înspăimîntate a acestui ziar în culori cît se poate de 
groteşti. Totuşi, aceasta nu-i interesează cîtuşi de puţin pe 
cei 225 de "mulţumiţi u. Ei îşi au propria lor logică. Dacă 
poporul este mulţumit, nu există nici un motiv ca să schimbi 
sistemul. Dacă nu este mulţumit, ei bine, atunci nemulţumirea 
lui constituie un motiv în plus ca acest sistem să fie apărat ; 
căci, dacă s-ar face cea mai neînsemnată concesie, ar izbucni 
imediat revuluţia cu toate ororile ei. Oricum o suceşti, aceşti 
burghezi vor trage întotdeauna concluzia că ei sînt cei mai 
buni conducători ai ţării. 

Cu toate acestea, Guizot are de gînd să înfăptuiască o 
mică reformă. El intenţionează s ă-i includă în lista celor care 
beneficiază de dreptul de vot pe "intelectuali u, adică toate 
persoanele cu studii universitare - avocaţi, doctori şi alţii 
de o teapă cu ei. Intr-adevăr, grozavă reformă I Dar aceasta 
va fi suficient pentru a-i dezarma pe "conservatorii progre
sişti" ,  sau, cum îşi spun chiar ei acum - pentru că, neavînd 
altceva de făcut, ei îşi schimbă numele la fiecare trimestru -, 
"opoziţia conservatoare" .  Acest proiect va însemna, totodată, 
o lovitură puternică dată d-Iui Thiers, care, după ce l-a trimis 
pe colaboratorul său apropiat, d-l Duvergier de Hauranne, 
să participe la banchetele adepţilor reformei, a lucrat în taină 
la un proiect de reformă identic cu cel care urmează să fie 
propus acum de rivalul său Guizot şi cu care voia să uimească 
cele două camere. 

In general e probabil că la cameră se va face mult scandal. 
vor fi proteste, vociferăi ; nu cred însă că d-l Guizot ar avea 
să se teamă de ceva serios din partea credincioşilor săi 225. 

Aceasta este situaţia în cercurile oficiale. tntre timp ban
chetele adepţilor reformei şi polemica dintre "National U şi 
"Reforme" au continuat. Opoziţia unită, adică centrul stînga 
(partidul d-Iui Thiers) , stînga (partidul d-Iui Odilon Barrot) 
şi "radicalii rezonabili" ("National " ) ,  şi-au ţinut banchetele la 
28* 
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Castres, Montpellier, Neubourg şi într-o serie de alte locali
tăţi ; ultrademocraţii ("Reforme") au organizat banchetul la 
Chalon. Principalul vorbitor la banchetele de la Montpellier 
şi Neubourg a fost  d-I Garnier-Pages, fratele binecunoscutu
lui democrat cu acelaşi nume " decedat acum cîţiva ani. Dar 
d-I Garnier-Pages-junior nu seamănă nici pe departe cu fra
tele lui ; la el nu găseşti nici urmă din acea energie, acel curaj 
şi acea principialitate neînduplecată care au asigurat fostului 
conducător al democraţiei din Franţa o situaţie atît de proemi
nentă. La Neubourg d-I Garnier-Pages-junior a făcut afirmaţii 
care dovedesc că el nu cunoaşte cîtuşi de puţin situaţia reală 
a societăţii, şi în consecinţă nici mijloacele de a o îmbunătăţi. 
In timp ce toată democraţia de astăzi porneşte de la faptul 
evident că societatea actuală este în mod ireparabil împărţită 
în două clase 1 burghezia, adică posesorii tuturor mijloace
lor de producţie şi ai tuturor produselor, şi proletariatul , care 
nu posedă nimic altceva decît munca sa, de pe urma căreia 
trăieşte ; că această din urmă clasă este -suprită din punct 
de vedere so cial şi politic de cea dintîi ; cu toate că în toate 
ţările tendinţa recunoscută a democratilor de astăzi este tre
cerea puterii politice din miinile burgheziei în cele ale clasei 
muncitoare, întrucît acea sta din urmă constituie imensa majo
ritate a poporului - , cu toate acestea, d-l Garnier are tupeul 
să  afirme că nici nu există în realitate o împărţire a poporu
lui în burghezie şi clasă muncitoare, că aceasta este o in
venţie a d-Iui Guizot, născocită numai din rea-credinţă ca 
să  dezbine poporul ; că, contrar celor afirmate de Guizot, el 
consideră că toţi francezii s înt egali, că toţi 'duc aceeaşi viaţă 
şi că, după părerea lui, în Franţa nu există decî t cetăţeni 
francezi I După părerea d-Iui Garnier-Pages rezultă că mono
polizarea tuturor uneltelor de producţie în mîinile burgheziei, 
care lasă  proletariatul la discreţia legii economice a salariilor, 
reducînd partea care revine muncitorilor la o cantitate in
fimă de produse alimentare, este de asemenea o invenţie a 
d-Iui Guizot I După p ărerea lui, lupta înverşunată care se 
duce acum în toate ţările civilizate din lume între muncă şi  
capital, luptă ale cărei diferite faze sînt marcate prin crearea 
de coaliţii, trade-unionuri, prin asasinate, răscoale şi insu· 
recţii sîngeroase, luptă a cărei realitate o atestă moartea 
proletarilor împuşcaţi la Lyon, Preston, Langenbielau, Praga 2:1;, 
această luptă nu a avut alte baze decît o afirmaţie minci-

* - :tienne Joseph Louis Garnier·Pages. - Nota Red. 
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noasă făcută de un profesor francez I Ce alt înţeles pot avea 
cuvintele d-Iui Ganier-Pages : "Lăsaţi capitaliştii să continue 
monopolizarea tuturor forţelor de producţie, lăsaţi muncitorul 
să continue să  trăiască dintr-o leafă de mizerie, dar daţi-i în 
schimbul suferinţelor lui titlul de cetăţean" ? tn anumite îm
prejurări şi cu anumite restricţii, d-l Pages ar consimti, 
aşadar, să  acorde poporului dreptul de vot j dar să  nu-şi în
chipuie că va Profita vreodată de acest dar, votînd măsuri 
care să modifice în esenţă actualul mod de producţie şi de 
repartiţie a bunurilor materiale şi care, cu timpul, ar permite 
întreului popor să stăpînească forţele de producţie ale ţării 
şi să se descotoTOsească de toţi "patronii "  I "Reforme" a avut 
perfectă dreptate atunci cînd l-a numit pe acest onorabil 
domn un burghez radical. 

După cum am mai spus, ultrademocraţii nu au dat decît 
un singur banchet, dar acesta a fost într-adevăr grandios şi 
a valorat cît o duzină de banchete ale partidului de coaliţie. 
La banchetul de la Chalon-sur-Saâne au luat parte peste două 
mii de cetăţeni. Fuseseră invitaţi şi cei de la z'iarul "National " , 
dar, fapt foarte semnificativ, nu au venit. In consecinţă, repre
zentanţii ziarului "Reforme " au fost stăpîni pe s'ituaţie. D-I 
Ledru-Rollin, pe care "National " îl consideră viitorul şef al 
partidului ultrademocrat, şi-a asumat aici acest rol. El a ex
plicat poziţia sa şi a partidului său, făcînd un strălucit ex
pozeu al diferitelor faze prin care a trecut democraţia fran
ceză de la 1 79 încoace. Apoi el a respins atacurile 
"National "-ului îndreptate împotriva sa şi a atacat la rîndul 
său ziarul, propunînd un juriu format din democraţi din toate 
ţinuturile Franţei - fiecare Partid fiind reprezentat de un 
număr egal de persoane - care să rezolve diferendul dintre 
"Reforme " şi "National " .  

"După c e  - a spus e l  - v a  fi pusă l a  punct această chestiune in
tenă, n-ar fi oae bine ca democraţia franceză să intre în relaţii cu 
celelalte democraţii ? In prezent îşi croieşte drum în Europa o mişcare 
a tuturor dezmoşteniţilor, expuşi mizeriei şi foamei. A venit vremea să-i 
consolăm, să-i î ntărim, să intrăm în legătură cu ei. Să convocăm, aşadar, 
un congres al democraţilor tuturor naţiunilor acum, după ce congresul 
regilor a eşuat ! Există în Europa o republică care chiar acum a asigurat 
pe teritoriul ei victoria democraţiei - aceasta este Elveţia, o ţară demnă 
să vadă întruniţi pe pămîntul i liber pe dmocraţii tuturor naţiunilor I 
Cetăţeni. pemiteţi-mi in încheiere să adaug la urarea mea : «pentru 
unitatea revoluţiei franceze» şi o a doua urare : « pentru Unirea tuturor 
democraţiilor» " . 

Această cuvîntare a stînit aplauze puternice, bine meritate 
de altfel. Ne-am bucurat din toată inima de succesul oratoric 
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al d-Iui Ledru-Rollin de la Chalon, dar în acelaşi timp trebuie 
să protestăm împotriva unei expresii care i-a scăpat din ne
băgare de seamă şi care, sîntem siguri, a fost spusă fără in
tenţia de a jigni pe cineva. D-I Ledru-Rollin spune că a venit 
vremea ca democraţii francezi să consoleze şi s ă  întărească 
pe toţi muncitorii în suferinţă ai celorlalte naţiuni. Sîntem 
siguri că democraţii nici unei ţări nu doresc consolare, indi
ferent de la cine ar veni ea. Ei admiră mîndria revoluţionară 
a democraţilor francezi, dar îşi rezervă dreptul de a fi tot 
atît de mîndri şi de independenţi ca  ei. Cei patru milioane 
de cartişti englezi sînt, fără îndoială, destul de destoinici ca 
să-şi ducă singuri la bun sfîrşit misiunea. Sîntem bucuroşi că 
democraţia franceză se entuziasmează pentru ideea unui con
gres democrat şi pentru o alianţă între toate democraţiile, 
dar înainte de toate dorim o perfectă reciprocitate şi egali
tate. Orice alianţă la baza căreia nu ar sta această egalitate, 
ar fi ea însăşi antidemocratică. Noi cunoaştem însă prea bine 
sentimentele profund democratice ale celor de la ziarul 
"Reforme" pentru a ne îndoi că  sînt întru totul de acord cu 
noi ; dorim numai ca, în interesul cauzei noastre comune, să  
renunţe la anumite expresii care, departe de  a exprima ade
văratele lor sentimente, sînt o moştenire rămasă de pe cînd 
numai "N ational " reprezenta democraţia franceză. 

La acelaşi banchet d-l Flocon a rostit o cuvîntare înclli
nată "drepturilor omului şi ale cetăţeanului " .  El a dat citire 
declaraţiei drepturilor elaborate de Convenţia naţională 236, 
declaraţie care, după cum a accentuat el, constituie pînă în 
ziua de astăzi chintesenţa adevăratelor principii democratice. 
Acestor principii, pe care le numeşte adevăratele principii 
franceze, el le-a opus actualul sistem al plutocraţiei, eare-l 
situează pe om mai prejos decît animalele, căci, pe lîngă 
faptul că oameni există din belşug, ei costă mai mult decît 
pot da în natură atunci cînd munca lor nu este cerută. Acest 
sistem, el l-a numit, după ţara în care a apărut pentru prima 
dată, sistemul englez. 

"Şi iată - a spus el - in timp ce sistemul englez este introdus in 
patria revoluţiei, poporul englez Se străduieşte să scuture de pe umerii 
săi jugul acestui sistem şi  inscrie pe stindardul lui glorioasa lozincă : 
«Libertate, egalitate, fraternitate !» . Şi va fi una din acele tragice fatalităţi, 
intîlnită nu o dată in istorie, dacă tocmai acea naţiune care prima a adus 
lumii adevărul, şi  care acum s-a cufundat din nou in intuneric şi  igno
ranţă, va fi obligată să cerşească de la vecinii ei tradiţiila revoluţionare 
pe care ea insăşi nu a fost in stare să le păstreze. Vom ajunge oare atit 
de departe ? Nu, niciodată, atîta timp cit există democraţi ca voi şi in-
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truniri ca aceasta I Nu, noi nu vom sprijini nicidecum edificiul putred 
al acestor instituţii engleze pe care englezii înşişi nu vor să le mai sus
ţină I (Exclamaţii : «Nu, nu !» ) .  Aşadar, apără-ţi corturile, Izraele I Fiecare 
pentru cred1nţa lui ! Aici, de partea noastră, democraţia cu cele 25.000.000 
de proletari, pe care trebuie să-i elibereze şi pe care-i salută cu numele 
de cetăţeni, fraţi, oameni egali şi liberi, dincolo, opoziţia corcită cu mono
pol urile ei şi cu aristocraţia banului ! Ei vorbesc de reducerea censului 
la jumătate ; noi proclamăm drepturile omului şi ale cetăţeanului ' 
(Aplauze puternice şi prelungite care se termină cu intonarea de către 
întreaga adunare a cîntecului «Chant du deparb> 237) u .  

Regretăm că spaţiul nu ne permite să redăm şi alte cuvîn
tări rostite la acest banchet grandios şi cu adevărat democrat. 

In sfîrşit, ziarul "Reforme" a silit ziarul "National " să în
ceapă o polemică împotriva lui. Declarîndu-se de acord cu 
principiile enunţate de d-l Garnier-Pages la banchetul de la 
Montpellier într-o alocuţiune închinată revoluţiei franceze, 
"Reforme " a contestat în acelaşi timp dreptul unor oameni ca 
d-l Garnier, care a sacrificat interesele democraţiei d-lui Odi
ion Barrot şi opoziţiei burgheze, de a acţiona ca reprezentanţi 
ai principiilor revoluţiei. Aceasta a provocat pînă la urmă un 
răspuns din partea "National " -ului, în care Ledru-Rollin a fost 
la rîndul său atacat. Principalele capete de acuzaţie împo
triva "National " -ului erau : 1 )  sprij inul dat bastiliilor din jurul 
Parisului, prin care moştenirea revoluţiei era pusă sub con
trolul a 1 .200 de tunuri i 2) faptul că, în urmă cu un an, el 
a trecut sub tăcere broşura d-lui Carnot, în care acesta chema 
pe democraţi să se alăture centrului stînga şi stîngii şi să 
sprijine promovarea cît  mai rapidă a reprezentanţilor acestora 
în posturi de stat, să renunţe deocamdată la principii repu
blicane şi să facă agitatie în favoarea extinderii dreptului de 
vot în limitele Cartei 238. Cam în acela.i timp d-l Garnier
Pages-junior enunţase pincipii s imilare i iar în însăşi broşură 
se declara că ea nu exprimă opinia unui individ izolat, ci a 
unui partid din cameră. "Reforme" a criticat atît cuvîntarea 
d-lui Garnier cît şi broşura d-lui Carnot (fiul renumItului 
membru al Convenţii şi ministru de război republican *) şi a 
încercat să provoace ziarul liN ational " să facă o declaraţie. 
Dar acesta a continuat să tacă. "Reforme " a arătat, pe bună 
dreptate, că politica propusă de ambii deputaţi nu urmăre;;te 
altceva decît să pună cu totul partidul democrat sub controlul 
d-lor Thiers şi Barrrot şi să-I desfiinţeze ca partid de sine 
stătător i 3) în timpul banchetelor în favoarea reformei, "Na
tional " a dus în practică politica propusă de d-l Carnot i 

* - Lazar Nicolas Carnot. - Nota Red. 
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4) atacurile violente şi defăimătoare ale ziarului "National " 
împotriva comuniştilor, fără a propune în schimb nici un 
remediu efectiv sau practic pentru a alina suferintele oame
nilor muncii. 

Disputa a durat cel puţin o săptămînă. In cele din urmă, 
cei de la "National" au renunţat la lupta nu prea demnă 
pe care au dus-o. Ei au suferit de fiecare dată un eşec, dar, 
pentru a-şi ascunde înfrîngerea, au acceptat în cele din urmă 
propunerea d-Iui Ledru de a se constitui un juriu democrat. 

Nu putem decît să ne declarăm pe deplin de acord cu 
atitudinea adoptată de "Reforme" în această chestiune. Ea a 
salvat onoarea, independenţa şi forţa democraţiei franceze ca  
partid de sine stătător. A susţinut principiile revoluţiei, care 
erau ameninţate de atitudinea ziarului "National" .  A apărat 
drepturile clasei muncitoare atunci cînd ele erau încălcate de 
burghezie. A demascat pe acei burghezi radicali care ar vrea 
s ă  facă poporul să creadă că nu există asuprire de clasă, care 
nu vor să vadă că în societatea modernă are loc un cumplit 
război civil între clase şi care nu oferă muncitorilor decît 
vorbe goale. Prin faptul că a continuat lupta pînă a reuşit să  
s ilească arogantul e i  adversar să  rupă tăcerea, să  şovăie, 
să-şi retracteze afirmaţiile, să dea explicaţii şi, în cele din 
urmă, să bată în retragere, "Reforme" a servit cu succes cauza 
democraţiei. 

Scris de F. Engels la inceputul 
lunii ianuarie 1 848 

Publicat i n  
ziarul "be Northen Star" 
nr. 533 din 8 ianuarie 1 848, 
cu menţiunea redacţiei : uD e 1 Q c o r  e s p o n d e n t u 1 
n o s t r  u d j n P a l  j s' 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba engleză 
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Legea excepţională cu privire la Irlanda şi cartiştii 239 

Miercurea trecută a intrat în vigoare legea excepţională 
;u privire la Irlanda. Lordul-locotenent nu a întîrziat să pro
fite de puterile despotice cu care l-a învestit această nouă 
lege ; în tot cuprinsul comitatelor Limerick şi Tipperary pre
cum şi în mai multe baronii din comitatele Clare, Waterford, 
Cork, Rascommon, Leltrim, Cavan, Longford şi din ComitatuJ 
regelui 240 a fost  introdusă leea excepţională. 

Rămîne de văzut ce efect va avea această măsură odioasă. 
In această privinţă noaştem de pe acum părerea clasei în 
interesul căreia a fost luată această măsură, adică părerea 
proprietarilor funciari irlandezi. Ei declară în mod public, prin 
organele lor de presă, că acest efect va fi nul. Şi pen.ru a ob� 
ţine acest rezultat, o ţară întreagă este pusă sub stare de ase
diu 1 Pentru a obţine acest rezultat, 9/10 din reprezentanţii ir
landezi din parlament şi-au renegat ţara 1 

Este un fapt stabilit. Dezertarea a luat un caracter general. 
Cu ocazia discutării legii, însăşi în familia lui O'Connell s-a 
produs o sciziune ; John şi Maurice, cei doi fii ai defunctului 
"eliberator" *, au rămas credincioşi patriei lor, în timp ce vă
rul lor, Morgan O'Connell, nu numai că a votat pentru legea 
excepţională, dar în mai multe rînduri a luat chiar cuvîntul 
în favoarea ei. Numai 1 8  deputaţi au votat pentru respingerea 
necondiţionată a legii ; numai 20 au votat pentru amendamen
tul d-lui Wakley, deputat cartist al unei periferii a Londrei, 
care a cerut ca această lege excepţională să fie însoţită de 
măsuri speciale pentru atenuarea cauzelor care duc la comi� 
terea crimelor a căror reprimare se propunea. Să nu se uite 
c ă ' printre aceşti 18 şi 20 de votanţi 4 sau 5 erau radicali 

* - Daniel O·Connell. - Nola Red. 
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englezi şi 2 irlandezi care reprezentau localităţi engleze ; 
astfel că, din cei 100 de deputaţi pe care Irlanda îi are în 
parlament, numai o duzină s-au opus în mod serios acestei 
legi ! 

De la moartea lui O'Connell era prima discuţie privind 
o chestiune irlandeză importantă. Ea trebuia să hotărască 
cine să treacă în  fruntea Irlandei în  locul marelui agitator. 
Pînă la deschiderea parlamentului, d-l John O'Connell fusese 
recunoscut în Irlanda în mod tacit ca succesor al tatălui său. 
De îndată ce a pornit însă discuţia, a devenit imediat limpede 
că el nu era în stare să conducă partidul ; pe de altă parte, 
d-l John O'Connell a găsit un rival de temut în persoana lui 
Feargus O'Connor. Şeful democraţilor, acelaşi despre care 
Daniel O'Connell spusese : "Il cedăm bucuroşi pe d-l Feargus 
O'Connor cartiştilor englezi " , acest om s-a plasat dintT-un 
singur saH în fruntea partidului irlandez. El a fost acela care 
a propus respingerea necondiţionată a legii excepţio
nale, el a fost acela care a ştiut să strîngă în jurul lui în
treaga opoziţie ; el a fost acela care i-a cerut să se opună fie
cărei clauze, întîrziind pe cît posibil votarea ; el a fost  acela 
care a sintetizat în discursurile sale toate argumentele opo
ziţiei împotriva legii ; în sfîrşit, el a fost acela care, pentru 
prima oară de la 1835 încoace, a reînnoit moţiunea privitoare 
la revocarea uniunii 241, moţiune pe care nici un .embru ir
landez al parlamentului n-ar fi propus-o. 

Deputaţii irlandezi l-au acceptat cu destulă neplăcere pe 
O'Connor ca şef. In străfundul sufletului lor, ei nu sînt decît 
nişte whigi şi de aceea le repugnă energia democratică a d-lui 
O'Connor. El nu le va mai permite să folosească agitaţia pen
tru revocarea uniunii ca să-i răstoarne pe tory-i în folosul 
whigilor, nici să  uite pînă şi numele de "Repeal" de îndată 
ce îşi vor fi atins scopul. Dar deputaţii irlandezi, partizani ai 
revocării, nu se pot lipsi în nici un caz de un şef ca O'Connor, 
şi,  deşi i încearcă să submineze popularitatea sa care re
naşte în Irlanda, în parlament i sînt obligaţi să se supună 
conducerii sale. 

După închiderea sesiunii parlamentului, O'Connor va face 
probabil o călătorie prin Irlanda pentru a înviora agitaţia în 
favoarea revocării uniunii şi pentru a întemeia partidul car
tist irlandez. Nu există nici o îndoială că, dacă O'Connor .va 
realiza acest proiect, va i în mai puţin de şase luni în fruntea 
poporului irlandez. Intrunind atunci în mîna sa conducerea 
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democraţiei celor trei regate, el va ocupa o poziţie pe care 
nici un agitator, nici măcar Q'Connell, n-a avut-o înaintea lui. 

Lăsăm în seama cititorilor noştri să aprecieze importanţa 
acestei aliante viitoare între popoarele celor două insule. De
mocraţia britanică, după ce-şi va completa rîndurile cu două 
milioane de irlandezi curajoşi şi entuziaşti, va înainta cu mult 
mai repede, iar sărmana Irlandă va face, în sfîrşit, un impor
tant pas înainte pe calea eliberării ei. 

Scris de F. Engels 
la 4 ianuarie 1848 
Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 8 ianuarie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba franceză 
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Feargus O'Connor şi poporul irlandez 

In primul număr al ziarului "Northern Star" din 1848 a 
apărut un manifest adresat poporului irlandez de Fergus 
O 'Connor, cunoscutul lider al cartiştilor englezi şi reprezen
tant al acestora în parlament, apel pe care spaţiul restrîns 
nu ne permite să-I reproducem, dar care merită a fi citit în 
întregime şi însuşit de fiecare democrat. 

Considerăm însă de datoria noastră să nu-l trecem sub 
tăcere. Consecinţele acestui manifest energic adresat poporu
lui irlandez nu vor întîrzia să se facă simţite în cel mai înalt 
grad. Feargus O'Connor, originar şi el din Irlanda, protestant, 
campionul şi de mai bine de 1 0  ani conducătorul marii miş
cări muncitoreşti din Anglia, trebuie considerat de acum în
colo şi ca adevăratul conducător al repealerilor irlandezi, 
precum şi al adepţilor reformei. El este mai îndreptăţit ca ori
cine să poarte acest titlu datorită felului cum a combătut în 
Camera comunelor mîrşava "lege excepţională cu privire la 
Irlanda " ,  recent adoptată, după cum agitaţia pentru cauza 
Irlandei pe care o face neîntrerupt de atunci dovedeşte c ă  
tocmai Feargus O'Connor este omul d e  care are nevoie Irlanda. 

Bunăstarea milioanelor de irlandezi este propria lui cauză, 
pentru el Repeal-ul - desfiinţarea uniunii, adică dobîndirea 
unui parlament irlandez de sine stătător - nu este o vorbă 
goală, nu este un paravan în dosul căruia el şi prietenii lui 
să pună mîna pe slujbe şi să se căpătuiască. 

In manifestul său, el arată că timp de 1 3  ani poporul ir
landez s-a lăsat dus de nas şi tras pe sfoară, cu ajutorul cu
vîntului "Repeal " , de Daniel O'Connell, acest prestidigitator 
politic. 
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El  pune în adevărata lumină comportarea lui John O'Con
nell, care a preluat moştenirea poli tică a tatălui său şi sacri
fică, ca şi acesta, milioane de irlandezi creduli pentru profitu
rile şi speculaţiile lui personale ; toată frazeologia debitată de 
O'Connell în "Sala Harmony" 24� din Dublin şi toate asigură
rile sale făţarnice nu vor fi în stare să spele ruşinea de care 
s-a acoperit în trecut, dar mai ales acum în Camera comunelor 
cu ocazia dezbaterilor în legătură cu " legea excepţională cu 
privire la Irlanda " .  

Poporului irlandez i se  vor deschide, ş i  trebuie să i se  des
chidă, în cele din urmă, ochii. Atunci va da cu piciorul în 
toată clica de aşa-zişi repealeri, care în dosul acestui paravan 
rîde satisfăcută mîngîindu-şi punga cu bani ; cea mai puter
nică lovitură o va primi însă John O'Connell, acest papistaş 
fanatic şi şarlatan politic. 

Dacă conţinutul manifestului s-ar reduce la atît, nu l-am 
fi menţionat în mod special. 

El are însă o semnificaţie mult mai mare. Căci Feargus 
O 'Connor nu vorbeşte în manifest numai ca irlandez, ci în 
special în calitate de democrat englez, în calitate de cartist. 

El demonstrează poporului irlandez, într-un limbaj accesi
bil celei mai obtuze minţi, necesitatea de a lupta fără precu
peţire, în strînsă unire cu clasa muncitoare din Anglia, cu 
cartiştii, în vederea înfăptuirii celor 6 puncte ale "Cartei po
parului" (parlament ales în fiecare an, vot universal, vot se
cret, dreptul de eligibili tate indiferent de avere, retribuir�a 
reprezentanţilor poporului, stabilirea circumscripţiilor electo
rale în funcţie de numărul locuitorilor) . Abia  după ce VOr fi 
cucerite aceste 6 puncte, realizarea "Repeal" -ului ar putea fi 
de folos Irlandei. 

O'Connor mai arată că, după cum muncitorii englezi au 
cerut mai înainte, într-o petiţie semnată de 3.500.000 de oa
meni 243, dreptate pentru Irlanda, tot aşa şi acm cartiştii en
glezi protestează în numeroase petiţii împotriva "legii excep
ţionale cu privire la Irlanda" şi că, în sfîrşit, în Anglia ca şi 
în Irlanda clasele oprimate trebuie să  lupte împreună, să iz
bîndească împreună, sau să sufere mai departe împreună sub 
apăsarea aceluiaşi jug şi aceleiaşi mizerii, să  fie deopotrivă 
la cheremul privilegiatei clase capitaliste dominante. 

Fără îndoială că de acum încolo masa poporului irlandez 
se va alătura tot mai mult cartiştilor englezi şi va acţiona 
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împreună cu ei după un plan comun. In felul acesta va fi gră
bită victoria democraţilor englezi şi totodată eliberarea Irlan 
dei . Iată semnificaţia manifestului lui O'Connor către poporul 
irlandez. 

Scris de F. Engels la începutul 
lunii ianuarie 1 848 

Publicat în 
.,Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
nr. 3 din 9 ianuarie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus in limba germană 
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Discurs asupra liber-schimbismului, 

rostit la şedinla publică de la 9 ianuarie 1848 244 
a Asocialiei democra tice din Bruxelles 

Domnilor ! 

447 

Abrogarea legilor cerealelor în Anglia reprezintă cea mai 
mare victorie pe care a repurtat-o, în secolul al XIX-lea, 
liber-schimbismul. In toate ţările în care fabricanţii vorbesc 
de liber-schimbism, ei au în vedere mai cu seamă liberul
schimb al cerealelor şi al materiilor prime în general. A per
cepe taxe vamale protecţioniste la cereale străine e o infamie i 
înseamnă a specula asupra înfometării poporului. 

Pîine ieftină, salarii mari, cheap food, high wages - iată 
unicul scop pentru care adepţii liber-schimbismului au chel
tuit in Anglia milioane, iar entuziasmul lor a şi contaminat pe  
confraţii lor de  pe continent. In general, cei care doresc liber
schimbismul, îl doresc în vederea îmbunătăţirii situaţiei clasei 
muncitoare. 

Dar curios lucru I Poporul, căruia urmează să i se procure 
cu orice preţ p îine ieftină, e foarte ingrat. Pîinea ieftină este 
tot atît de rău famată în Anglia pe cît este de rău famată 
guvernarea ieftină în Franţa. Poporul vede în oameni plini de 
abnegaţie de soiul lui Bowring, Bright & Ca. pe cei mai aprigi 
duşmani ai lui, pe ipocriţii cei mai neruşinaţi. 

Toată lumea ştie că lupta dintre liberali şi democraţi se 
numeşte în Anglia lupta dintre liber-schimbişti şi cartişti. 

Să vedem acum în ce fel liber-schimbiştii englezi au dove
dit poporului sentimentele nobile de care sînt însufletiti. 

Iată ce au spus ei muncitorilor din fabrici : 
Taxa percepută la cereale este un impozit pe salariu i im

pozitul acesta îl plătiţi latifundiarilor, acestor aristocraţi me
dievali i dacă situaţia voastră e jalnică, aceasta este consecinta 
scumpetei alimentelor de primă necesitate. 
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La rîndul lor, muncitorii i-au întrebat pe fabricanţi : cum se 
face că în decursul ultimilor treizeci de ani, în care industria 
noastră s-a dezvoltat cel mai mult, salariul nostru a scăzut în
tr-o proporţie mult mai mare decît s-a urcat preţul cerealelor ? 

Impozitul pe care, după cum pretindeţi voi, îl plătim pro
prietarilor funciari se ridică pe cap de muncitor la vreo 3 
pence pe săptămînă ; totuşi salariul ţesătorului manual a scă
zut, din 1815  pînă în 1843, de la 28 de şilingi pe săptămînă la 
5 şilingi ; iar salariul ţesătorului în atelierele mecanizate a 
fost redus din 1 823 pînă în 1843 de la 20 de şilingi pe săptă
mînă la 8 şilingi. 

In tot acest timp, impozitul pe care i l-am plătit proprieta
rului funciar nu a fost niciodată mai mare de 3 pence. Iar :n 
1834, cînd pîinea s-a ieftinit foarte mult şi afacerile au mers 
bine, ce ne-aţi spus ? - Dacă sînteti nenorociţi, e din cauză 
că  faceţi prea mulţi copii, din cauză că sînt mai productive 
căsniciile voastre decît meseria voastră I 

Acestea sînt propriile voastre cuvinte cu care ne-aţi răs
puns atunci, iar apoi v-aţi dus şi aţi fabricat noi legi pentru 
asistenţa săracilor şi aţi construit casele de muncă, aceste 
bastilii ale proletarilor. 

La care fabricanţii au ripostat : 
Aveti dreptate, domnilor muncitori, nu numai preţul grî

nelor, dar şi concurenţa dintre muncitorii care caută de lucru 
determină nivelul salariului. 

Dar ţineţi seama de un lucru, anume că pămîntul nostru e 
format numai din stînci şi din bancuri de nisip. Doar nu vă 
închipuiţi că grînele se pot cultiva în ghivece de flori I Dacă 
îns ă, în loc de a risipi capitalul nostru şi munca noastră pe 
un pămînt absolut sterp, am renunţa la agricultură pentru 1 
ne ocupa exclusiv de industrie, atunci întreaga Europă ar re
nunţa la fabricile ei, iar Anglia ar deveni un singur mare oraş 
industrial, avînd tot restul Europei ca grînar. 

In timp ce le vorbeşte astfel propriilor săi muncitori, fa
bricantul este interpelat de micul negustor care îi spune : 

Dacă abrogăm legile cerealelor, vom ruina, ce-i drept, 
agricultura noastră, dar nu vom sili prin aceasta celelalte 
ţări să se aprovizioneze din fabricile noastre şi să renunte 
la ale lor. 

Care va fi urmarea ? Eu voi pierde clientela pe care o am 
acum la ţară, iar comerţul intern îşi va pierde pieţele. 

Fabricantul, întorcînd spatele muncitorilor, îi răspunde ne
gustorului : cît despre asta, lăsaţi-o în seama noastră. Taxele 
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la cereale o dată desfiinţate, vom obţine din străinătate ce
reale mai ieftine. Pe urmă vom reduce salariile, în timp ce ele 
se vor urca în celelalte ţări care ne vor aproviziona cu grîne. 

In felul acesta, în afară de toate celelalte avantaje de care 
ne bucurăm, îl vom avea şi pe acela al unor salarii mai re� 
duse şi astfel vom sili, fără îndoială, continentul să cumpere 
de la noi. 

Dar acm se amestecă în discuţie şi arendaşul şi muncitorul 
agricol. 

Dar noi, strigă ei, noi ce ne facem ? 
Să subscriem şi noi condamnarea la moarte a agriculturii 

de pe urma căreia trăim ? Să tolerăm ca să ni se smulgă pă
mîntul de sub picioare ? 

Drept răspuns, Anti-com-Iaw-Ieague * s-a mulţumit s ă  ini
ţieze un concurs cu premii pentru cele mai bune trei lucrări 
despre influenţa salutară asupra agriculturii engleze pe care 
ar avea-o abrogarea legilor cerealelor. 

Premiile acestea au fost atribuite d-Ior Hope, Morse şi 
Greg, ale căror lucrări au fost răspîndite la ţară în mii de 
exemplare. 

Unul dintre laureaţi s-a străduit să dovedească că nici 
arendaşul şi nici muncitorul agricol nu vor păgubi din cauza 
importului liber de cereale din străinătate, ci numai proprie
tarul funciar. Arendaşului englez, exclamă el, nu trebuie să-i 
fie teamă de abrogarea legilor cerealelor, deoarece nici o 
ţară nu poate să producă cereale de o calitate atît de bună şi 
la n preţ atît de ieftin ca Anglia. 

De aceea, chiar dacă preţul grîului ar scădea, nu voi ati 
fi păgubiţi, căci această scădere ar atinge doar renta, care 
s-ar micşora, şi nicidecum profHul industrial şi salariile, cara 
ar rămîne aceleaşi. 

Al doilea laureat, d-l Morse, sus ţine, dimpotrivă, că preţul 
cerealelor se va urca în urma abrogării legilor cerealelor. El 
îşi dă toată osteneala să demonstreze că  niciodată taxele va
male protecţioniste nu au putut asigura cerealelor un preţ re
munerato riu. 

In sprijinul afirmaţiei sale, el menţionează faptul că, ori
de cîte ori se importau cereale din străinătate, preţul cereale
lor se ridica simţitor în Anglia, iar atunci cînd se importa 
puţin, el scădea considerabil. Laureatul uită că nu importul era 
cauza preţului ridicat, ci preţul ridicat era cauza importului . 

* - Liga pentru abrogarea legilor cerealelor. - Nota Trad. 
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Contrar colaureatului său, el afirmă că orice urcare a pre
ţului cerealelor este în avantajul arendaşului şi al muncito
rului, şi nu al proprietarului funciar. 

Al treilea laureat, d-l Greg, un mare fabricant, a cărui 
carte Se adresează clasei marilor arendaşi, nu putea să de
biteze asemenea nerozii. Limbajul său e mai ştiinţific. 

El admite că legile cerealelor contribuie la creşterea ren
tei numai în măsura în care ele determină urcarea preţului 
cerealelor, urcare care este provocată numai de faptul că ele 
silesc capitalul să se îndrepte spre pămînturi de calitate in
ferioară, ceea ce se explică în modul cel mai simplu. 

Pe măsură ce creşte populaţia şi nu se pot importa cereale 
din s trăinătate, trebuie să se recurgă la valorificarea unor 
terenuri mai puţin fertile, a căror cultivare implică o cheltu
ială mai mare şi ale căror produse sînt, prin urmare, mai 
scumpe. 

Cerealele fiind foarte cerute, fireşte că preţul se va orienta 
după acela al produselor p ămînturilor care cer cele mai mari 
cheltuieli. Diferenţa dintre acest preţ şi cheltuielile de pro
ducţie ale pămînturilor mai bune constituie tocmai renta. 

Dacă, prin urmare, preţul cerealelor şi, în consecinţă, rellta 
scad din cauza abrogării legilor cerealelor, aceasta se dato
reşte faptului că pămînturile de calitate inferioară nu mai sînt 
cultivate. Prin urmare, scăderea rentei atraga inevitabil după 
sine ruinarea unei părţi dintre arendaşi. 

Aceste observaţii erau necesare pentru a înţelege ce spune 
d-l Greg. 

Micii arendaşi, spune dînsul, care nu vor mai putea să 
se ocupe cu agricultura, vor găsi un refugiu în industrie. In 
ceea ce priveşte pe marii arendaşi, ei vor fi mai cîştigaţi. Sau 
proprietarii funclari vor fi siliţi să le vîndă foarte ieftin pă
mînturile lor, s au contractele de arendă pe care le vor încheia 
cu dînşii vor fi pe termene foarte lungi . Aceasta le va permite 
să investească în pămînt capitaluri mari, să folosească în mai 
mare măsură maşini, să facă uz într-o măsură mai mică de 
munca manuală, care de altfel va fi mai ieftină datorită SCd
derii generale a salariilor, consecinţă imediată a abrogării le
gilor cerealelor. 

Doctorul Bowring a dat tuturor acestor argumente o con
sacrare religioasă, exclamînd cu ocazia unei întrniri publice : 
"Iisus Hristos este liber-schimbismul ; liber-schimbismul este 
Iisus Hristos 1 u • 
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Se înţelege că  toată această ipocrizie nu contribuie să facă 
mai puţin amară pîinea ieftină pentru muncitori. 

De altfel, cum ar fi putut muncitorii să aibă încredere în 
filantropi a subită a fabricanţilor, a aceloraşi oameni care nu 
au încetat lupta împotriva legii pentru ziua de muncă de zece 
ore, lege care prevede reducerea zilei de muncă a muncitoru
lui de fabrică de la douăsprezece ore la zece ore ? 1 245 

Ca să vă puteţi face o idee despre filantropia fabricanţilor, 
vă reamintesc, domnilor, regulamentele introduse în toate fa
bricile. 

Fiecare fabricant are un adevărat cod penal pentru uzul 
său privat în care sînt fixate amenzi pentru toate infracţiu
nile comise în mod voluntar sau involuntar i de pildă, mun
citorul va plăti atît şi atît dacă are ghinionul să se aşeze pe 
scaun, dacă şopteşte, vorbeşte şi rîde, dacă întîrzie cîteva mi
nute sau dacă se strică o piesă de la maşină, dacă produsele 
pe care le furnizează nu sînt de calitatea stabilită etc. etc. 
Amenzile sînt înto tdeauna mai mari decît paguba reală pri
cinuită de muncitor. Pentru a-i înlesni cît mai mult muncito
rului să Se facă pasibil de amenzi, ceasul fabricii este pus să 
avanseze, se dau materii prime proaste din care el să fabrice 
produse bune. Maistrul este destituit dacă nu este destul de 
priceput în a face să sporească cazurile de infracţiuni. 

Vedeţi, domnilor, că această legislaţie privată es'te anume 
creată ca să genereze infracţiunile, iar infracţiunile servesc 
pentru a stoarce bani. Astfel fabricantul uzează de toate mij
loacele pentru a reduce salariul nominal şi pentru a exploata 
chiar şi întîmplările asupra cărora muncitorul nu e stăpîn. 

Aceş:i fabricanţi nu sînt alţii decît filantropii care vor să-i 
convingă pe muncitori că ar fi în stare să cheltuiască sume 
enorme numai şi numai pentru a îmbunătăţi soarta muncito
rilor. . 

Aşadar, pe de o parte, cu ajutorul regulamentelor de fa
brică, ei ciuntesc salariul muncitorului în modul cel mai mes
chin, iar pe de altă parte îşi impun sacrificiile cele mai grele 
ca să-I facă să se urce cu ajutorul Ligii pentru abrogarea le
gilor cerealelor. 

Ei ridică cu mari cheltuieli p alate în care Liga să-şi insta
leze, ca să zicem aşa, sediul ei oficial, trimit o armată de 
apostoli în toate colţurile Angliei ca să propovăduiască re
ligia liber-schimbismului, tipăresc şi distribuie gratuit mii de 
broşuri ca să lămurească pe muncitori asupra propriilor lor 
interese, cheltuiesc sume enorme ca să cîştige presa de partea 

29· 



452 Karl Marx 

lor, organizează un vast aparat administrativ care să conducă 
mişcarea liber-schimbistă şi uzează de toată elocinţa lor la 
întrunirile publice. La una dintre aceste întruniri, un muncitor 
a strigat : 

"Dacă latifundiarii ar vinde oasele noastre, voi, fabricanţii, 
aţi fi :ei dintîi care le-aţi cumpăra, ca să le duceţi la moară 
şi să faceţi făină din ele" .  

Muncitorii englezi au înţeles foarte bine semnificaţia luptei 
dintre proprietarii funciari şi fabricanţi. Ei ştiu prea bine :ă 
se urmăreşte scăderea preţului pîinii pentru a Se reduce sa
lariile şi că profitul industriaşului va spori în aceeaşi propor
ţie în care va scădea renta. 

In această privinţă, Ricardo, apostolul liber-schimbiştilor 
englezi, cel mai distins economist al secolului nostru, este 
întru totul de acord cu muncitorii. 

tn celebra sa lucrare de economie politică, el spune : 

"Dacă, în loc de a produce cereale la noi î n  ţară, am descoperi o 
piaţă nouă de pe care să ni le putem procura mai ieftin, salariile ar 
scădea şi profiturile ar creşte. Scăderea preţului produselor agricole re
duce nu numai salariile muncitorilor agricoli, ci şi pe cele ale munci
torilor din industrie sau ale lucrătorilor din comerţ" 26. 

Şi să nu credeţi, domnilor, că pentru un muncitor este tot
una dacă primeşte numai patru franci ca urmare a ieftenirii 
cerealelor în loc să primească cinci franci ca mai înainte. 

Nu a scăzut oare mereu salariul său în raport cu profitul ? 
Şi nu este oare limpede că  situaţia sa socială s-a înrăutăţit 
în raport cu aceea a capitalistului ? Pe deasupra el pierde în 
mod efectiv. 

Atîta 1imp cît preţul grînelor era mai mare şi salariul de 
asemenea, era suficient să facă puţină economie la consumul 
pîinii ca  să-şi poată satisface şi alte nevoi. Insă, de îndată ce 
preţul pîinii şi prin urmare şi salariul se  reduc considerabil, 
el nu mai poate economisi nimic la pîine ca să-şi cumpere 
al te lucruri. 

Muncitorii englezi au dat a înţelege liber-schimbiştilor :ă 
nu se lasă înşelaţi de făgăduielile şi  de minciunile lor, iar 
dacă li s-au alăturat totuşi în lupta împotriva proprietarilo� 
funciari au făcu1-0 numai pentru a distruge ultimele rămăşite 
ale feudalismului şi a avea de-a face cu un singur duşman. 
Muncitorii nu s-au înşelat în socotelile lor ; căci proprietarii 
funciari, ca să se răzbune împotriva fabricanţilor, au făcut 
cauză comună cu muncitorii pentru a impune legea zilei de 
muncă de zece ore, cerută de aceştia din urmă zadarnic de 
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treizeci de ani şi votată imediat după abrogarea legilor ce
realelor. 

Dacă, la congresul econoiştilor *,  doctorul Bowring a 
scos din buzunar o listă lungă ca să  arate cîte vite, şunci, pă
sări, cîtă slănină etc. au fost importate în Anglia pentru a fi 
consumate, cum pretinde dînsul, de muncitori, el a uitat însă, 
din păcate, să spună că tot atunci muncitorii din Manchester 
şi din alte oraşe industriale au fost aruncaţi pe drumuri din 
pricina crizei care începea. 

In principiu, în economia politică nu este permis să iei 
cifrele unui singur an şi să deduci din ele legi generale. Tre
buie luată întotdeauna media a şase sau şapte ani, perioadă 
in care industria modernă trece prin diferitele faze de prospe
ritate, supraproducţie, stagnare, criză, încheindu-şi ciclul ine
vitabil. 

Fără îndoială că, atunci cînd scade preţul tuturor mărfu
rilor - ca o consecinţă necesară a liberului-schimb -, îmi 
pot procura cu un franc mult mai multte lucruri decît înainte. 
Iar francul muncitorului valorează tot atît cît al altuia. Prin 
urmare, liberul-schimb va fi foarte avantajos pentru muncitor. 
Numai că chestiunea prezintă un mic inconvenient, anume 
că muncitorul, înainte de a schimba francul său contra măr
furi, a trebuit să schimbe munca sa contra capital. Dacă la 
acest schimb ar primi întotdeauna pentru aceeaşi muncă fran
cuI menţionat, iar preţul celorlalte mărfuri ar scădea, el ar ieşi 
Î:otdeauna cu cîştig din această tranzacţie. Greutatea nu 
constă în a dovedi că, atunci cînd preţul mărfurilor scade, voi 
obţine cu aceiaşi bani mai multe măfuri. 

Economiştii se referă întotdeauna la preţul muncii în mo
mentul cînd el este schimbat contra altor mărfuri, dar fac cu 
totul abs,tracţie de momentul în care munca se schimbă contra 
capital. 

Cînd va fi nevoie de mai puţine cheltuieli pentru a pune 
în mişcare maşina producătoare de mărfuri, atunci lucrurile 
necesare pentru întreţinerea acestei maşini care se numeşte 
muncitor vor costa şi ele mai puţin. Cînd toate mărfurile se 
ieftinesc, atunci şi munca, care este la rîndul ei o marfă, va 
avea un preţ scăzut, şi, precum vom vedea mai departe, 
această marfă, munca, se ieftineşte relativ mult mai mult decît 
celelalte mărfuri. Dacă muncitorul va continua să se bizuie pe 

* Vezi acest congres in volumul de faţă, pag. 292-296 şi 3-39. 
- Nota Red. 
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argumentele economiştilor, el va constata că în buzunarul lui 
francul s-a topit şi că nu i-au mai rămas decît cinci bănuţi. 

La aceasta economiştii vor răspunde : ei da, recunoaştem 
că concurenţa dintre muncitori, care sub regimul liber-schim
bismului fireşte că nu va fi mai redusă, nu va întîrzia să pună 
de acord salariile cu nivelul scăzut al preţurilor mărfurilor. e 
de altă parte însă, acest preţ redus al mărfurilor va prileji 
o creştere a consumului ; consumul sporit va face necesar o 
producţie mai mare, care va atrage după sine o cerere mai 
mare de mînă de lucru, iar această cerere mai mare de mînă 
de lucru va fi urmată de o urcare a salariilor. 

Toată această argumentare se reduce la următoarele : li
ber-schimbismul face să crească forţele productive. Cînd in
dustria ete în creştere, cînd avuţia, forţele productive, în
tr-un cuvînt capitalul productiv, sporeşte cererea de mînă de 
lucru, atunci se urcă şi preţul muncii şi în consecinţă şi sa
lariul. Sporirea capitalului este condiţia 'cea mai favorabilă 
pentru muncitor. Aceasta nu se poate contesta. Dacă capi
talul rămîne staţionar, industria nu va rămîne staţionară, ci 
va regresa, şi, în cazul acesta, prima victimă va fi muncitoruL 
El va fi distrus înaintea capitalistului. Ir în cazul cînd capi
talul sporeşte, adică, după cum am spus, în cazul cel mai bn 
pentru muncitor, care va fi soarta acestuia ? El va fi de ase
menea distrus. Sporirea capitalului productiv implică acumu
larea şi concentrarea capitalurilor. Centralizarea capitalurilor 
are ca urmare o mai mare diviziune a muncii şi o folosire 
mai largă a maşinilor. O mai mare diviziune a muncU dis
truge specializarea muncitorului şi, în1ocuind-o printr-o 
muncă pe care o poate îndeplini oricine, face să crească con
curenţa dintre muncitori. 

Concurenţa aceasta devine cu atît mai mare, cu cît divi
ziunea muncii îI pune pe muncitor în situaţia de a îndeplini 
singur munca a trei oameni. Maşinile duc într-o măsură şi 
mai mare la acelaşi rezultat. Sporirea capitalului productiv, 
s ilindu-i pe capitaliştii industriali să sporească mereu mijloa
cele de producţie, ruinează pe micii industriaşi şi îi aruncă în 
rîndurile proletariatului. Apoi, prin faptul că dobînda scade 
pe măsură ce se acumulează capitalurile, micii rentieri, care 
nu mai pot trăi din rentă, vor fi siliţi să se îndrepte spre in
dustrie şi astfel să mărească numărul proletarilor. 

In sfîrşit, cu cît capitalul productiv sporeşte, 'cu atît mai 
mult el este silit să producă pentru o piaţă ale cărei necesi
tăţi nu le cunoaşte, cu atît mai mult producţia depăşeşte con-
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sumul, cu atît mai mult oferta forţează cererea ŞI, In conse
cinţă, crizele sînt mai intense şi mai frecvente. Fiecare criză 
grăbeşte însă, la rîndul ei, centralizarea capitalurilor şi în
groaşă rîndurile proletariatului. 

Deci, pe măsură ce sporeşte capitalul productiv, sporeşte 
şi concurenţa dintre muncitori, şi anume într-o proportie mult 
mai mare. Retributia muncii scade pentru toti, iar povara mun
cii devine mai grea pentru unii. 

tn 1829, la Manchester, existau 1 .088 de filatori, care lu
crau în 36 de fabrici. In 1841  rămăseseră numai 448 şi aceştia 
deserveau cu 53.353 mai multe fus uri decît cei 1 .088 de 
muncitori în 1829. Dacă munca manuală ar fi crescu t în aceeaşi 
măsură ca forţa productivă, numărul muncitorilor ar fi tre
buit să crească la 1 .848 ; prin unnare, perfecţionările tehnice 
au lăsat fără lucru 1 . 100 de muncitori. 

Ştim dinainte ce vor răspunde economiştii. Aceşti oameni 
rămaşi fără lucru, vor spune ei, vor găsi altă ocupaţie. D-I dr. 
Bowring nu s-a putut abţine să repete acest argument la con
gresul economiştiloL Dar nici nu s-a putut abtine să Se con
trazică el însuşi. 

In 1835 d-l dr. Bowring a rostit în Camera comunelor un 
discurs în legătură cu cei 50.000 de tesători din Londra care 
de o bună bucată de timp erau muritori de foame, fără să 
poată găsi acea nouă ocupaţie promisă de adepţii liber-schim
bismului . 

Redăm mai jos pasajele cele mai pregnante ale discursului 
rostit de d-l dr. Bowring : 

"Mizeria în care trăiesc ţesătorii manuali - spune dînsul - este 
soata inevitabilă a tuturor acelora care se îndeletnicesc cu o muncă 
care se învaţă uşor şi care poate fi înlocuită în orice moment cu mijloace 
mai ieftine. Deoarece în asemenea cazuri concurenţa dintre muncitori e 
deosebit de mare, o scădere cît de mică a cererii provoacă o criză. Ţesă
torii manuali se află oarecum la limita existenţei omeneşti. Incă un p as şi 
existenţa lor devine imposibilă. Cea mai mică zguduire ajunge să-i ducă 
la pieire. Progresele tehnicii, care suprimă tot mai mult munca manuală, 
sînt inevitabil întovărăşite în epocile de tranziţie de multe suferinţe 
temporare. Bunăstarea naţională nu poate fi dobîndită decît cu preţul 
unor suferinţe individuale. In industrie, progresul are loc întotdeauna 
pe seama celor care rămîn în urmă, iar dintre toate invenţiile aceea a 
războiului mecanic de ţesut apasă cel mai greu asupra destinului ţesăto
rilor manuali. Ţesătorul manual a şi  fost eliminat de la fabricarea multor 
articole care se lucrau cu mîna, dar el va mai i eliminat şi în viitor de 
la fabricarea multor altor articole care azi se mai lucrează încă cu mîna". 

"Deţin - spune el mai departe - o corespondenţă dintre guvernatorul 
general al Indiilor orientale şi Compania Indiilor orientale. Această co
respondenţă se referă la ţesătorii din districtul Dakka. Guvernatorul spune 
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in scrisorile sale : acum ciţiva ani, Compania Indiilor orientale cumpăra 
6.000.000-8.000.000 de bucăţi de stambă fabricate cu războaiele de mînă 
din ţară. Cererea a scăzut treptat, pînă s-a redus cam la 1 .000.000 de 
bucăţi. 

In momentul de faţă cererea a încetat aproape cu totul. Mai mult. 
Prin 1800 America de Nord importa din Indii aproape 800.000 de bucăţi 
de stambă. n 1830 abia dacă a mai importat 4.000 de bucăţi. In sfîrşit, 
in 1800 s-au trimis 1 .000.000 de bucăţi de stambă în Portugalia. In 1 830 
Portugalia nu a mai primit decit 20.000 de bucăţi. 

Rapoartele privind mizeria ţesătorilor indieni sînt ingrozitoare ; şi 
care a fost cauza acestei mizerii 1 

Existenţa pe piaţă a produselor englezeşti, fabricarea acestui articol 
cu ajutorul războiului de ţesut mecanic. Un foarte mare număr de ţesători 
a pirit de foame. Ceilalţi au trecut la alte munci, în special la munci 
rurale. Cine nu-şi schimba ocupaţia îşi semna condamnarea la moarte. 
n momentul de faţă, districtul Dakka este inundat de fire şi ţesături 
englezeşti. De asemenea muselina de Dakka, renumită în toată lumea pen
tru frumuseţea şi rezistenţa ţesăturii ei, a dispărut complet din cauza 
concurenţei maşinilor engleze. Cred că cu greu se vor găsi, in decursul 
intregii istorii a comerţului, suferinţe asemănătoare acelora pe care au 
trebuit să le suporte clase sociale întregi din Indiile orientale".  

Discursul d-lui dr. Bowring este cu atît mai remarcabil, cu 
cît faptele arătate de d-sa sînt adevărate, pe cînd frazele în 
care se străduieşte să le învăluiască se caracterizează prin 
acea ipocrizie proprie tuturor peroraţiilor adepţilor liber
schimbismului. El prezintă pe muncitori ·ca pe nişte mij loace 
de producţie care trebuie să  fie înlocuite prin alte mijloace 
de producţie, mai ieftine, şi se preface că vede în ramura de 
muncă despre care vorbeşte o ramură cu totul specială, iar în 
maşina care i-a înlăurat pe ţesători de asemenea o maşină cu 
totul specială. El uită că nu există muncă manuală care să nu 
poată avea într-o bună zi aceeaşi soartă ca ţesătoia. 

"Scopul permanent şi tendinţa oricărei perfecţionări a tehnicii constă 
in a se dispensa cu totul de munca omului sau în a reduce preţul ei, 
înlocuind pe muncitorul adult cu femei şi copii sau punînd n muncitor 
necalificat in locul unuia calificat. In majoritatea filaturilr mecanice 
de aţă (Wassergan) , în englezeşte throstle-mills, filatul ese efectuat în 
intregime de către fete de 16 ani şi chiar mai mici. Introducerea selfacto
rului Jeny în locul muIe-ei de mînă Jeny a avut drept consecinţă con
cedierea majorităţii filatorilor, in locul lor rămînînd copii şi tineriM• 

Aceste cuvinte, rostite de d-l dr. Ure'47, cel mai înflăcărat 
liber-schimbist, sînt menite să completeze mărtuisiile d-lui 
dr. Bowring.D-1 Bowring vorbeşte despre unele suferinţe indivi
duale, însă spune totodată că aceste suferinţe individuale duc 
la pieire clase întregi ; el vorbeşte despre "suferinţele trecă
toare" din "epocile de tranziţie" ,  însă în acelaşi timp nu as
cunde că pentru marea majoitate aceste suferinţe trecătoare 
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au însenat trecerea de la viaţă la moarte, iar pentru ceilalţi 
trecerea de la o situaţie mai bună avută înainte la una mai 
proastă. Dacă el spune mai departe că suferinţele muncitorilor 
sînt inseparabile de progresul industriei şi necesare bunăstării 
naţionale, atunci afirmă pur şi simplu că bunăstarea clasei 
burgheze este în mod necesar condiţionată de suferinţa clasei 
muncitoare. 

Toată consolarea pe care d-l Bowring o oferă cu dărnicie 
muncitorilor care plătesc acest lucru cu viaţa, ca şi, în ge
nere, întreaga teorie a compensării elaborată de liber-schim
bişti, se reduce la următoarele : 

Voi, miile de muncitori care pieriţi, nu fiţi desperaţi. Pu
teţi muri liniştiţi. Clasa voastră nu va pieri. Ea va fi întot
deauna destul de numeroasă încît să poată fi decimată de ca
pital fără teama de a o distruge. De altfel, cum şi-ar găsi ca
�italul o întrebuinţare utilă dacă nu ar avea grijă să menţină 
mereu materialul exploatabil - muncitorii - pe care să-i 
poată exploata mereu ? 

Dar de ce se mai pune problema influenţei pe care o va 
avea asupra situaţiei clasei muncitoare realizarea liber-schim
bismului ca o problemă încă nerezolvată ? Toate legile formu
late de economişti de la Quesnay pînă la Ricardo pornesc de 
la premisa că baierele care îngrădesc încă libertatea comer
ţului nu mai există. Acţiunea acestor legi se intensifică pe 
măsură ce liber-schimbismul devine realitate. In conformitate 
cu prima dintre aceste legi, concurenţa reduce pretul fiecărei 
mărfi la minimul cheltuielilor ei de producţie. Prin urmare, 
salariul minim este preţul natural al muncii. Şi care este acest 
salariu minim ? To cmai atît cît este necesar pentru a produce 
obiectele indispensabile întreţinerii muncitorului şi a-i da pu
tinţa cît de cît s ă  se hrănească, ca s ă-şi perpetueze speţa în 
măsura în care acest lucru e necesar. 

Nu trebuie însă să credem că muncitorul va avea numai 
acest salaiu minim şi nici să credem că muncitorul va avea 
întotdeauna acest salariu minim. 

Nu, în conformitate cu această lege, clasa muncitoare va 
i din cînd în cînd mai fericită. Ea va avea uneori mai mult 
decît minimul ; dar acest surplus nu va însena decît o com
pensaţie pentru ceea ce în vremui de stagnare industrială va 
primi sub minim. Cu alte cuvinte : dacă adunăm ceea ce clasa 
muncitoare primşte atît peste cît şi sub minim, într-un anu
mit interval de timp care revine întotdeauna în mod periodic,  
adică în circuitul pe care îl  parcurge industria trecînd pe rînd 
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prin faza de prosperitate, de supraproducţie, de stagnare şi 
de criză, vom vedea că ea nu primeşte în total nici mai mult 
nici mai puţin decît minimul, adică clasa muncitoare se men
tine ca clasă numai îndurînd mizerie şi nevoi şi semănînd cu 
cadavre cîmpul de luptă industrial. Dar ce are a face ? Clasa 
continuă să existe ; ba mai mult chiar, numărul ei creşte. 

Dar mai este ceva. Progresul industriei pune la îndemînă 
mijloace de existenţă mai puţin costisitoare. Astfel rachiul a 
înlocuit berea, bumbacul - lîna şi inul, iar cartofii au înlocuit 
pîinea. 

Deoarece se găsesc mereu mijloace noi de a hrăni pe mun
citori cu produse tot mai ieftine şi mai mizerabile, salariul 
minim este în continuă scădere. Dacă la început salariul îl 
făcea pe om să muncească ca să trăiască, el îl face în cele 
din urmă să ducă viaţa unei maşini. Existenţa lui nu are altă 
valoare decît aceea a unei simple forţe productive, iar ca
pitalistul îl tratează în consecinţă. 

Această lege a mărfii-muncă, a salariului minim, se va ve
rifi ca pe măsură ce premisa economiştilor - liber-schimbis
mul - va fi devenit realitate, fapt. Deci, una din două : sau 
trebuie să negăm întreaga economie politică, a cărei bază o 
constituie postulatul liber-schimbismului, sau trebuie să  recu· 
noaştem că în condiţiile liber-schimbismului muncitorii vor 
simţi toată rigoarea legilor economice. 

Pentru a rezuma deci : ce înseamnă liber-schimbismul în 
condiţiile actuale ale societăţii ? Libertatea capitalului. Dobo
rînd cele cîteva bariere naţionale care mai stînjenesc încă 
libera dezvoltare a capitalului, nu aţi făcut decît să-i descătu
şaţi complet activitatea. Atîta timp dt nu vă atingeţi de rela
ţiile dintre munca salariată şi capital, chiar dacă schimbul 
de mărfuri s-ar desfăşura în condiţiile cele mai favorabile. va 
exista totdeauna o clasă care exploatează şi aHa care este 
exploatată. Este într-adevăr greu să înţelegi pretenţia liber
schimbiştilor care îşi închipuie că o întrebuinţare mai avanta
joasă a capitalului va face să dispară antagonismul dintre 
capitaliştii industriali şi muncitorii salariaţi . Dimpotrivă. Sin
gurul rezultat va fi că antagonismul dintre aceste două clase 
va deveni şi mai evident. 

Să ne închipuim un moment că nu mai există legile ceea
lelor, nici taxele vamale, nici accizele, într-un cuvînt că au 
dispărut complet toate circumstanţele accidentale pe care 
muncitorul le mai poate privi azi drept c auze ale situaţiei sale 
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mize re şi vom fi  sfîşiat toate vălurile care ascundeau ochilor 
săi pe adevăratul duşman. 

El va vedea cum capitalul devenit liber nu-l face să fie 
mai puţin sclav decît capitalul îngrădit de taxele vamale. 

Domnilor I Nu vă lăsaţi impresionaţi de cuvîntul abstract 
libertate. Libertatea cui ? Nu-i vorba de libertatea unui ins 
faţă de altul. Este vorba doar de libertatea pe care o are ca
pitalul de a stoarce vlaga muncitorului.  

La ce bun să mai consfinţiţi libera concurenţă prin această 
idee de libertate, cînd această libertate nu este decît produsul 
unei stări de lucruri întemeiate pe libera concurenţă ? 

Am arătat ce fel de frăţie generează liber-schimbismul în
tre diferitele clase ale uneia şi aceleiaşi naţiuni. Frăţia pe care 
liber-schimbismul ar crea-o între diferitele naţiuni ale lumii 
nu ar fi cu nimic mai frăţească ; numai în sînul burgheziei se 
putea naşte ideea de a denumi frăţie universală exploatarea 
în forma ei cosmopolită. Toate fenomenele distrucive pe care 
le provoacă libera concurenţă înăuntrul unei ţări se repetă în 
proporţii uriaşe pe piaţa mondială. Nu e nevoie să ne oprim 
mai mult asupra sofismelor pe care le debitează referitor la 
acest subiect adepţii liber-schimbismului şi care valorează 
tot atît cît argumentele celor trei laureaţi ai noştri, d-nii Hope, 
Morse şi Greg. 

Ni se spune, bunăoară, că liber-schimbismul ar da naştere 
uni diviziuni intenaţionale a muncii, şi în felul acesta fie
cărei ţări i-ar reveni o productie în concordanţă cu avanta
jele ei naturale. 

Dv., domnilor, credeţi, poate, că producţia de cafea şi de 
zahăr este menirea firească a Indiilor occidentale. 

Acum două secole, na'tura, care se sinchiseşte prea puţin 
de negoţ, nu sădise acolo nici arbuşti de cafea, nici trestie 
de zahăr. 

Şi se prea poate ca, după trecere de nici o jumătate de se
col, să nu se mai găsească acolo nici cafea, nici zahăr, căci 
Indiile orientale, producînd mai ieftin, au şi pornit cu succes 
lupta împotriva acestei pretinse meniri fir�ti a Indiilor oc
cidentale. Cît priveşte Indiile occidentale, cu bogăţiile lor na
turale, ele sînt pentru englezi o sarcină tot atît de grea ca şi 
ţesătorii de Dakka, care păreau că au menirea, de cînd e lu
mea, să ţese cu mîna. 

Să nu pierdem din vedere încă un fapt, anume că, aşa cum 
totul a devenit monopol, există şi în prezent unele ramuri 
ale industriei care le domină pe toate celelalte, conferind po-
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poarelor, care se îndeletnicesc în special cu ele, supremaţia 
pe piaţa mondială. Astfel, în comerţul intenaţional, bumbacul 
prezintă, din punct de vedere comercial, mai multă impor
tanţă decît toate celelalte materii p rime care servesc la con
fecţionarea de îmbrăcăminte luate la un loc. Es1e într-adevăr 
ridicol faptul că liber-schimbi ştii insistă asupra celor cîtorva 
specialHăţi din fiecare ramură industrială, spre a le pune pe 
acelaşi plan cu producţia de produse de primă necesitate, pro
duse care se produc cel mai ieftin în ţările cu industria cea 
mai dezvoltată. 

Nu trebuie să ne mire că adepţii liber-schimbismului nu 
pot pricepe cum se poate îmbogăţi o ţară pe spinarea alteia, 
avînd în vedere că aceşti domni nu vor să priceapă nici cum 
se poate îmbogăţi înăuntrul unei ţări o clasă pe spinarea altei 
clase. 

Să nu credeţi însă, domnilor, că, dacă criticăm libertatea 
comerţului, avem cumva intentia să luăm apărarea sistemului 
vamal p rotecţionist. 

Poţi combate regimul constituţional fără să fii, din această 
cauză, un simpatizant al vechiului regim. 

De altminteri , sistemul vamal p rotecţionist nu este decît 
un mijloc de a crea marea industrie a unei ţări, adică de a o 
face să depindă de piaţa mondială ; iar din clipa cînd depinzi 
de piaţa mondială, depinzi mai mult sau mai puţin de liberul
schimb. In afară de aceasta, sistemul vamal protecţionist  
con1ribuie la dezvoltarea liberei concurenţe înăntrul unei 
ţări. Tocmai de aceea se observă în ţările unde burghezia în
cepe să se impună ca clasă, ca, de pildă, în Germania, că ea 
se străduieşte să obţină taxe vamale p rotecţioniste. Acestea 
sînt pentru ea arme împotriva feudalismului şi a guvernării 
absolutiste, sînt n mijloc de a-şi concentra forţele şi de a 
realiza liberul-schimb chiar în interiorul ţării .  

In general însă,  s istemul taxelor vamale protecţioniste este 
astăzi conservator, pe cînd sistemul liber-schimbist are eecte 
distructive. El duce la destrămarea vechilor naionalităţi ,Ş l 
împinge la  extrem antagonisml dintre burghezie şi proleta
riat. Intr-un cuvîn1, s isteml liber-schimbismului grăbeşte re
voluţia socială. Şi numai în acest sens revoluţionar, domnilor, 
votez în favoarea liber-schimbismului. 

Tipărit la Bxelles 
sub formă de broşură 
la inceputul lunii febuarie 1848 
Semnat : K a r I  M a r  x 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei din 1848 
Tradus din limba francz! 
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o stafie umblă prin Europa - stafia comunismului. Toate 
puterile bătrînei Europe s-au unit într-o sfîntă hăituială Îm
potriva acestei stafii : Papa şi Ţarul, Metternich şi GuizoL, 
radicali francezi şi poliţişti germani. 

Există oare vreun partid de opoziţie care să nu fi fost de
făimat, ca fiind comunist, de către adversarii săi de la putere ? 
Există oare vreun partid de opoziţie care să nu fi răspuns la 
rîndul său atit elementelor mai înaintate ale opoziţiei, cît şi ad
versarilor săi reacţionari z'îrlindu-Ie în faţă imputarea stig
matizantă de comunist ?  

Din acest fapt reies două lucruri. 
Toate puterile europene recunosc de pe acum comunis

mul ca o putere. 
A venit timpul ca comuniştii să-şi expună deschis, în faţa 

lumii întregi, concepţia, scopurile, tendinţele şi să opună bas
mului despre stafia comunismului un manifest al partidului 
însuşi. 

In acest scop s-au întrunit la Londra comunişti de diferite 
naţionalităţi şi au redactat următorul "Manifest " ,  care se  
publică în  limbile : engleză, franceză, germană, italiană, fla
mandă şi daneză. 

30 - M'lrx-EII:els - Opere. voI. 1 
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1 
BURGHEZI ŞI PROLETARI * 

Istoria tuturor societăţilor de pînă azi ** este istoria lup.. 
telor de clasă. 

Omul liber şi sclaul, patricianul şi plebeul, nobilul şi io
bagul, meşterul U .  şi calfa, într-un cuvînt asupritorii şi asu
priţii se aflau într-un permanent antagonism, duceau o luptă 
neîntreruptă, cînd ascunsă, cînd făţişă, o luptă care de fiecare 
dată se sfîrşea printr-o prefacere revoluţionară a întregii so
cietdţi, sau prin pieirea claselor aflate în luptă. 

* Prin burghezie se întelege clasa capitaliştiI T moderni, proprietari 
ai mijloacelor de producţie socială, care exploatează munca salariată. 
Prin proletariat se întelege clasa muncitorilor salariaţi moderni, care, ne
posedînd mijloace de producţie proprii, sînt nevoiţi să-şi vîndă forţa lor 
de muncă pentru a putea trăi. (Nota lui Engels la editia engleză din 1888). ** Adică. mai exact, istoria transmisă prin scris. In 1 847 preistoria so
cietătii, organizarea socială premergătoare oricărei istorii scrise, era încă 
aproape necunoscută. De atunci, Haxthausen a descoperit în Rusia pro
prietatea comună asupra pămîntului, iar Maurer a dovedit că ea a fost 
baza socială care a constituit punctul de plecare pentru dezvoltarea isto
rică a tuturor triburilor germane şi cu timpul s-a descoperit că comuni
tăţile săteşti, cu posesiune în comun a pămîntului, au fost forma primi
tivă a societăţii, din India şi p ină în Irlanda. In sfîrşit, organizarea in
ternă a acestei societăţi comuniste primitive, în forma ei tipică, a fost 
scoasă la iveală de descoperirea hotărîtoare făcută de Morgan în legătură 
cu natura adevărată l gintii şi  a locului pe care-l ocupă în trib. O dată 
cu descompunerea acestei comunităţi primitive, începe scindarea societăţii 
în clase distincte şi ,  în cele din urmă, în clase antagoniste. m încercat 
să descriu acest proces de descompunere în lucrarea : "Originea familiei, 
l proprietăţii private şi a statului" , ediţia a 2-a, Stuttgart, 1886. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere alese în două volume, voI. II, E.S.P.L.P. 1955, 
ediţia a II-a, pag. 180355. - Nota Red.) [Nota lui Engels la editia en
gleză din 1 888J 249. *** Meşterul breslaş este un membru u drepturi depline al breslei, 
meşter în cadrul breslei, şi nu starostele ei. (Nota lui Engels la editia en
gleză din 1888). 
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In epocile mai î ndep ărtate ale istoriei găsim aproap e pretu
tindeni o împărţire completă a societăţii în diferite stări, o 
scară variată de poziţii s o ciale. In Roma antică găsim patri
cieni, cavaleri ,  plebei,  sclavi ; în evul mediu : feudali,  vasali. 
breslaşi,  calfe, iob agi şi,  p e  lîngă aceasta, mai în fiecare din 
aceste clase găsim trepte distincte. 

Societatea burgheză modernă, ridicată pe ruinele socie
tăţii feudale, nu a desfiinţat antagonismele de clasă.  Ea a 
creat doar clase noi, condiţii noi  de asuprire, forme noi de 
luptă, în l ocul celor vechi.  

Epoca noastră, epoca burgheziei,  se deosebeşte însă prin 
faptul c ă  a s iml.Wicat antagonismele de clasă. Societatea în
treagă s e  scindează din ce î n  ce mai mult în două mari tabere 
duşmane, î n  două mari clase direct opuse una alteia : burghe
zia şi proletaria tul. 

Din iobagii evului mediu p roveniră tî rgoveţii primelor 
.oraşe ; din aceşti tîrgoveţi se dezvoltară primele elemente ale 
burgheziei.  

Descoperirea Americii, ocolirea Africii pe mare deschiseră 
burgheziei în ascensiune un nou c împ de acţiune. Piaţa indiană 
şi chineză, colonizarea Americii ,  schimbul cu coloniile,  în
mulţirea mij l o acelor de schimb şi a mărfurilor în genere dă
dură negoţului, navigaţiei ,  industriei un avînt necunoscut 
pînă atunci ,  făcînd prin aceasta ca elementul revoluţionar din 
s o cie lutea feudulă în descompunere să se dezvolte cu rapidi
tate. 

Mo dul de organizare feudal, sau corp orativ, de p înă atunci 
al  industriei nu mai putea satisface cererea de produse, care 
creş tea o dată cu crearea de noi pieţe.  Manufactura îi luă l o 
c u l .  Meşterii b reslasi fură înlăturaţi de către starea d e  mij loc 
endustrială ; diviziunea muncii între diferitele corp oraţii dis
p ăru, făcînd l o c  diviziunii muncii înăuntrul fiecărui atelier. 

Dar p ieţele se î nmulţeau fără încetare, cererea creştea ne
contenit. Manufactura deveni ş i  ea neîndestulătoare. Atunci 
,ab urul şi maşina au revoluţionat producţia industrială. Indus
tria mare modernă luă locul manufacturii : locul stării de mij
loc industriale îl  luară industriaşii milionari, şefi ai unor în
tregi armate industriale,  burghezii moderni. 

Marea i ndustrie a creat piaţa mondială, p e  care a pregă
tit-o descoperirea Americii .  Piaţa mondială a determinat o 
dezvoltare imensă a comerţului, navigaţiei şi comunicaţiilor 
p e  uscat. Această dezvoltare a influenţat la rîndul ei  asupra 
extinderii industriei, şi ,  în aceeaşi m ăsură î n  care se  extindeau 

:30· 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

industri a, comerţul, navigaţia, căile ferate, se dezvolta şi bur
ghezia, mărindu-şi capitalurile şi împingînd pe planul al  doi
lea toate clasele rămase din evul mediu. 

Vedem deci c ă  burghezia  modernă este ea însăşi produsul 
unui îndelungat proces de dezvoltare, al unui şir de revoluţi' 
în modul de producţie ş i  de schimb. 

Fiecare din aceste trepte de dezvoltare a burgheziei a fost 
însoţită d e  un progres politic corespunzător. Stare asuprită 
s ub domni a feudalilor, asociaţie înarmată c e  s e  administra sin
gură în  comună *, ici  republică municipală independentă, din
colo stare a treia, datoare s ă  plătească biruri monarhiei * * ; 
apoi, pe vremea manufacturii, contrapondere împotriva nobi
limii în monarhia bazată p e  stări sau absolută, temelie princi
p al ă  a marilor monarhii în genere, burghezi a  a cucerit, în sfîr
şit, de la crearea marii industrii şi a pieţei mondiale ,  puterea 
politică exclusivă în statul reprezentativ modern. Puterea de 
stat modernă nu este decît un comitet care administrează tre
burile obşteşti ale întregii clase burgheze. 

Burghezia a avut lîn istorie un rol cît se poate de re-
voluţionar. 

Burghezia  a desfiinţat, p retutindeni unde a aj uns la putere , 
toate relatiile feudale, p atriarhale,  idilice. Ea a rupt fără milă 
p estriţel e legături feudale care-l legau pe om de "superiorul 
s ău fires c "  şi nu a lăsat altă legătură între om şi  om decît  
interesul gol ,  decît  neîndurătoarea "plată în bani peşin" .  Ea 
a înecat fio rul sfînt al extazului pios,  al entuziasmului cavale
resc,  al sentimentalism ului micului burghez în apa îngheţată a· 
calculului egoist.  Ea a făcut din demnitatea pers�-ă o va
l o are de schimb şi în l o cul nenumăratelor l ibertăţi dobîndite 
şi chezăşuite d e  hrisoave ea a pus unica libertate, lipsită de 
s crupule, a comerţului.  Intr-un cuvînt, ea a pus, în lo cul ex-

* "Comune" se intitulau oraşele d i n  Franţa chiar î nainte de a fi  reu
ş i t  să smulgă d e  la stăpînii  lor feudali autonomia locală şi  drepturile po
litice c a  "stare a trei a " .  In general am citat  aci Anglia ca ţară tipică p?n
tru dezvoltarea e conomică a burgheziei, iar pentru dezvoltarea ei  poli
tică, Franţa. (No ta lui Engels la ediţia engleză din lDB8). 

Astfel denumeau tirgove tii  din Italia şi Franţa aşezările lor ortşe-· 
neşti, după Ce răscumpăra seră sau smulseseră cu forta, de la stăpînii  lor 
feudali ,  primele drepturi de administratie autonomă. (No ta lui Engels la 
editia germană din 1 890). ** In ediţia engleză din 1888, redactată de Engels, după cuvintele : 
"republică muni cipală independentă" sint adăugate cuvintele : , , (ca in Ita-· 
l ia şi  Germania) ",  iar după cuvintele : "stare a trei a ,  datoare să plătească. 
biruri monarhiei" sint adăugate cuvintele : , ,(ca în Franţa) " .  - Nota Red. 
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ploatării voalate de iluzii religioase şi politice, exploatarea 
deschisă, neruşinată, directă şi brutală. 

Burghezia a despuiat de aureola lor toate activităţile pînă 
atunci venerabile şi privite cu smerenie .  Ea a transformat pe 
medic, j urist, preot, poet, om de ştiinţă î n  muncitorii ei  sala
riaţi. 

Burghezia . smuls vălul duios-sentimental ce acoperea 
relaţiile familiale şi le-a redus la  o simplă relaţie băneas c ă .  

Burghezia  a arătat că manifestarea brutală a forţei,  pe cure 
reactiunea o ldmiră atî t de mult l a  evul mediu, şi-a găsit 
completarea potrivită în cea mai crlsă trîndăvie. Abi a  bur
ghezia a arătat ce este în stare să realizeze activitatea ome
nească. Ea a realizat opere minunate dar de cu totul altă 
natură decît piramidel e egiptene, apeductel e romane, cate
dralele gotice ; ea a întreprins cu totul alte expediţii decit 
migraţiunea popoarelor şi cruciadele. 

Burghezia nu p oate să existe fără a revolutiona neincetat 
uneltele de producţie. deci relaţiile de producţie şi prin u rmare 
toate relaţiile sociale. Pentru to ate clasele industriale ante
rioare, dimpo trivă, p rima condiţie de existenţă era mentinerea. 
neschimbată a vechiului mod de producţie. Revoluţionarea 
neîncetată a producţiei,  zdruncinarea neîntreruptă a tuturor 
relaţiilor s ociale,  veşnica nesiguranţă şi agitaţie deosebesc 
epoca burgheză de to ate epocile anterioare. Toate relaţiile 
î nţepenite, ruginite, cu co rtegiul lor d e  reprezentări ş i  con
cepţii ,  venerate din moşi-strimoşi ,  se destramă, idf cele nou 
create s e  î nvechesc înainte de a avea timpul să se  osifice.  
Tot c e  e feudal şi static  se risipeşte ca fumul, tot ce e sfînt 
este p rofanat, şi oamenii sînt î n  s fî rşit siliţi s ă  privească cu 
lucidi tate p oziţia lor în viaţă, relatiile l o r  reciproce. 

Nevoia unei desfaceri tot mai l argi a produsel o r  ei  go
neşte burghezia pe tot  întinsul globului p ămîntesc.  Ea trebuie 
să se cuibăreas că p retutindeni, să se instaleze pretutindeni, 
să stabilească legături p retutindeni. 

Burghezia a d.t, prin explo atarea pieţei mondiale, un ca
racter cosmopolit producţiei şi consumaţiei din toate ţările.  
Spre marea mîhnire a reacţionarilor,  ea i -a  smuls industriei 
de sub picioare terenul naţional.  Străvechile industrii naţio· 
n al e  au fost  dis truse şi continuă să fie distruse pe zi ce trece .  
Ele s înt înlăturate de industrii noi ,  a căror introducere de
vine o chestiune vitală p entru toate naţiunile civilizate, de 
industrii care nu mai p relucrează materii prime indigene. ci  
materii  p rime provenind din regiuni l e  cele mai îndepărtate 
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şi ale căror produse nu s înt consumate numai în ţara proprie, 
ci deop otrivă în toate continentele.  Locul vechilor necesităţi, 
satisfăcute prin produsele ţării respective, î l  iau necesităţi 
noi, pentru satisfacerea cărora e nevoie de produse ale ţăril o r  
celor m a i  îndepărtate ş i  ale climatelor celor mai variate. In 
locul v.chii izolări locale şi naţionale şi al satisfacerii necesi
tăţilor  cu produse proprii ,  se dezvoltă schimbul universal, 
interdep endenţa universală a naţiunilor. Şi acest lucru e va
l abil atît pentru producţia materială, cît  ş i  p entru cea spiri
tuală. Produsele spirituale ale  diferitelor naţiuni devin bunurj 
comune. UniI ateralita te a şi mărginire a naţională devin din 
ce în ce mai cu neputinţa şi âîn numeroasele literaturi naţi o 
nale ş i  lo cale ia  naştere o l iteratură universală. 

Burghezia, prin rapida perfectionare a tuturor uneltelor  
d e  producţie, prin comunicaţiile iniinit  î nlesnite, antrenează în 
civilizaţie toate naţiunile ,  pînă ş i  pe cele mai barbare. Preţu
rile ieftine ale mărfurilor ei sînt artileri a  grea cu care dob oară 
to ate zidurile chinezeşti ,  cu care sileşte s ă  capituleze .chiar cea 
hai  îndîrjită ură a b arbarilor faţă de străini. Ea constrînge 
toate naţiunile s ă-şi însuşeasc ă  modul d e  p roducţie al b ur
gheziei, dacă nu vor s ă p iară ; ea le sileşte să introducă la  
ele însele aşa-zisa civilizaţie, adică s ă  devină burgheze. In
tr-un cuvînt, ea îşi creează o lume după chipul şi asemăna
rea ei. 

Burghezia a supus satul stăpînirii oraşului.  E a  a creat 
oraşe enorme, a tăcut s ă  crească considerabil p opulaţia orăşe
nească faţă de cea sătească, smulgînd astfel o p arte însemnată 
a p opulaţiei din idioţia vieţii d e  la  ţară. Tot aşa cum a adus 
satul într-o stare d e  dependenţă faţă de oraş, ea a făcut depen
dente ţările barb are şi semibarbare de cele civilizate, popoa
rele  de ţărani de popoarele de burghezi, Orientul de Occident. 

Burghezia suprimă din c e  în  c e  m ai mult fărîmiţare a mij 
loacelOF de producţIe,  a p roprietăţii şi a p opulaţiei.  Ea a agl o
merat populaj: ia,  a centralizat mij l o acele d e  producţie şi a 
c oncentrat proprietatea în mîini puţine. Urmarea inevitabilă 
a acestor schimbări a fost centralizarea politică .  Provincii in
dep endente, aproape numai" confederate, avînd -interese, legi,  
guverne şi vămi diferite, au fost înglobate într-o singură na
ţiune, Cu un singur guvern, o singură lege, un singur interes 
naţional de clasă, o singură frontieră vamală. 

Burghezia a creat, în  cursul dominaţiei ei de clasă, c are 
datează de abia o sută de ani, mult mai multe şi mai uriaşe 
forţe de producţie decît toate generaţiile trecute laolaltă. Sub: 
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jugarea fo rţelor  naturii, maşinismul, aplicarea chimiei în in
dustrie şi agricultură, navigaţia cu aburi, căile ferate, tele
graful electric, desţelenirea unor întregi continente, fluvii 
făcute navigabile,  p opulaţii întregi ieşite ca din p ămînt -
care dintre secolele trecute ar fi putut s ă  b ănuiască că în sî
nul muncii so ciale dormitau astfel de forţe de producţie ! 

Am văzut deci : mijloacele de producţie i . ib pe 
baza cărora s-a format burghezia au fost create în societatea 
feudală. Pe o anumită treaptă de dezvol tare a acestor mijlolce 
d e  producţie ş i  de schimb, relaţiile în care societatea feudll. 
producea şi făcea schimb, o rganizarea feudală a agriculturi� 
şi manufacturii ,  într-un cuvînt relaţiile feudale de proprie tale 
nu mai corespundeau forţelor de pro ducţie care s e  dezvol ta
seră. Ele frînau producţia în loc s-o stimuleze. Ele se prefă
cuseră în tot atîtea c ătuşe. Ele trebuiau sfărîmate, şi au fost 
sfărîmate. 

Locul lor  l-a luat libera concurenţă, cu organizarea so
cială şi politică adecuată ei ,  cu dominaţia economică şi poli
tică a clasei  burgheze. 

Sub ochii noştri s e  desfăşoară o mişcare asemănăto are . 
Relaţiile burgheze de producţie şi de sch imb, relaţiile bur
gheze de proprietate, s ocietatea burgheză mo dernă, care a 
produs, ca prin farmec, mij loace de producţie şi d e  schimlJ 
atît de uriaşe, seamănă cu vrăjitorul care nu mai poate  stă
p îni puterile î ntunericului pe care le-a dezlănţui t. De deceni : 
istoria industriei şi comerţului nu este altceva decît istoria 
răzvrătirii forţelor de producţie moderne î mpotriva relaţiilor 
de producţie moderne, împotriva "relaţiilor de proprietate care 
s înt condiţiile de existenţă ale burgheziei şi ale dominatiei 
e i .  Es te de ajuns s ă  pomenim crizele comerciale, c are, prin 
repetare a lor periodică, pun tot mai ameninţător sub semnul 
întrebării existenţa întregii societăţi burgheze. In timpul cri
zelor comerciale este distrusă regulat o mare parte nu numai 
a produselor create, c"i şi a forţelor de producţie existente . )n 
timpul crizelo r  izbucneşte o e.Ridemie so.ciaii, care ar fi părut 
o absurditate în toate epocile anterioare, - �2idemia supra
producţiei .  Societatea se vede b rusc aruncată înap o i ,  în tr-o 
stare de barbarie momentană, ca şi cum o foamete, un război 
general de nimici re ar  fi lipsit-o de toate mijloacele de trai ; i n 
dustria, comerţul par distruse. Şi pentru ce ? Pentru că socie
tatea posedă prea multă civilizaţie, prea multe mijloace de 
trai ,  prea multă industrie,  prea mult com erţ. Forţele de pro
ducţie de care dispune nu mai servesc la dezvoltarea civi l i -
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zaţiei burgheze şi a relaţiilor de proprietate burgheze ; dim
p otrivă, ele au devenit prea uriaşe pentru aceste relaţii,  care 
frînează dezvoltarea lor ; ş i  de îndată ce înving această pie� 
dică, ele provoacă perturbări în întreaga societate burgheză, 
primejduiesc existenţa p roprietăţii burgheze. Relaţi le. bur
gheze au devenit prea strîmte pen tru a cuprinde avuţia pro
dus.. .de ele. Cum învinge burghezia crizele ? Pe de o parte,  
prin distru gerea forţată a unei mase de forţe  de p roducţie, 
pe de al tă parte prin cucerire a de noi pieţe şi prin exploa
tarea mai intensă a pieţelor  vechi. Prin c e , deci ? Prin pregă
tirea unor crize şi mai generale, şi  mai formidabile şi prin 
reducerea mijloacelor de a le preveni. 

Armele cu care burghezia a doborît  feudalismul se  �n
dreap tă astăzi împo triva burgheziei însăşi. 

Dar burghezia nu a făurit numai armele care îi  aduc moar
tea ; ea a creat şi oamenii care vor mînui aceste arme , -
muncitorii  moderni, proletariL 

In aceeaşi măsură în care se dezvoltă burghezia, cu alte 
cu\-inte capitalul, se dezvoltă şi p roletaria tul, clasa munci
tori lor  moderni , care nu trăiesc decî t at î ta  vreme c î t  găses c 
de lucru şi care găsesc de lucru numai atîta vreme c î t  munc a 
l o r  sporeşte c a pitalul.  Aceşti muncitori, care sînt  si liţi s ă  s e  
vîndă cu bucala,  s înt o marfă ca oricare alt  articol d i n  comert 
ş i  prin urmare s înt supuşi deopo trivă tuturor vicisitudinilor 
concurenţei,  tuturor  oscilaţiilor pieţei.  

\'Iunca proletarilor a pierdut, prin extinderea maşinismului 
ş i  prin diviziunea muncii, orice caracter de sine s tătător, şi, o 
dată cu a c easta, orice atracţie pentru muncitor. Acesta devine 
o simplă anexă a m aşinii,  anexă de la  care s e  pretinde numai 
operaţia cea mai simplă, cea mai monotonă, cea mai lesne 
d e  învăţat. De aeea llle pe care muncitorul le Erici
nuieşte se m ărginesc aproap e  numai Ta mIloacele de trai ne
ceSdre pe.ntru întreţinerea sa şi pentru reproaucerea speciei 
sale. Pretul unei mărff, deci şî a1 muncii 2;0, este nsă egal cu 
cheltuielile ei  d e  producţie. De aceea, î n  măsura în care munca 
devine mai nesuferită, scade şi salariul. Mai mul t încă, în ace
eaşi măsură în  care se inmulţesc maşinile şi creşte diviziunea 
muncii,  c reşte şi cantitatea de muncă, fie p rin înmulţirea ore
lor de muncă, fie prin intensificarea muncii c e rute î ntr-un 
timp anumit,  prin accelerarea mersului maşinilor etc.  

Industria modernă a transfo rmat micul atelier al  meşterului 
patriarhal în marea fabrică a capitalistului industrial. Mase 
de muncitori îngrămădi te în fabrică s î nt o rganiza te mili tăreşte. 
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In calitate de simpli soldaţi industriali ,  ei sînt supuşi suprave
gherii unei ierarhii întregi de subofiţeri şi ofiţeri. Ei nil sînt 
numi Obii clasi .ze, ai statului burghez, ci sînt, zi cu 
zi  şi ceas cu ceas,  robiţi e aRă de supraveghetori şi ,  mai 
ales,  de fiecare burghez fabricant în p arte.  Şi cu cit  acest des
potism proclamă mai făţiş cîş tigul c a  scop final,  cu atît  este 
mai meschin, mai duşmănos,  mai aprig. 

Cu cît  munCa manual ă cere mai puţină îndemînare şi mai 
putină cheltuială de forţă, adică cu cît  s e  dezvoltă mai mult 
,industria modernă, cu atit munca bărbaţilor este înlocu ită pe 
3 c a rd mai mare cu aceea a femeilor  ş i  a copiilor.  D eosebirile 
de sex şi vîrstă îşi pierd valabilitatea s ocială cînd e vorba de 
clasa muncitoare. Nu mai există decit  instrumente de muncd, 
care p ricinuiesc cheltuieli diferite, după vîrstă şi sex. 

Cînd exploatarea muncitorului de către fabricant este în 
aCEa măsură împlinită încît muncitorul să-şi  primească salariul 
in bani p eşin, tabără asupra lui celelalte p ărţi ale burgheziei 
- p r op rietarul, băcanul, cămătarul etc.  

Păturile inferioare ale stării de mij loc : micii  industriaşi,  
micii  negustori şi rentieri,  meseriaşii şi ţăr anii,  to ate acest� 
clase îngroaşă rindurile prol etariatului, parte din cauză că 
micul lor rll, fiind insuficient pentru mari întreprinderi  
industriale,  este î nfrînt de concurenţa capitaliştilor mai mari,  
parte din cauză că îndemînarea l o r  p rofesională nu mai are 
aceeaşi valoare ca urmare a noilor metode de producţie. Astfel 
proletariatul s e  recrutează din toate clasele 'populat i e i .  

Proletariatul t r e c e  p rin diferite trepte de dezvoltare. Lupta 
s a  împotriva burgheziei începe o dată cu existenţa sa.  

La început l uptă muncitori răzleţi, apoi muncitorii unei fa
brici,  p e  urmă muncitorii unei ramuri de muncă dintr-o l ocali
tate împotriva burghezului care-i exploatează direct. Ei îşi  în
dreaptă atacurile nu numai împotriva relaţiil or  burgheze de 
p r o ducţie, ci împo triva uneltelor de producţie înseşi ; ei dis
trug mărfurile străine, care le  fac concurenţă, sfărîmă maşi
nil e ,  dau foc fabricilor,  caută să recucerească p ozitia pierdută 
a muncitorului medieval. 

Pe treapta aceasta muncitorii formează o masă împrăştiată 
pe tot întinsul ţării ş i  fărîmiţată de concurenţă. Coeziunea ma
selor d e  muncitori nu este încă rezultatul propriei lor  uniri, Ici rezultatul unirii burgheziei, care,  pentru a'şi atinge scopu
Til e  -sale p olitice, treou1e,  şi mai p o ate deocamdată, s ă  pună 
în miş care î ntreg proletariatul. Pe această t reaptă, aşadar, pro
letarii nu combat încă p e  duşmanii lor, ci p e  duşmanii duşma-
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nilor l or, ei comb at rămăşiţele monarhiei absolute, p e  moşieri ,  
burghezia  neindustrială, mica burghezie. Toată mişcarea is
tori c ă  este as tfel concentrată în  mîinile burgheziei ; orice
victorie cucerită în acest chip este o victorie a burgheziei.  

Dar,  o dată cu dezvoltarea industriei, proletariatul creşte 
nu numai c a  rr, : este concent m mase tot mai m ari,  
forţa lui sporeşte, şi  el s imte tot m ai mult acest . Intere
sele,  condiţii le de existenţă înăun trul p roletariatului se nive
lează tot mai mult,  căci maşina şterge din ce în  ce mai mult 
deosebirile dintre diferitele munci şi  reduce s alariul aproape 
pretutindeni la un nivel deopotrivă de scăzut. Concurenţa 
crescîndă a burghezilor între ei şi  crizele comerciale ce izvo
răsc de a'ici  fac ca salariul munci torilor s ă  fie tot mai nes ta- _ 
bil ; perfecţionarea neîncetată şi într-un ritm tot mai accele
rat a maşinilo r  face ca condiţiile de viaţă ale proletarilor  s ă  
devină tot mai nesigure ; ciocnirile individuale dintre munci
tor ş i  hurghez iau tot mai mult caracterul unor ciocniri între 
două clase. Muncitorii î ncep prin a fo rma co aliţii * împotriva 
burghezil o r ; ei se unesc ca să-şi apere salariul. Ei î nfiinţează 
chiar aso ciaţii cu caracter permanent pentru a se p regăti în  
vederea eventualelor  răzvrătiri.  Pe alocuri lupta izbucneşte 
sub formă de insurecţii .  

Din timp î n  timp î nving munci torii ,  dar numai în  mod tre
cător. Adevăratul rezultat al luptelor  l o r  nu este . , succesul 
imediat, ci unirea mereu crescîndă a muncitorilor. Această,  
unire este înlesnită p rin mi j l o acele de comunicaţie tot mai 
numeroase, create de marea industrie, care stabilesc legături 
intre muncitorii din diferite l o c alităţi . Această legătură e 
suficientă pentru ca numero asele lupte locale,  care au p retu
tindeni  acelaşi caracter, să fie centralizate î ntr-o luptă naţio
nală, într-o luptă de clasă. Orice luptă de clasă este  însă o 
lupUl p oliti c ă .  Iar unirea, pentru înfăptuirea căreia cetăţellii  
din evul mediu,  c u  drumurile lor vicinale ,  au avut nevoie de 
veacuri, este realizată de proletarii moderni, dato rită drumtl
lui de fier, î n  cî ţiva ani.  

Această organizare a proletari lor  ca clasă şi ,  prin aceasta, 
ca  partid politic,  este sfărîmată din nou în fiecare moment 
de concurenţa dintre muncitorii înşişi .  Ea renaşte însă tot mai 
viguro asă, to t mai închegată, mai puternică .  Folosind dezbi
nările din s înul burgheziei, ea î i  smulge aceste i a, sub formă de 
legi,  recuno aşterea unora din interesele muncitoreşti. De 

• In ediţia engleză din 1888, după cuvintul : "coaliţii"  s i nt adăuga.e 
cuvintele : ,, (sindicate profesionale) " .  - Nota Red. 
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exemplu, legea cu p rivir e  la ziua de munc ă  de zece ore in 
Anglia. 

In genere ciocnirile din sînul vechii s o(j§tăţi grăbesc în 
multe privinţe lezvoltarea proletari.atului .  Burghezia se gă
seşte într-o luptă' neîncetată : la început împo triva aristocra
ţiei ; mai tîrziu împo triva acelor părţi ale burgheziei însăşi 
ale căror interese intră în c ontradicţie cu progresul industriei i 
întotdeauna împotriva burgheziei tuturor ţărilor străine. In 
toate aceste lupte ea se vede s'ilită să fac ă  apel la p roletariat, 
să r ecurgă la ajutorul lui şi să-I atragă astfel în mişcarea 
politică. Ea însăşi înarmează, aşadar, proletariatul cu pr opri
ile ei elemente d e  cultură * , adică cu arme împotriva ei în
săşi.  

Apo i ,  după cum am văzut, prin p ro gresul industriei,  părţi 
întregi din clasa dominantă sînt aruncate în rîndurile prole
tariatului sau cel puţin sînt ameninţate c ondiţiile lor d e  exis
tenţă. Şi acestea aduc proletariatului numeroase elemente de 
cultură. 

In sfîrşit, atunci cînd lupta de clasă se apropie de dezno
dămînt, procesul de descompunere al clasei d ominante ,  ar 
întregii 'societăţi vechi cap ătă un caracter atît de acut, atit 
de ascuţit,  încît o mică parte din dasa dominantă s e  d esprinde 
d e  ea şi se alătură clasei revoluţionare, clasei căreia îi apar
ţine viitorul. Tot astfel cum o dinioară o parte din nobilime a 
trecut în lagărul burgheziei,  acum o parte din burghezie trece 
în lagărul p roletariatului, şi anume o p arte din ideologii bur
ghezi care s-au ridicat pînă la înţelegerea teoretică a întregii 
mişcări istorice. 

Dintre toate clasele care s e  c ontrapun în zilele noastre 
burgheziei,  singur proletariatul este o clasă cu adevărat e
voluţionară. Celel alte clase decad şi pier  o dată cu d ezvol
tare a  marii industrii ; proletariatul, dimpotrivă, este p ropriul 
ei p rodus. 

Păturile d e  mijloc : micul industriaş,  micul negustor,  meş
teşugarul, ţăranul, toţi luptă împotriva burgheziei p entru a 
salva de la pieire exis tenţa l o r  ca p ături de mijloc .  Aşadar, 
ele nu sînt revoluţionare, ci conservatoare. Mai mult încă, 
ele sînt reacţionare, deoarece încearcă s ă  întoarcă înapoi 
roata istoriei. Iar dacă acţionează în chip revoluţionar, o fac 
in vederea trecerii lor apropiate în rîndurile p roletariatului, 

.. In ediţia engleză din 1 888, în loc de : "propriile ei elemente de cul
tură" - "propriile ei elemente de cultură politică şi generală".  - Nota 
Red. 
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nu-şi apără interesele actuale, ci interesele l o r  viitoare, şi 
p ărăsesc' p ropriul lor  punct de vedere ca să ş i-l  însuşească 
p e  acela al  proletariatului. 

Lumpenproletariatul, acest putregai p asiv al p ăturilor  ce
lor mai de jos ale vechii societăţi, este tîrît  pe alocuri în 
vîlto area mişcării de către o revoluţie proletară ; din cauza 
ansamblului condiţiilor sale de existenţă, el va înclina însă 
mai curînd să se lase cumpărat p entru uneltiri reacţionare. 

Condiţiile de viaţă ale vechii societăţi sînt deja distruse 
în condiţiile de viaţă ale proletari atului. Proletarul este lipsit 
de proprietate ; relaţi i le  sale cu . nevasta şi cu copiii  nu mai 
au nimic comun cu relaţiile burgheze de familie ; munca in
dustrială modernă, subjugarea modernă de către capital,  
aceeaşi în Anglia ca în Franţa, în America ca în Germania, 
l-au despuiat de orice caracter naţional. Legile,  morala, rel i
gia s înt pentru dînsul tot atîtea p rejudecăţi burgheze, în 
spatele c ărora se ascund tot atît�a interese burgheze. 

Toate clasele din trecut care cucereau puterea căutau să-şi 
a s igure p oziţia dobîndită supunînd întreaga societate con
diţiilor care stăteau l a  baza modului lor de însuşire. Proletarii 
nu pot să cucerească forţele de producţie sociale decît  des
fiinţînd propriul lor mod de însuşire de 'pînă a cum şi, prin 
aceasta, întregul mod de însuşire de p înă acum. Proletarii 
n-au nimic propriu de ocrotit ; ei au de nimicit tot ce p înă 
acum ocrotpa ş i  asigura p roprietatea p rivată. 

Toate mişcările de pînu acum au fost mişcări ale unor mi
n o rităţi sau în interesul unor minorităţi. Mişcarea proletară 
este mişcarea independentă a imensei maj orităţi, în interesul 
imensei maj orităţi. PJoletariatul, p ătura cea mai de j os a 
s o cietăţii actuale , nu s e  po ate ridica şi elibera fără să arunce 
în  aer întreaga suprastructură a p ăturilor care alcătuiesc 
societatea oficială. 

Chiar dacă nu p rin conţinut, totuşi p rin formă, lupta prole
tariatului împotriva burgheziei este mai întîi o luptă na
ţională. Proletariatul din fiecare tară trebuie să termine, 
fireşte, î n  primul rînd cu propria sa burghezie.  

Descriind fazele cele mai generale ale dezvoltării p ro leta
riatului, am urmărit războiul civil, mai mult sau mai puţin 
l atent, dinăuntrul societăţii actuale, p înă la punctul cînd 
acesta izbucneşte într-o revoluţie deschisă şi cînd, răsţurnîn. 
p rin violenţă burghezia, proletariatul îşi  întemeiază domi
naţia sa.  
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Toate societăţile de pînă acum s-au bazat,  după cum am 
văzut, p e  antagonismul dintre clasele asupritoare şi clasele 
asuprite . Dar Pentru ca o clasă să p o ată fi asuprită, trebuie 
să i se  asigure condiţiile în care s ă-şi poată tîrî cel puţin 
existenţa de rob. Iobagul a început să se  ridice în perioada 
iobăgiei l a  starea de membru al comunei , dup ă  cum micul 
burghez a început să  se ridice la starea de burghez sub jugul 
absolutismului feudal. Muncitorul modern, dimpotrivă, în loc 
s ă  se  ridice o dată cu progresul industriei,  decade tot mai  
adînc sub condiţiile propriei sale clase.  Muncitorul devine 
p auper şi p auperismul se dezvoltă chiar mai repede decît 
pOPulaţia şi bogăţia.  Din aceasta reiese limpede c ă  burghezia 
nu este în stare să rămînă mai departe clasa dominantă în 
s ocietate ş i  s ă  impună societăţii, ca  lege regulatoare, condi
ţiile d e  viaţă ale propriei ei clase. Ea este incapabilă să 
d omine, fiindcă este incapabilă să  asigure sclavului ei exis
tenta, chiar în limitele sclaviei lui,  fiindcă este silită să-I 
lase să  decadă într-o situaţie în care ea trebuie să- I  hră
nească, în loc să  fie hrănită de dînsul. Societatea nu mai 
p oate trăi sub dominaţia burgheziei,  adic ă  existenţa burghe
ziei nu mai este compatibil ă cu societatea. 

Condiţia esenţială pentru existenţa ş i  dominaţia clasei 
burgheze este acumularea bogăţiei în mîinile unor particulari , 
formarea şi porirea capitalului ; condiţia 

_
existenţ�i capita

lului este munca s.alariată. Munca salariată se  Întemeiază 
exclusiv pe concurenţa muncitorilor intre ei.  Progresul in
dustriei ,  al  cărui purtător involuntar şi pasiv este burghezia,  
înlocuieşte izolarea muncitorilor, izvorîtă din c oncurenţd, cu 
unirea lor  revoluţionară prin asociaţie.  Cu dezvoltarea marii 
industri i ,  burgheziei ii  fuge, aşadar, de sub picioare însăşi  
baza p e  care ea produce şi-şi însuşeşte produsel e .  Ea produce, 
înainte de toate, pe propriii ei gropari.  Pieirea ei şi victoria 
proletariatului sînt deopotrivă de inevitabile.  



I I  

PROLETARI Ş I  COMUNIŞTI 

Care este în genere raportul dintre comunişti şi pro
letari ? 

Comuniştii nu sînt un p artid deoseb it, opus celorl alte par
tide muncitoreşti. 

Ei nu au interese d eosebite de interesele intregului 'Pro-
l etariaL - -

Ei nu proclamă p rincipii deosebite * după care să vrea s ă  
modeleze mişcarea proletară. 

Comuniştii s e  deosebesc de c el el alte p artide prole tare 
numai prin aceea că, pe de o p arte, în lupta proletarilor de 
diferite naţiuni ei  scot în evid enţă şi susţin interesel e co
e, independente de naţionali ta te,  ale întregului PToiet
riat i p e  de al t ă  p arte, prin aceea că,  pe diferitele trepte de 
dezvoltare ale luptei dintre proletariat şi burghezie, ei repre
zintă întotdeauna interesele mişcării în totalitatea ei. 

Comuniştii sîn1, aşadar, - în t de veaere p ractic, 
p artea cea mai hotărîtă a p artidelor  muncitoreşti din toate 
ţările, p artea care împinge mereu înainte ** i din punct de ve
dere teo retic, faţă de restul masei proletariatului ei au supe
rioritatea de a înţelege limpede c ondiţiile, mersul şi rezulta
tele generale ale mişcării p roletare. 

Scopul imediat al comuniştil� este acelaşi ca  şi al 
tuturor 

'
c elorl alte p artide prol etare : constituirea proletari atu

lui ca clasă, răsturnarea dominaţiei burgheziei, cucerirea 
puteri i politice d e  către p roletariat. 

* In editia engleză din 1 888, in loc de : "deosebite" - "sectariste " .  
- Nota Red. 

** In editia engleză din 1 888, în loc de : "care impinge mereu înainte" 
- "cea mai înaintată" - Nota Red. 
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Tez�le teoretice ale c omuniştilor nu s e  b azează nicidecum 
pe idei, pe principii inventate sau descoperite de cutare sau 
cutare reformator al lumii. 

Ele nu sînt decît  expresia generală a condiţiilor  efective 
ale luptei de c l a s ă  existente, ale mişcării istorice care se des
făşoară sub ochii noştri. Desfiintarea relaţiilor  de proprietate 
existente pînă acum nu este o caracteristică a comunismului. 

Toate relaţi i le  d e  proprietate au fost supuse unei neconte
nite schimbări istorice, unei permanente transformări istorice.  

Revoluţia franceză, d e  pildă, a d esfiinţat proprietatea fen
dală în folosul celei burgheze. 

Ceea c e  caracterizează comunismul nu este desfiinţarea 
proprietăţii în general, ci .d�sfiinţarea proprietăţii burgheze. 

Proprietatea p rivată urgheză modernă însă este ultima 
şi cea mai d esăvîrşită expresie a producţiei şi  însuşirii p rodu
s elor, întemeiate pe antagonisme de clasă, pe exploatarea 
nnora de către ceilalţi *. 

rn acest sens comun:tii pot  rezuma teoria l o r  î n  formula : 
esfi inţarea proprietăţii private. 

�i s-a imputat nouă, c omuniştilor, că am voi s ă  desfiinţăm 
proprietatea dob îndită personal,  prin muncă proprie, proprie
tate care ar alcătui temelia oricărei libertăţi, activităţi ş i  inde
p endenţe personale. 

Proprietate dobîndită prin muncă, agonisită, cîştigată 
p e rsonal ! Vorbiţi o are de proprietatea micului burghez, a mi
cului p roducător rural, premergătoare celei burgheze ? Nu e 
nevoi e  să o desfiinţăm noi : d ezvoltarea industriei a desfiin
ţ at-o ş i  o desfiinţează zilnic.  

Sau poate vorbiţi  de propri etatea privată burgheză mo
dernă ? 

Dar munca salariată, munca proletarului ,  îi creează oare 
acestuia vreo proprietate ? Nicidecum. Ea creează capitalul, 
adică proprietatea care exploatează munca sal ariată, care nu 
poate spori decît  cu condiţia de a produce muncă salariată 
nouă, pentru a o exploata din nou. In forma sa actuală, pro
p rietatea se mişcă în cadrul antagonismului dintre capital ş i  
munca sal ariată. Să privim ambele l aturi ale acestui anta
gonism. 

A fi capitalist înseamnă a ocupa în producţie nu numai o 
p oziţie pur personală, ci şi o poziţie socială. Capitalul este 
un produs colectiv ş i  nu poate fi pus î n  mişcare decît prin 

* In ediţia engleză din 1 8B8 , în loc de : "exploatarea unora de către 
ceilalti " - "exploatarea majorităţii de către minoritate " .  - Nota Red. 



�80 Karl Marx şi Friedrich Engels 

activitatea comună a numeroşi membri ai societăţii, ba, în 
ultimă instanţă, numai prin activitatea comună a tuturor mem
brilor societăţii. 

Capitalul nu este deci o forţă personală, ci o forţă socială. 
Aşadar, atunci cînd capitalul este transformat în proprie

tate colectivă, aparţinînd tuturor membrilor societăţii, aceasta 
nu înseamnă transformarea unei proprietăţi personale în pro
prietate socială. Ceea ce se transformă este numai caracterul 
social al proprietăţii. Ea îşi pierde caracterul ei de clasă. 

Să trecem la munca salariată. 
Preţul mijlociu al muncii salariate este minimul de salariu, 

adică totalul mijloacelor de trai necesare pentru a menţine pe 
muncitor în viaţă ca muncitor. Deci ceea ce muncitorul sala
riat îşi însuşeşte prin activitatea sa îi ajunge numai pentru 
a-şi reproduce viaţa ca atare. Noi nu vrem nicidecum să des
fiinţăm această însuşire personală a produselor muncii ,  menită 
să reproducă nemijlocit viaţa, o însuşire care nu aduce nici un 
excedent ce ar putea da putere asupra muncii străine. Noi 
vrem să desfiinţăm numai caracterul mîrşav al acestei însuşiri, 
în cadrul căreia muncitorul trăieşte numai pentru a spori capi
talul, trăieşte numai în măsura în care o cer interesele clasei 
dominante. 

In societatea burgheză, munca vie nu este decît un mijloc 
penuu a sporL munl aqlmuWă. In societatea comunist�-l
munca acumulată nu este decît un mijloc pentru . lărg.. a 
îmbogăţi, a înlesni procesul de viaţă al muncitorilor. 

In . soci�tatea burgheză, trecutul domină deci prezentul ; 
în societatea comunistă, prezentul domină trecutul . In socie
tatea burgheză, apitalul este independent şi personal, pe cînd 
individul care munceşte este dependent şi impersonal. 

Şi desfiinţarea acestor relaţii este considerată de burghezie 
o suprimare a individualităţii şi a libertăţii ! Şi cu drept 
cuvint. Este vorba într-adevăr de suprimarea individualităţii 
burgheze, a independenţei burgheze şi a libertăţii burgheze. 

Prin libertate se înţelege, în cadrul relaţiilor de producţie 
burgheze de astăzi, libertatea comerţului, libertatea de cumpă
rare şi de vînzare. 

Dacă dispare însă negoţul, atunci dispare şi negoţul liber. 
Vorbăria despre negoţul liber, ca şi toate celelalte tirade ale 
burgheziei noastre despre libertate au, în genere, un înţeles 
numai în opoziţie cu negoţul încătuşat, cu tîrgoveţul oprimat 
din evul mediu, şi nu cînd e vorba de desfiinţarea de către 



Manifestul Partidului Comunis t  " l I  

comunism a ne�Joţului, a relaţiilor d e  producţie burgheze şi a 
burgheziei însăşi.  

Vă îngroziţi că  vrem s ă  desfiinţăm proprietatea privată. 
Dar în  societatea vo astră actuală proprietatea privată este 
desfiinţată pentru nouă zecimi din membrii societăţii i ea 
există tocmai datorită faptului că  nu există pentru nouă zecimi. 
Ne imputaţi deci că  vrem să desfiinj.ăm o proprietate care 
presupune ca o condiţie necesară ca imensa maj oritate a so
cietăţii să  fie lipsită de proprietate. 

Cu alte cuvinte , ne imputaţi că  vrem desfiinţarea proprie
tăţii voastre. Intr-adevăr, vrem acest lucru. 

Din momentul în care munca nu mai poate fi transformată 
în capital , bani , rentă funciară - Într-un cuvînt într-o putere 
socială c e  poate fi monopolizată, adică din momentul în care 
propri etatea personală nu mai poate deveni proprietate bur
gheză -, din acest moment, declaraţi voi ,  personalitatea este 
suprimată. 

Recunoaşteţi , prin urmare, că , atunci cînd vorbiţi de per
sonalitate, aveţi în faţa ochilor  doar pe burghez, adică p e  
p roprietarul burghez. Această p ersonalitate trebuie,  Într-ade
văr, suprimată. 

Comunismul nu ia  nimănui putinţa de a-şi însuşi produse 
sociale,  el ia doar putinţa ca p rin această Însuşire să fie 
aservită munca altuia. 

S-a  obiectat că pri n  desfiinţarea proprietăţii private va în
ceta ori c e  activitate şi că Q lene generală va cuprinda lumea. 

Dacă ar fi  aşa,  societatea _ burqheză ar fi  trebuit demult 
să piară din cauza trîndăviei , căci în această soci etate cei 
care lucrează nu agonisesc ,  iar cei care agonisesc nu lucrează. 
To ate aceste temeri se reduc la  tautologia că nu va mai exista 
muncă salariată o dată ce nu va mai exista capital. 

Toate obiecţiile îndreptate împotriva modului comunist de 
însuşire şi de producţie a produselor  materiale au fost ex
tinse şi asupra însuşirii şi producţiei produselor spirituale.  
După cum pentru burghez desfiinţarea proprietăţii de clasă 
Înseamnă desfiinţarea producţiei însăşi, tot astfel pentru dînsul 
dispariţia culturii de clasă este identică cu dispariţia culturii 
în  general. 

Cultura,  a cărei pierdere o deplînge burghezul, nu înseamnă 
p entru imensa maj oritate decît transfo rmarea omului într-o 
anexă a maşinii . 
:1 1 - Marx-Engels - Opere. voI. 4 
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Dar nu polemizaţi cu noi ,  apreciind desfiinţarea p roprie
tăţii burgheze prin prisma concepţiilor voastre burgheze des
pre libertate, cultură, drept etc. Inseşi ideile vo astre sînt pro
duse ale relaţiilor  burgheze de producţie ş i  de proprietate, 
dup i c um şi  dreptul vootru nu este decît voinţa clasei voastre 
ridicată la  rangul de l ege, o voinţă al cărei conţinut este de
terminat de condiţiile materiale de viaţă ale clasei voastre.  

Concepţia interesată care vă face s ă  transfonnaţi relaţiile 
voastre de producţie şi de proprietate, din relaţii istorice,  tre
căto are în cursul procesului de dezvoltare a producţiei , î n  
legi e terne a l e  n aturii şi a l e  raţiunii e comună tuturor claselor 
dominan te dispărute . Ceea ce pricepeţi cînd e vorba de pro
prietatea anti că, ceea ce pricepeţi cînd e vorba de proprieta
tea feudală, nu mai îndrăzniţi să pricepeţi cînd e vorba de 
proprie tatea burgheză. 

Desfiinţarea familiei ! Pînă şi cei mai radicali s e  indignează 
în faţa acestei infame intenţii a comuniştilor.  

Pe ce s e  întemeiază familia de astăzi, f.mjli l. burgheză ? 
Pe capital, pe cîştigul privat. In forma sa deplin dezvoltată 
ea există numai pentru burghezie i ea îşi găseşte însă com
pletarea în lipsa de familie impusă proletarilor  şi în prostituţia 
publică.  

Familia burghezului dispare, fireşte,  o dată cu dispariţia 
acstei 'comp letări a ei, iar ambele dispar o dată cu ţispariea 
capitalului. 

- Ne imputaţi că  vrem să desfiinţăm exploatarea copiilor  de 
către părinţii lor ? Recunoaştem această crimă. 

Dar,  spuneţi voi, noi desfiinţăm cele mai gingaşe legături, 
înlocuind educaţia pe care o dă familia cu cea socială.  

Oare educaţia voastră nu este şi ea detenninată de so
cietate ? Nu este ea determinată de relaţiile so ciale în cadrul 
cărora educaţi, de amestecul mai mult sau mai puţin direct al 
societăţii prin mijlocirea şcolii etc. ? Comuniştii n-au inventat 
influenţa societăţii asupra educaţiei i ei îi schimb. doar ca
racterul,  smulgînd educaţia de sub influenţa clasei  dominante. 

Frazeologia burgheză despre familie şi educaţie, despre le
gătura intimă dintre p ă rinţi şi copii devine cu atît mai dez
gustătoare cu cît pentru proletari,  ca  urmare a dezvoltării 
marii industrii, legăturile de familie se destramă, iar copiii 
s î nt transformaţi în simple articole de negoţ şi unelte de 
muncă. 

Dar voi, comuniştii,  vreţi să  introduceţi l comunizarea fe
meii - ne striga în cor  întreaga burghezle.  
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Gurghezul vede în soţia lui o simplă unealtă de producţie. 
El auIe că uneltele de producţie u rmează să  fie exploatate în 
comun şi nu p o ate,  fireşte, decît s ă-şi  închipuie că soarta co
munizării va lovi şi pe femei .  

El  nici nu bănuieşte c ă  este  vorb a  tocmai de a deifiinţa 
această poziţie a femeii de simplă unealtă de producţie. 

De altfel, nimic nu este mai ridicol decît indignarea ultra
morală a b urghezilor  n oştri în faţa pretinsei comunizări ofi
ciale a femeii de către comunişti.  Comuniştii n u  au_ n evoi� 
s ă  introducă comunizarea femeii i ea a existat  aproape întot-
deauna. _ 

Burghezii noştri,  care nu se mulţumesc că au la dispoziţie 
femeile şi fiicele proletarilor lor, fără să mai vorbim de pros
t i tuţia oficială, îşi  fac o. plăcere din a-şi seduce reciproc so
ţiile. 

!n realitate căsătoria burgheză este comun i z area femeii  
mări tate. Comuniştilor  li  s-ar  putea imputa cel mult că, în  
lu cul comunizări i făţarnice, ascunse, ar voi s ă  introducă 
comunizarea oficială şi  pe faţă a femeii . De altfel se înţelege 
de la  sine să  p rin desfiinţarea actualelor relaţii de producţie 
va displrea şi comunizarea femeii ,  izvorîtă din ele,  adic ă  
prostituţia oficială şi neoficială. 

Comuniştilor li  s-a mai imputat că  ar voi s ă  desfiinţeze 
patria,  n a ţionalitatea. 

Munci lori i  nu d U  patrie. Lor nu li se  p o ate lua ceva c e  nn 
au. D�leo arece proletari atul trebuie să  cucerească mai întîi 
puterea politică,  s ă  s e  ridice la  rangul de clasă naţi onală * ,  
s ă  s e  constituie e l  însuşi ca  naţiune, e l  însuşi mai este încă 
naţional,  deşi  nicidecum înulţe1esul burghez. 

D emarcatiile naţionale ş i  antagonismele dintre popoare 
dispar din c e  în  ce mai mult o dată cu dezvoltarea burgheziei, 
o d ată cu libertatea comerţului, cu piaţa mondială, cu unifor
mitatea producţiei industriale şi cu condiţiile de viaţă ce-i 
corespund. 

Domnia p roletariatului l e  va fac e  să  dispară şi mai mult 
încă. Acţiunea unită1- cel puţin a ţărilor civilizate, este una 
din p rimele condiţii ale dezrobirii lui.  

In măsura în care va fi desfiinţată explo a tarea unui indi
vid de c ătre celălalt, va fi desfiinţată şi  exploatarea unei 
n aţiuni de către alta. 

* In ediţia engleză din 1 888, in loc de : "să se ridice l a  ra ngul de 
clasă naţională" - "să se ridice l a  rangul de clasd conducătoare a na
tiunii" .  - Nola Red. 
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o dată cu dispariţia antagonismului dintre clase în sbul 
naţiunii, va dispărea şi duşm�nia dintre naţiuni. 

lnvinuirile aduse comunismului din punct de vedere reli
gios, filozofic şi în  general din punct de vedere ideologic nu 
merită o discuţie mai amănunţită. 

Este o are nevoie de o perspicaci tate deosebită pentru a 
inţelege că, atunci cînd s e  s chimbă condiţiile de viaţă ale 
oamenilor,  relaţiile l o r  so ciale, existenţa lor so cială ,  se 
schimbă şi  reprezentările, concepţiile şi noţiunile lor,  înt:-un 
cuvînt ş i  conştiinţa l o r ? 

Ce altceva ne arat� istoria ideilor decît că producţia inte
lectuală se transformă o dată cu cea material ă ?  Ideile domi
nante ale unei epoci au fost întotdeauna numai ideile clasei 
d ominante. 

Se vorbeşte despre idei care revoluţio nează o întreagă 
societate ; prin aceasta se exprimă numai faptul că în s înul 
ve chi i societăţi s-au format elementele unei so cietăţi noi ,  că  
descompunerea ideilor vechi merge mînă in mînă cu descom
punerea vechilor condiţii de viaţă.  

In timpul de cadenţei lumii antice,  religiile vechi fură în
vinse de religia creştină. Cînd în secolul al XVIII-lea ideile 
iluminismului învinseră ideile creştine, societa tea feudali 
dădea ultima ei luptă cu burghezia, pe atunci revoluţionar5. 
Ideile de libertate a conşti inţei şi a religiel nu exprimau d2cît 
d omnia liberei concurenţe pe tărîmul conştiinţei. 

"Dar" - se va spune - "ideile religioaseL morale, filozo
fice,  politice, juridice etc.  s-au mo dificat ce-i drept în cursul 
dezvoltării istorice. însă religia, morala, filozofia, poli tica ,  
dreptul s-au menţinut întotdeauna în ciuda acestor schimbări.  

In afară de aceasta, mai există adevăruri eterne, ca : liber
tate, dreptate etc., care s înt comune tuturor stărilor so cial e .  
Comunismul desfiinţează î n s ă  adevărurile eterne, desfiin
ţează religia, m orala, în loc să le d e a  o formă nouă, el contra
zice aşadar t o ată dezvoltarea istorică de pînă acum " .  

La c e  s e  reduce această învinuire ? Istoria tuturor socie
tăţilor de pînă acum s-a desfăşurat în antagonisme de clasă, 
care, în  diferitele epoci,  au luat forme diferite. 

Dar, indiferent de forma pe care au luat-o aceste antago
nisme, expl oatarea unei părţi a s ocietăţii de către ceal altă 
c onstituie un fapt comun tuturor veacurilor trecute. Nu e deci 
de mirare că conştiinţa s ocială a tuturor veacurilor, oricît de 
diferită şi variată, se mişcă în cadrul anumitor forme comune, 
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forme de conştiinţă care vor dispărea cu desăvîrşire numai 
o dată cu dispariţia totală a antagonismului de clasă. 

Revoluţia comunistă înseamnă ruptura cea mai radicală 
cu relaţiile de proprietate moştenite din trecut i nu e deci de 
mirare c ă  în  cursul dezvoltării ei se produce ruptura cea mai 
radicală cu ideile tradiţionale. 

Dar să lăsăm obiecţiile ridicate de burghezie împo triva 
comunismului. 

După cum am văzut mai sus, primul p as în revoluţia mun
citorească este ridicarea proletari atului la rangul de clasă 
d ominantă, este cucerirea democraţiei. 

Proletariatul va folosi dominaţia lui politică pentru a 
smulge burgheziei, pas cu pas,  întreg capitalul, pentru a cen
traliza toate uneltele de producţie în mîinile statului, adică 
in mîinile p roletariatului organizat ca clasă dominantă, şi 
pentru a mări, cît Se poate de repede, masa forţelor de pro
ducţie.  

La început acest lucru nu se p o ate face,  fireşte, decît prin
ţr-o încălcare despotică a dreptului de proprietate şi a relaţii
'or de producţie burgheze, adică p rin măsuri care, din punct  

,de dere economic, apar neîndestulătoare şi şubrede, dar 
care se depăşesc singure * în  decursul mişcării şi care sînt 
inevitabile ca  mijloc  pentru revoluţionare a întregului mod 
de producţie . 

Aceste măsuri vor fi, se-nţelege, diferite în diferitele ţări . 
In ţările cele mai înaintate va fi totuşi p o sibilă aproape 

pretutindeni aplicarea următo arelor măsuri : 
1 .  Exproprierea proprietăţii funciare şi întrebuinţarea ren-

tei funciare pentru acoperirea cheltuielilor de stat. 
2.  Impozit cu puternic caracter progresiv. 
3. DesfiinţarerdtepUlui de moşten: re. 
4. Confiscarea propretăţii tuturor  emigranţilor şi rebeliloL 
5. Centralizarea creditului în mîinile statului cu ajutorul 

unei bănci naţionale cu capital de stat ş i  cu monopol exclusiv. 
6. Centralizarea tuturor mijloacelor de transport în  mîinile 

statului. 
7. Sporirea numărului fabricilor de stat, a uneltelor de 

p roducţie, desţelenirea şi ameliorarea p ămînturilor  după un 
plan general .  

* I n  ediţia engleză din 1888, după cuvintele : "se depăşesc singure" 
este adăugată următoarea frază : "fac necesare alte atacuri impotriva ve
chii orînduiri sociale" .  - Nota Red. 
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8. Egală obligativitate a muncii pentru toţi, organizarea 
de armate industriale, îndeosebi pentru agricultură. 

9.  Imbinarea muncii agricole cu cea industrială, măsuri 
avînd ca scop înlăturarea treptată a opoziţiei � dintre sat 
şi oraş. 

1 0. Invăţămînt public gratuit pentru toţi copiii. Interzice
rea muncii în fabrici a copiilor, sub actuala ei formă. Imbi
narea educaţiei cu producţia materială etc. etc. 

Cînd, în cursul dezvoltării, vor fi dispărut deosebirile de 
clasă şi întreaga producţie va fi fost  concentrată în mîinile 
indivizilor asociaţi, atunci puterea publică îşi va pierde carac
terul ei politic. In sensul propriu al cuvîntului, puterea poli
tică este puterea organizată a unei clase pentru asuprirea 
alteia. Dacă proletariatul, în lupta sa împotriva burgheziei, se 
uneşte în mod necesar ca clasă, dacă, prin revoluţie, devine 
clasă dominantă şi, ca clasă dominantă, desfiinţează vechile 
relaţii de producţie făcînd uz de forţă, atunci el desfiinţează. 
o dată cu aceste relaţii de producţie, şi condiţiile de existenţă 
ale antagonismului de clasă, ale claselor în genere, şi, prin 
aceasta, propria sa dominaţie de clasă. 

Locul vechii societăţi burgheze, cu clasele şi antagonis
mele ei de clasă, îl ia o aso ciaţie în cadrul căreia dezvoltarea 
liberă a fiecăruia este condiţia pentru dezvoltarea liberă a 
tuturora. 

* I n  ediţia din 1848 : "opoziţia dintre sat şi  oraş · .  In ediţia din 1872 
şi în ediţiile germane următoare, în loc de : "opoziţie· - "deosebire·. 
In ediţia engleză din 1888, în loc de : "măsuri avînd ca scop înlăturarea 
treptată a deosebirii dintre sat şi oraş· - "înlăturarea treptată a deose
birii dintre sat şi oraş prin repartizarea mai uniformă a populaţiei în în
treaga ţară".  - Nota Red. 
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LITERATURA SOCIALISTĂ Ş I  COMUNISTĂ 

1 .  Sociali�mul reactionar 

a) S o c  i a l i  s m u 1 f e u d a  1 

Aristocraţia franceză şi cea engleză erau chemate, prin 
poziţia lor istorică, să scrie pamflete împotriva societăţii mo
dene burgheze. In revoluţia franceză din iulie 1830 şi în miş
carea engleză pentru reformă, ea fusese din nou învinsă de 
parvenitul detestat. De o luptă politică serioasă nici nu mai 
putea fi vorba. Aristocraţiei nu-i rămînea decît lupta literară. 
Dar chiar şi în domeniul literaturii vechea frazeologie de pe 
timpul restauraţiei * devenise imposibilă. Pentru a-şi cîştiga 
simpatii, aristocraţia trebuia să-şi dea aerul că face abstracţie 
de interesele ei şi că-şi formulează aotul de acuzare împo
triva burgheziei numai în interesul clasei muncitoare exploa
tate. Ea îşi procura astfel o satisfacţie in a cînta cuplete sati 
rice la adresa noului ei stăpîn şi în a-i şopti la ureche prorociri 
mai mult sau mai puţin sinistre. 

In felul aces'ta a luat naştere socialismul feudal, amestec 
de tînguială şi de batj ocură, de ecou al trecutului şi de ame
ninţare a viitorului, care nimerea uneori burghezia drept în 
inimă prin critica sa amară, spirituală şi distrugătoare, dar 
care făcea întotdeauna o impresie comică prin absoluta-i 
incapacitate de a înţelege mersul istoriei moderne. 

Aristocraţii fluturau ca drapel traista de cerşetor a prole
tariatului pentru a strînge în urma lor poporul . Dar de cîte 
ori poporul îi urma, el zărea pe posteriorul lor vechile bla
zoane feudale şi se împrăştia rîzînd în hohote, fără respect. 

O parte din legitimiştii francezi şi "Tînăra Anglie" 2:H au 
oferi t acest spectacol. 

* Nu este vorba de restauraţia engleză din anii 1660-1689, ci de 
restauratia franceză din anii 1814-1830. (No ta lui Engels la editia engleză 
din 1888). 
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Atunci cînd feudalii demonstrează că modul l o r  de a 
exploata diferă de exploatarea burgheză, ei uită un singur 
lucru, şi anume că ei  explo atau în condiţii şi împrfejurări cu 
totul d iferite şi în  prezent depăşite. Atunci cînd arată că î n  
timpul dominaţiei lor  proletariatul modern nu a existat, ei  
uită că burghezia modernă a fost to cmai vlăstarul inevitabil 
al o rîndufrT lOr  sociafe . 

De altfel ei ascund atît de puţin caracterul reactionar 
al criticii  lor,  încît p rincipala învinuire pe care o aduc bur
gheziei constă tocmai în aceea că sub dominatia ei se dez
voltă o clasă care va face să Sala în aer întrea-a ordine s o' 
cială veche. 

Ei învinuiesc burghezia nu atît că a creat un ,proletariat 
în genere, cît  că  a creat lm 7frrat revoluţion'ar. 

De aceea, în practica p-lti€, j arcip.ă. la toate m ăsu
rile violente împotriva clasei muncitoare, i ar în viata de toate 
zilele sînt gata, în  ciuda frazeologiei lor umflate, să  culeagă 
m erele de aur " şi s ă  renunţe la credinţă, iubire ş i  onoare în 
schimbul negoţului cu lînă,  sfeclă şi rachiu * * .  

După cum popa mergea totdeauna m în ă  în mînă cu feu
dalul, tot astfel ş i  social ismul p opesc merTe alături de socia
lismul feudal. 

Nimic mai uşor  decît a da o spoială socialistă asceti smului 
creştin. Oare creştinismul n-a tunat şi  fulgerat şi  el împotriva 
proprietăţii privlte, a căsătoriei şi a statului ? Oare nu a pro
povăduit el  în l o cul acestora caritatea şi cerşitoria,  cel ib atui 
şi înăbuşirea patimilor trupeşti, viaţa de chilie şi biserica ? 
So cialisreul crestin nu-i decît aghiasma cu care popa sfinţeşte 
necazul ariE to cratului. 

b) S o c  i a  1 i s m u l m i c - b u r g h e z 

Aristocraţia feudală nu este singura clasă care a fost 
răsturnată de burghezie şi ale cărei condiţii de viaţă s -au 
înr.utăţit şi au dispărut cu încetul în societatea burghcz� 

• In ediţia engleză din 1 888, după cuvi n tele : "merele de aur" sînt 
adăugate cuvintele : "care cad din pomul industriei " .  - No ln Red, •• Aceasta se referă mai cu seamă la Germania,  unde aris tocra ţ i a  fun
ciară şi iuncherii exploatează mare parte din domeniile lor pe cont pro
priu, prin ild'ninistratori,  fiind, p e  lîngă aceasta, şi mari fabricanti de za
hăr şi de spirt din cartofi. Aristocra ţ i i  englezi, mai bogaţi de altfel ,  n-au 
ajuns încă atît de departe ; dar şi ei ştiu cum se poate compensa scăderea 
rentei prin împrumutarea numelui lor unor fondatori de societăţi p e  a ['
ţiuni, mai mult sau mai puţin dubioşi. (No ta lui Engels la editia engleză 
din 1 888). 
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modernă. Tî:goveţii din evul mediu şi lica ţărănime au fost 
p r�cursorii  burgheziei lderne. In ţările mai puţin dezvoltate 
din punct  de vedere industrial şi com-r-eial, această clasă 
continuă să vegeteze alături de burghezia în ascensiune. 

In ţările în care s-a dezvoltat civilizaţia modernă s-a 
format o no-ă mică burghezie,  care, fluctuînd între proletu
riai �i burh@6e ca parte 1tregitoare a societâţiî burgllezl-, 
se formează mereu din nou şi ai c ărei membri s înt însă me
reu azvîrliţi de concurenţă în rîndurile proletariatului ; mai 
mult, pe măsură ce se dezvoltă marea industrie, ei  văd apro
piindu-se momentul cînd vor disllra I desăvir�re ca parte 
independentă a s o cietăţii moderne şi I li înl o ;uiti,  în co
merţ, în industr.. şi în agricultL cu supravegnetori şi 
servilod .  

1n ţări ca Franţa, î n  care clasa ţărănească alcătuieşte mai 
mult de jumătate din populaţ i e ,  era firesc Ca critica pe care o 
făceau regimului burghez scriitorii  care luau atitudine pentru 
proletariat ş i  împotriva bmgheziei să fie pe m '-y, J u i  
burghez şi  a mici ăran şi  s ă  apere cauza muncitorilor dil l  
plnclul de vedere al micii qurghezii .  In felul acesta a IUul  
naştere s o cial ismul mic-bmhez. Sismondi e şeful acestei li  tc
raturi nu n :lllaÎ pentru Franţa, dar şi pentru Anglia.  

Acest socialism analiza cu multă perspicacitate contru
dicţiilc din sînul relaţiilor de producţie moderne. El demasca 
apologia făţarnică a economiştilor. El demonstra, fără posibi -
1 itate de tăgadă, efectele distrugătoare ale maşinismului şi ale 
diviziunii muncii ,  concentrarea capitalurilor  şi a proprietăţii 
funciare, supraproducţia, crizele, pieirea inevitabilă a micil or 
burghezi ş i  ţărani, mizeria proletari atului, anarhia în pro
ducţie, strigăto arele disproporţii în repartiţia avuţiei ,  războiul 
industrial nimicitor dintre naţiuni ,  descompunerea vech i 
lor  moravuri, a vechilor relaţii familiale,  a vechilor n aţiona
li  ti ţi .  

Potrivit conţinutului său pozitiv însă, acest socialism vrea 
sau să  restabilească vechile mijlo ace de producţie şi de 
schimb, şi, o dată Cu ele, vechile relaţii de proprietate şi 
vechea societate, sau să ferece din nou, cu forţa, mijloacele 
moderne de producţie ş i  de schimb î n  cătuşele vechilor relaţii 
de proprietate, care au fost sfărîmate şi care nu se putea Srl 
nu fie sfărîmate de aceste mijloace.  In ambele cazuri acest 
so cialism este reacţionar ş i  totodată utopic.  

Corporaţiile în perioada manufacturieră, economia patriar
hală la  ţară - iată ultimul lui cuvînt. 
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In dezvoltarea sa ulterioaTă, acest curent s-a impotmolit 
într-o neputinţă laşă *. 

e) S o c  i a l i  s m u 1 g e r  m a n, 
s a u  "a d e v ă r  a t u  1" s o c  i a l i  s m 

Literatura socialistă şi comunistă din Franţa, care a luat 
naştere sub presiunea unei burghezii dominante şi care este 
expresia literară a luptei împotriva acestei dominaţii, a fost 
introdusă în Germania pe vremea cînd burghezia tocmai 
începuse lupta împotriva absolutismului feudal. 

Filozofii, semifilozofii şi toţi cei cu pretenţii literare din 
Germania se aruncară cu lăcomie asupra acestei literaturi, 
uitînd însă că o dată cu introducerea acestor scrieri din Frqnţa 
nu fuseseră introduse în Germania şi condiţiile de viaţă de 
acolo. Dată fiind starea de lucruri din Germania, literatura 
franceză pierdu orice semnificaţie practică imediată şi căpătă 
un aspect pur literar. Ea trebuia să apară ca o speculaţie ste
rilă asupra adevăratei societăţi, asupra realizării naturii 
umane. Astfel, revendicările primei revoluţii franceze nu 
aveau pentru filozofii germani ai secolului al XVIII-lea alt 
înţeles decît acela de deziderate ale "raţiunii practiceu în 
general, iar manifestările voinţei burgheziei revoluţionare 
din Franţa erau, în ochii lor, nişte legi ale voinţei pure, ale 
voinţei aşa cum ar trebui să fie, ale adevăratei voinţe ome
neşti. 

AcUvitatea literaţilor germani consta exclusiv în a pune 
de acord noile idei franceze cu vechea lor conştiinţă filozo
fică, sau, mai bine zis, în a-şi însuşi din punctul lor de vedere 
filozofic ideile franceze. 

Ei îşi însuşiră aceste idei în acelaşi fel în care se însuşeşte 
în genere o limbă străină : prin traducere. 

Se ştie că peste manuscrisele operelor clasice din vremu
rile antichităţii păgîne, călugării aşterneau poveşti searbăde 
despre sfinţii catolici. Literaţii germani procedară invers cu 
literatura profană franceză. Ei îşi scriseră absurdităţile filo
zofice pe dosul originalului francez. De pildă, pe dosul criticii 
franceze a relaţiilor băneşti ei au scris "înstrăinarea naturii 

* In ediţia engleză din 1888, în loc de : "In dezvoltarea sa ulterioară, 
acest curent s-a împotmolit într-o neputinţă laşă" - "Pînă la urmă, cînd 
fapte istorice de netăgăduit au spulberat orice autoiluzionare, această 
formă a socialismului s-a impotmolit într-o j alnică neputinţă" .  - Nota 
Red. 
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umane " ,  pe dosul criticii franceze a statului burghez ei au 
scris "desfiinţarea stăpînirii. u niversalului abstract " etc,  

Această frazeologie filozofică, substituită teoriil o r  fran� 
ceze, a fost botezată de ei "filozofi a acţiunii " ,  "adevăratul 
socialis m " ,  " ştiinţa germană a socialismului " ,  " fundamentarea 
filozofică a so cialismului " etc,  

tn felul acesta literatura socialist-comunistă franceză a 
fost de-a dreptul emasculată, Şi deoarece în mîna germanului 
.a înceta să exprime lupta unei clase împotriva alteia, el era 
convins că biruise "unilateralitatea franceză " ,  că el apăra, în 
l o cul unor nevoi adevărate, nevoia de adevăr, iar în l ocul 
interesel o r  proletariatului. interesele fiintei umane, ale omu
lui în general, ale omului care nu aparţine nici unei clase,  
care în genere nu aparţine realităţii, ci neguri  lor fantezieI 
filozofice. 

A cest socialism german, care lua atît de solemn în serios 
stîngacele sale exerciţii şcolăreşti şi le  trîmbiţa atît de zgo
motos,  îşi  pierdu însă puţin cîte puţin p edanta nevinovăţie, 

Lup ta burgheziei germane, mai cu seamă a celei p rusace,  
împotriva feudalilor  şi a monarhiei absolute, într-un cuvînt 
mişcarea liberală, deveni mai serioasă, 

"Adevărli" socialism i se ivi , astfel, p rilejul dorit de 
a opune mişcării politice revendicările socialiste, de a profera 
blestemele tradi ţionale împ o trîva hberatsmufui,  impo triva 
statului reprezev, �a concureţei burgheze, a 
libertăţii burgheze a presei, a dreptului burghez, a libertăţii 
şi a egalităţii b urgheze şi de a propov.dui masel o r  populare 
că din această me � ele nu aveau nimic de cîşti
gat, ci,  dimpotrivă, to tul de p ierdut. Socialismul german uită 
la timp c ă  critica franceză, al cărei ecou stupid era, p resu� 
pune societatea modernă burgheză cu condiţiile materiale de 
viaţă c orespunzăto are ş i  cu constituţia p olitică adecvată, 
adică toate acele premise care în Germania trebuiau ahia 
cucerite prin luptă. 

Acest socialism servea . .  :uvernelor absolutiste germane cu 
întregul r . egiu de popi, dascăli, luncheri şi  birocraţi 
drept sperietoare binevenită împotriva burgheziei ce se ridica 
ameninţătoare, 

El alcătuia completarea dulceagă la amarnicele lovituri de 
bici ş i  Ia  ploaia de gloanţe cu care aceleaşi guverne tratau 
insurecţiile muncitorilor germani. 

Dacă "adevărtul " soei alism d p.lenis. astfel o armă în 
mîinile guvernelo r  îmJotriva burgheziei germane; el era,  
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totodată, în mod nemijlocit şi expresia intereselor reacţio
nare, a intereselor tîrgoveţilor �ermani. Tn Germania, mica 
burghe-ie, pe c:re a lasat-o moştenire secolul al XVI-lea şi 
care de atunci reapare aici  într-una sub diferite forme, alcă
tuieşte de fapt temelia soci al ă  a stării de lucruri existente. 

Menţinerea ei înseamnă menţinerea stării de lucruri exis
tente în G ermania. Ea se teme de dominaţia industrială şi 
p o li tică a burgheziei,  care va duce în mod inevitabil la pieirea 
ei ,  pe de o parte ca u rmare a concentrării capitalului , p e  de 
altă parte ca urmare a dezvoltării proletari atului revoluţionar. 
Mica burghezie îşi închipui a că " adevăratul " s o c i alism va 
omo:'î dintr-o loviturl două muşte .  El se răspîndi ca  o epi
demie. 

Ţesut din păienj eniş speculativ, brodat cu flori  retorice 
literare şi îmbibat cu rouă sentimentală, acest veşmînt pom
pos în care socialiştii germani îşi învăluiau cele cîteva "ade
văruri eterne " încremenite a făcut ca marfa lor să s e  desfacă 
mai lesne în rîndurile acestui publi c .  

La rîndul său,  socialismul german s-a pătruns din ce în  ce 
mai mult de misiunea sa  de a fi reprezentantul grandilocverit 
al acestei mici  burghezii.  

El proclamă naţiunea germană ca p rototip al naţiunii ,  i a r  
pe filistinul german ca prototip a l  omului . Fiecărei ticăloşii a 
acestuia el îi atribuia un sens ascuns, un sens superior,  soci a
list, p refăc înd-o în con trariul ei .  Consecvent pînă la capăt, el 
s-a ridicat făţiş împotriva o rientării "brutal distructive" a 
comunismului, pro clamînd imparţialitatea sa măreaţă mai pre
sus de orice luptă de clasă. Toate pretinsele publicatii socia
liste şi comuniste care circulă în Germani a aparţin , cu fo arte 
puţine excepţii , acestei literaturi murdare şi  p aralizante * .  

2 .  Socialismul conservator s a u  burghez 

O parte din burghezi e dore.şte să  tămăduia5e-ă .e -so
ciale p entru a asigura existenţa societăţii burgheze. 

Printre aceştia găsim : economîşt, ilantropi. umanitarişti, 
oameni care se îndeletnicesc cu îmbunătăţirea situaţiei clasei 
muncitoare,  cu organizare a  de operp filantropice,  membri ai 
societăţilor de pro tecţie a animalelor, fondatori de socie tă�i 

* Furtuna revolutiei din 1 848 a măturat intreg acest cnrent lamenta
bil şi  le-a tăiat purtătorilor lui pofta de a mai face socialism. Reprezen
tlntnl de căpetenie şi  tipul clasic al acestui curent este d-l Karl Griin. 
(Nota lui Engels la editia germană din 1890). 
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de temperanţă, reformatori de cafenea de cele mai diferite 
nuanţe. Acest socialism brghez . a fost elaborat chiar sub 
formă de sisteme complete. 

Ca pildă cităm "Philosophie de la misereu a lui Proudhon. 
Burghezii soialişti vor condiţiile de viaţă ale societăţii 

moderne dar fără luptele şi primejdiile care decurg cu necesi
tate din ele. Ei vor societatea actuală fără elementele care o 
revoluţionează şi o descompun. Ei vor burghezia fără proleta
riat. Burghezia consideră, fireşte, lumea în care domneşte 
drept cea mai bună dintre lumi. Socialismul burghez elabo
rează această concepţie consolatoare într-un sistem mai mult 
sau mai puţin complet. Atunci cînd el invită proletariatul să 
înfăptuiască sistemele sale şi să păşească în noul Ierusalim, 
·el nu-i cere de fapt decît să rămînă în cadrul societăţii 
actuale, dar să lepede concepţiile sale duşmănoase despre 
această societate. 

O altă formă, mai puţin sistemaică, însă mai practică, a 
acestui socialism caută să facă nesuferită clasei muncitoare 
orice mişcare evoluţionară, demonstrîndu-i că ei nu i-ar 
putea i de folos cutare sau cutare schimbare politică, ci nu
mai o schimbare a condiţiilor materiale de trai, a condiţiilor 
-economice. Prin schimbarea condiţiilor materiale de trai, acest 
.sociaHsm nu înţelege însă nicidecum desfiinţarea relaţiilor de 
producţie burgheze, care nu poate fi înfăptuită decît pe cale 
revoluţionară, ci îmbunătăţiri administrative realizate pe baza 
acestor relaţii , de producţie, adică îmbunătăţiri care nu 
schimbă întru nimic raportul dintre capital şi munca salariată, 
ci care, în cazul cel mai bun, micşorează cheltuielile de domi
naţie ale burgheziei şi-i simplifică bugetul. 

Socialismul burghez îşi găseşte expresia corespunzătoare 
abia atunci cînd devine o simplă figură retorică. 

Comerţ liber I în interesul clasei muncitoare i taxe vamale 
protecţioniste I în interesul clasei muncitoare ; închisori cu 
regim celular I în interesul clasei muncitoare - iată ultimul 
şi s ingurul cuvînt sincer rostit de socialismul burghez. 

Socialismul burgheziei constă tocmai în afirmaţia -ă bur
qhezii sînt burqhezi - În interlsul clasei muncitoare 

3. Sociaismll §i comunismul critico-utgpic 

Nu vorbim aci de literatura care a exprimat, În toate 
marile revoluţii modene, revendicările proletariatului (scrie
.riIe lui Babeuf etc.) .  
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Primele încercări ale proletariatului de a realiza direct 
p ropriul său interes de clasă într-o epocă de fierbere generală, 
în perio ada răsturnării societăţii feudale, au dat inevitabil 
greş din cauză că proletariatul era el însuşi nedezvoltat şi 
pentru că lipseau condiţiile materi ale pentru eliberaren S l ,  
căci aceste  condiţii sînt abia produsul epoci i  bu rgheze. lite
ratura revoluţionară care a însoţit aceste prime mişcări ale 
prol etariatului este în mod necesar reacţionară prin conţinu
tul ei .  Ea propov.duieşte un ascetism general şi un egalita
rism primitiv. 

S istemele socialiste şi  comuniste propriu-zise, s is temele 
lui Saint-Simon,  Fourier ,  Owen etc . , apar în prima perioad�, 
încă nedezvoltată a luptei dintre proletariat ş i  burghezie,  pe 
c a re am descris-o mai sus (vezi "Burghezie şi  proletariat " ) .  

Inventato rii acestor sisteme văd, ce-i  dreptl antagonismul 
dintre clase, precum şi .a�a elementelw V.te din 
însăşi  societatea dominantă. Dar de partea proletariatului ei nu 
zăresc nici  o activitate istorică proprie , nici o şcaTe politică 
specifică iui. 

Deoarece dezvoltarea antagonismului de clasă merge în 
p a s  cu dezvoltarea industriei ,  e i  nu găsesc în  societate nici  
condiţiil. materiale pentru eliberarea proletari atului ş i  caută 
o ştiinţă soc ială, legi sociale ,  pentru a crea aceste condiţii .  

Locul activităţ.ii sociale trebuie să-I ia activitatea lor  inven
tivă personală i lo cul condiţiilor isto rice ale eliberării - con
diţii fantezjite i locul organizării treptate. a paratui ca 
clasă -- o o rganizare anume născ-c-i-tă Q societăţi i .  Viitoarea 
istorie a lumii  s e  reduce pentru ei  la propagarea. şi l a  realiza
rea practică a planurilol" .lor  s o c i ale.  

Ei îşi  dau seama, ce-i  drept, că  planurile lor reprezinta, 
înainte de toate, interesele clasei muncito are, ale celei mai 
năpăstuite clase.  Proletari atul există pentru dînşii numai sub 
acest aspect, al clasei celei mai năpăstuite. 

Forma nedezvoltată a luptei de clasă, ca şi propria l o r  
poziţie în viaţă, î i  f a c e  însă să  se creadă mai p resus de acest 
antagonism de clasă. Ei vor să  îmbunătăţească situaţia tuturor 
m embrilor societăţi i ,  chiar  şi  p e  a celor fo arte bine s i tu ati .  De 
aceea ei  apeleazd necontenit la întreaga societate fără deose
bire, ba chiar de preferinţă la  clasa dominantă. După părerea 
lor ajunge· s ă  l e  înţelegi s istemul pentru a recunoaşte c ă  e 
cel mai bun plan cu putinţă al celei mai bune societăţi cu 
putinţă. 

Ei resping de aceea orice fel de acţiune politI c ă  şi mai cu 
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seamă revoluţionară ; ei vor s ă-şi atingă ţelul pe cale pa5nlca 
şi  încearcă prin mici experienţe, sortite, fireşte, eşecului ,  prin 
puterea exemplului s ă  croiască drum noii  evanghel i i  sociale.  

Această descriere fantezistă a societăţii vi ito are , datind 
dintr-o epocă în care proletariatul este încă foarte puţin dez
voltat, c înd el însuşi  concepe încă în  chip fantezist propria 
sa  poziţie, - este produsul primelor  aspiraţii pline de pres im
ţire ale proletari atului c ătre o prefacere generală a so cietăţii .  

Scrierile s o c i al iste ş i  comuniste conţin îns. şi elemente 
critice. Ele atacă întreaga temelie a societăţii existente . Ele 
au oferit deci un material foarte preţios pentru luminarea 
muncitorilor.  Tezele lor pozitive cu p rire l a  societatea vii
to are, ca, de pildă, desfîmŢarea opoziţiei dintre oraş ŞI sat *, 
a familiei,  a cîştigului privat. l lllcii  lliate, octlluarea 
armoniei sO clale,  transformarea statului într-o simp1 admi
nistrare a producţiei,  - toate aceste teze ale l o r  nu exprimă 
decît nece'sitatca dispariţiei antagonismului de clas.ă, c are 
începe abia să se dezvolte şi e e i i cunosc numai sub 
p rima sa formă, vagă şi nedefinită. De aceea înseşi aceste 
teze mai au încă un sens pur utopic.  

Insemnălatea social ismulUl Î : 'comunismului critico-uto
pic se află în rap ort invers cu dezvoltarea istorică. In măsura 
în care lupta de clasă se dezvoltă şi  capătă forme bine contu
rate, această tendinţă fantezistă de a se situa deasupra luptei 
de clasă, această combatere fantezistă a ei pierde orice va
loare practică, orice îndreptăţire teoretică. De aceea, dacă in 
multe privinţe fondatorii acestor sisteme au fost revoluţionari;  
apoi  discipolii  lor  alcătuiesc întotdeauna secte reacţionare. 
Ei p ăstrează neclintite vechile concepţii ale dascălilor lor  firă 
a tine s e ama de dezvoltarea jstori c ă  a proletariatului. De 
aceea e i  caută în  mod consecvent s ă  slăbească din nou lupta 
de clasă şi să  împace antagonismele.  E i  tot mai visează reali
zarea,  cu titlu de experienţă, a utopiilor lor s o ciale,  întemeie
rea unor falanstere răzleţe, fondarea de home-colonies,  înfiin
ţarea unei mici Icarii **, ediţie în  format redus a noului 
Ierusalim ; iar pentru construirea tuturor acestor castele în 
Spana ei sînt nevoiţi să  facă apel la  filantropia inimilor ş i  

• I n  ediţia engleză din l BBB acest pasaj este formulat i n  felul urmă
tor : "Măsurile p ractice preconizate de ei ,  ca, de pildă, desfiintarea dease
b irii  dintre oraş ş i  sat". - Nota Red . 

.. Falanster e ra numele c oloniilor s ocialiste imaginate de Charles Fou
rier ; I caria este numele dat de Cabet ţării sale utopice şi mai tirziu co-

�? - Marx,Engels - Opere. val. 4 
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pungilor burgheze. Treptat, treptat ei cad în categoria socia
liştilor reacţionari sau conservatori descrişi mai sus, deose
bindu-se de aceştia numai printr-o pedanterie mai sistematică, 
printr-o credinţă superstiţioasă şi fanatică în efectul miraculos 
al ştiinţei lor sociale. 

De aceea ei se opun cu îndîrjire oricărei mişcări politice 
a muncitorilor, care, după părerea lor, nu poate proveni decît 
dintr-o totală lipsă de credinţă în evanghelia cea nouă. 

Oweniştii în Anglia, fourieriştii în Franţa sînt unii împo
triva cartiştilor, alţii împotriva reformiştilor 252. 

loniei sale comuniste din America. (Nota luI Engels la editia engleză din 
188). 

Home-colonies (colonii în interiorul ţării) este numele dat de Owen 
societăţilor sale comuniste model. Falanster era numele palatelor sociale 
imaginate de Fourier. Icaria era numele ţării fanteziste utopice a cărei 
organizare comunistă a descris-o Cabet. (Nota lui Engels la editia ger
mană din 1890). 



I V  

POZIŢIA COMUNIŞTILOR FAŢĂ DE D IFERITELE PARTIDE 
OPOZIŢIONISTE 

După cele spuse în capitolul II, poziţia comuniştilor faţă 
de partidele muncitoreşti dej a constituite, adică pozitia faţă 
de cartiştii din Anglia  şi faţă de adepţii reformei agrare din 
America de Nord,  se înţelege de la sine. 

Comuniştii lup tă pentru înfăptuirea scopurilor şi intereselor 
jmediate ale clasei munci to are, dar ei reprezinta totodată 
viito rul  mişcării în mişcarea prezentă. In Franţa comuniştiî se 
alătura p artidului sodahst-âemocrat * împo triva burgheziei 
conservatoare ş i  raâicale, fără a renunţa îns ă prin aceasta la 
d reptul de a avea o atitudine critică  faţă de frazele şi iluziile 
care îşi . au obîrşia în  tradiţia revoluţionarl 

In Elveţia ei sprij ină pe raicali,  fără a pierde însă d i n  
vedere că acest partid s e  COlllpune in elemente contradic
to rii, în p arte socialişti democraţi, în  înţelesul francez, în 
part e  burghezi radi c al i .  

Printre polonezi,  comuniştii susţin partidul care consideră 
revoluţia . agrară ca o condiţie a eliberăfîî na1ionale, acelaşi 
partid care a fost sufletul jnsurecţiei din Cracovia în 1 846. 

In Germania, atunci cînd burghezia are o atitudine revolu
ţionară, partidul comunist luptă a'lături de ea, împotriva mo
narhiei absolute, a proprietăţii funciare feudale şi a spiritului 
mic-burghez. 

* Acest partid era reprezentat atunci în parlament de Ledru-Rollin, în 
publicistică de Louis Blanc,  iar în presa zilnică de ziarul "La Reforme " ,  
Prin denumirea de s o c i al-democraţie,  inventatorii  a c estei denumiri  de
semnau o anumită parte a partidului demo crat san republican, cu o nu
anţă mai mult sau mai  puţin social istă ,  (No ta lui Engels la edilia engleză 
din 1888). 

Partidul care în Franta îşi z icea pe atunci s o c i a l ist-demo crat era cel 
reprezentat poli ticeşte de Ledru-Rollin, iar în publicistică de Louis BJanc ; 
între el şi s o c i al-democratia germană de azi era deci  o deosebire ca de 
la cer la pămînt.  (No ta lui Engels la edilia germană din 1 800), 

32* 



500 Karl Marx şi  Friedrich Engels 

Nici O clipă însă partidul nu încetează să dezvolte p rintre 
muncitori o conştiinţă cît mai limpede asupra antagonismului 
duşmănos dintre burghezie şi proletariat, pentru ca muncitorii 
germani să  p o ată preface de îndată condiţiile sociale şi p oli·· 
tice,  pe care trebuie să le adacă cu sine dominaţia burgheziei, 
în tot atîtea arme împotriva burgheziei, astfel ca după răstur
narea claselor  reacţionare în Germania să înceapă imediat 
lupta împ otriva burgheziei însăşi. 

Asupra Germaniei îşi îndreaptă comuniştii atenţia în pri
mul rînd, pentru că Germania s e  află în ajunul unei revoluţii 
burgheze şi pentru că ea va săvîrşi această revoluţie în con
diţi i ,  în genere, mai înaintate ale civilizaţiei europene şi cu 
un proletariat mult mai dezvoltat decît Anglia în secolul 
al XVII-lea şi Franţa în secolul al XVIII-lea, şi deci revoluţia 
burgheză germană nu p o ate fi decît prologul direct al unei 
revoluţii proletare. 

Intr-un cuvînt, comuniştii sprijină pretutindeni orice miş
care revoluţionară împotriva orînduirii s ociale şi p olitic
existente. 

In toate aceste mişcări ei  pun pe primul plan, ca proJlemă 
fundamentală a mişcării, p roblema proprietăW, indiferent d8 
forma mai mult sau mai puţin dezvoltată pe care aceasta ar 
avea-o .  

In sfîrşit, comuniştii militează pretutindeni pentru unire ş i  
înţelegere între p artidele democrate din toate ţările. 

Comuniştii  de Les La să-şi ascundă vederile şi intenţiile. Ei 
declară făţiş că  ţelurile l o r  pot fi atinse numai prin dob orîrea 
violentă a întregii o rînduiri sociale de pînă acum. Să tremure' 
clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste. Proletarii 
n-au de pierdut în  această revoluţie decît lanţurile.  Ei au a 
lume de cîştigat. 

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ ! 
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Friedrich Engels -

Mişcările din 1 847 

Desigur că demult n-am avut un an atît de agitat ca anul 
1 841. In Prusia, o constituţie şi o dietă reunită, în Italia, deş
teptarea neaşteptat de rapidă a vieţii politice şi înarmare a 
generală împotriva Austriei, în Elveţia, un război civil, în An
glia, un nou parlament cu o nuanţă radicală accentuată, în 
Franţa, scandaluri şi banchete în favoarea reformei, în Ame
rica, cucerirea Mexicului de către Statele Unite - iată o serie 
de schimbări şi evenimente aşa cum nu le-a adus nici unul 
din ultimii ani. 

Anul 1830 a fost ultimul punct crucial în istorie. Revoluţia 
din iulie în Franţa, reformbill-ul în Anglia au asigurat victoria 
definitivă a burgheziei, în Anglia chiar victoria burgheziei 
industriale, victoria fabricanţilor asupra burgheziei neindus
triale, asupra rentierilor. A urmat Belgia şi în parte Elveţia ; 
ş i  aici a învins burghezia 253. Polonia s-a răsculat, Italia a în
ceput să se zbată sub jugul lui Metternich, Germania se afla 
în plină fierbere. Toa te ţările se pregăteau pentru o luptă 
7rîncenă. 

Dar după 1830 totul a mers în regres. Polonia a căzut, 
insurgenţii romagnoli au fost împrăştiaţi 254, mişcarea din Ger
mania a fost înăbuşită. Burghezia franceză a înfrînt pe repu
blicanii din ţara ei şi a trădat pe liberalii altor ţări, pe care 
ea însăşi îi instigase la revoltă. Guvernul liberal din Anglia 
nu a putut realiza nimic. In cele din urmă, în 1840 reacţiunea 
era în plină floare. Polonia, Italia, Germania erau inexistente 
din punct de vedere politic, în Prusia domnea "Berliner poli
tisches Wochenblatt" 255, în Hanovra preaînţeleapta consti
tuţie a d-Iui Dahlmann 256 a fost dată peste cap, hotărîrile 
conferinţei de la Viena din 1834 257 erau întru totul în vigoare. 
ln Elveţia conservatorii şi iezuiţii erau în plin progres. In Bel-
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gia catolicii erau la cîrmă. In Franţa, victoria lui Guizot, în An
glia, ultimele zvîrcoliri ale guvernului whig sub presiunea pu
terii crescînde a lui Peel ; încercările zadarnice de reorganizare 
ale cartiştilor după marea lor înfrîngere din 1839. Pretutindeni 
victoria partidelor reacţionare, pretutindeni destrămarea şi 
fărîmiţarea totală a tuturor partidelor progresiste. Blocarea 
mişcării istorice părea să fie rezultatul final al uriaselor lupte 
din 1830. 

Anul 1840 a fost  însă punctul culminant al reacţiunii, după 
cum anul 1 830 fusese punctul culminant al mişcării revolutio
nare a burgheziei. Din 1840 mişcările îndreptate împotriva 
stării de lucruri existente au început din nou. Invinse adese
ori, ele au cîştigat cu timpul tot mai mult teren. Pe cînd în 
Anglia cartiştii se reorganizau şi ajungeau să fie mai puternici 
ca oricînd, Peel a trebuit să-şi trădeze în repetate rînduri par
tidul, să-i dea lovitura de graţie prin desfiinţarea legilor 
cerealelor şi în cele din urmă să demisioneze el însuşi. In 
Elveţia radicalii progresau, iar în Germania şi mai ales în 
Prusia revendicările liberalilor au devenit cu fiecare an mi 
categorice. In Belgia, în alegerile din 1847 au biruit de aseme
nea liberalii. Numai în Franţa miniştrii reacţionari au obţinut 
în alegerile din 1846 o majoritate nemaipomenită şi numai 
Italia a continuat să rămînă impasibilă pînă cînd Pius 
al IX-lea s-a urcat pe tron şi a făcut, la sfîrşitul anului 1846, 
cîteva încercări de reformă foarte îndoielnice. 

Astfel a sosit anul 1847, care a adus o serie de victorii 
pentru partidele progresiste din aproape toate ţările. Chiar 
acolo unde au fost învinse, înfrîngerea lor le-a sluj it să 
ajungă mult mai departe decît i-ar i dus o victorie imediată. 

Anul 1 847 n-a fost hotărîtor în nici o privinţă, dar a pus 
pretutindeni tranşant şi cu toată precizia partidele faţă în 
faţă, el nu a soluţionat în mod definitiv nici o problemă, dar 
a pus în aşa fel aceste probleme, încît acum ele trebuie solu
ţionate. 

Evenimentele şi schimbările cele mai însemnate ale anului 
1847 au fost  cele din Prusia, Italia şi Elveţia. 

In Prusia Frederic-Wilhelm al IV-lea a fost în cele din 
urmă silit să acorde o constituţie. Sterilul Don Quijote de la 
Sans-Souci a dat naştere, după îndelungate cazne şi suferinţe, 
unei constituţii, care, cum credea el , trebuia să asigure pe veci 
victoria reacţiunii feudal-patriarhal-absolutist-birocrat-popeşti. 
El şi-a greşit însă socoteala. Burghezia devenise între timp 
destul de puternică p entru a găsi chiar în această constitutie 
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o armă împotriva lui şi împotriva tuturor claselor reacţionare 
ale societăţii. Ca pretutindeni, ea a început şi în Prusia pin 
a refuza să-i acorde bani. Regele era desperat. Se poate spune 
că timp de cîteva zile după ce i s -au refuzat banii, Prusia nu 
mai avea de loc rege ; Prusia era în plină revoluţie fără să ştie 
acest lucru. Din fericire, au sosit însă cele 15.000.000 ruseşti ; 
Frederic-Wilhelm a devenit din nou rege, burghezii din dietă 
s-au chir cit e spaimă, iar norii ameninţători ai revoluţiei 
s-au împrăştiat. Pentru moment burghezia prusiană era în
frîntă. Dar ea făcuse un pas înainte, îşi cucerise un for, dă
duse regelui o dovadă de puterea ei şi crease o stare de agi
taţie în întreaga ţară. Problema dacă în Prusia trebuie să  
domnească nobilimea în  alianţă cu birocraţii ş i  cu popii, în 
frunte cu regele, sau burghezia se 'pune acum în aşa chip, încît 
trebuie să fie soluţionată într-un fel sau altul. In cadrul dietei 
reunite mai era ' încă posibilă o înţelegere între cele două 
tabere ; dar acum această posibilitate nu mai există. Acum 
este vorba de o luptă pe viaţă şi pe moarte între ele. La 
aceasta se mai adaugă faptul că în momentul de faţă se întru
nesc comisiile -- această nefericită născocire a fabricanţilor 
de la Berlin 258, adepţi ai constituţiei. Ele vor încurca în aşa 
hal problemele juridice, şi aşa destul de încurcate, încît nici 
un om nu va mai şti cum să se descurce în ele. Comisiile vor 
face din aceste probleme un nod gordian care va trebui tăiat 
cu sabia ; astfel se vor desăvîrşi ultimele pregătiri în vederea 
revoluţiei burgheze în Prusia. 

Putem, aşadar, să aşteptăm cu toată liniştea această revo
luţie din Prusia. In 1849 va trebui să se convoace din nou 
dieta reunită, indiferent dacă regele vrea sau nu. Pînă atunci 
îi mai acordăm maiestăţii sale un răgaz, dar nu mai mult. 
Atunci va trebui să-şi cedeze sceptrul şi faimoasa lui coroană 
"neştirbită" 259 burghezilor creştini şi evrei din imperiul său. 

Prin urmare, cu toată înfrîngerea lor momentană, anul 1847 
a fost un an excelent pentru afacerile politice ale burghezilor 
prusieni. Burghezii şi filistinii din celelalte state germane 
şi�au dat şi ei seama de acest lucru şi le-au arătat cea mai vie 
simpatie. Ei ştiu că victoria burghezilor prusieni înseamnă 
propria lor victorie. 

In Italia am fost martorii unui ciudat spectacol : omul care 
ocupă cea mai reacţionară poziţie din Europa, care reprezintă 
ideologia anchilozată a evului mediu, papa *, s-a situat in 

* - Pius al IX-lea, - Nota Red. 
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fruntea unei mişcări liberale. Mişcarea a devenit peste noapte 
puternică, ea a atras de partea sa pe arhiducele austriac din 
Toscana " şi pe trădătorul Carol Albert al Sardiniei, ea sub
minează tronul lui Ferdinand al Neapolului, valurile ei trec 
peste Lombardia şi ajung pînă la Alpii Stiriei şi Tirolului. 

Actuala mişcare din Italia este identică cu cea care a avut 
loc în Prusia între 1 801 şi 1 812. Ca şi odinioară în Prusia, este 
vorba de două lucruri : independenţă pe plan extern şi re
forme pe plan intern. Pentru a putea ţine piept cît mai uniti 
forţei stră.ne superioare, se evită deocamdată toate conflic
tele serioase cu guvernul şi nu Se cer pentru moment consti
tuţii, ci simple reforme administrative. Dar de ce natură sînt 
aceste reforme ? Cui folosesc ele ? Mai înainte de toate bur
gheziei. Presa este favorizată, birocraţia este pusă în slujba in
tereselor burgheziei (comp. reformele din Sardinia, consulta ro
mană 200 şi reorganizarea ministerelor) , burghezii obţin o mai 
mare influenţă asupra administraţiei comunale, îngrădirea 
arbitrariului nobilimii şi al birocraţiei, burghezia este înar
mată ca guardia civica. Pînă acum toate reformele au servit 
şi au trebuit să servească exclusiv interesele burgheziei. 
Comparaţi-le cu reformele din Prusia în timpul lui Napoleon. 
Sînt exact aceleaşi reforme, numai că în unele privinţe acelea 
mergeau mai departe : administraţia era subordonată intere
selor burgheziei, se punea capăt bunului Plac al nobilimii şi 
al birocraţilor, se introducea auto administrarea oraşelor, se 
instituia Landwehr-ul, se desfiinţau servituţiile feudale. Ca 
odinioară în Prusia, la fel şi acum în Italia, datorită avuţiei 
ei crescînde şi mai ales datorită însemnătăţii crescînde a 
industriei şi comerţului pentru existenţa întregului popor, 
burghezia a devenit acea clasă de care depinde in primul rînd 
elibeJarea ţării de sub dominaţia străină. 

Mişcarea din Italia este, prin urmare, o mişcare net bur
gheză. Toate clasele dornice de reformă, de la principi şi no
bili pînă la pifferari şi lazzaroni 261 , se manifestă deocamdată 
ca burghezi, iar papa este pentru moment primul burghez al 
Italiei. Toate aceste clase vor fi însă foarte dezamăgite cînd 
jugul austriac va fi scuturat. De îndată ce se vor fi răfuit cu 
duşmanul din afară, burghezii vor despărţi la ei acasă ber
becii de oi ; atunci Principii şi conţii vor chema din nou 
Austria în ajutor, dar va fi prea tîrziu, şi atunci muncitorii 

* - ducele de Toscana, Leopold al II-lea. - Nota Red. 
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din Milano, Florenţa şi Neapole vor descoperi că munca lor 
de-abia începe. 

In sfîrşit, Elveţia. Pentru prima oară în decursul existenţei 
ei, Elveţia a jucat un rol precis în sistemul statelor europene, 
pentru prima oară a avut curajul unei acţiuni hotărîte, a în
drăznit să nu mai apară ca un conglomerat de 22 de cantoane 
complet s trăine unul de altul, ci ca o republică federativă. 
Inăbuşind cu toată energia un război civil, ea a asigurat supre
maţia puterii centrale, cu alte cuvinte s-a centralizat. Ea va 
legaliza centralizarea existentă în fapt prin reforma iminentă 
a pactului federal. 

Cui îi folosesc, întrebăm noi din nou, rezultatele războiu
lui, reforma federală, reorganizarea cantoanelor din Sonder
bund ? Taberei învingătoare, taberei care în 1830-1834 în
vinsese în diferite cantoane : liberalilor şi radicalilor, adică 
burghezilor şi ţăranilor. Ca urmare a revoluţiei din iulie, 
dominaţia 'patriciană a fostelor oraşe imperiale fusese răstur
nată, iar acolo unde ea se reinstaurase în fapt, ca de pildă la 
Berna şi la Geneva, au avut loc în 1846 revoluţii. Acolo unde 
se menţinuse neatinsă, ca în oraşul Basel, ea a suferit în 
acelaşi an lovituri serioase. Nobilime feudală nu prea exista 
în Elveţia, şi acolo unde mai exista puterea ei de căpetenie o 
constituie alianţa cu ciobanii din Alpii superiori. Aceştia erau 
ultimii şi totodată cei mai tenaci şi mai înverşunaţi duşmani 
ai burghezilor. Ei formau sprij inul elementelor reacţionare în 
cantoanele liberale. Ajutaţi de iezuiţi şi pietişti, ei au împîn
zi t întreaga Elveţie cu reţeaua unei conspiraţii reacţionare 
(vezi cantonul Waadt) . Ei au zădărnicit toate planurile burghe
ziei în dieta federală elveţiană. Ei au împiedicat înfrîngerea 
definitivă a patricienilor filistini din oraşele imperiale de 
Qdinioară. 

Aceşti ultimi adversari i burghezilor elveţieni au fost 
complet înfrînţi în 1 847. 

Aproape în toate cantoanele, burghezii elveţieni şi-au pu
tut exercita pînă atunci comerţul şi industria lor fără a fi prea 
mult stingheriţi. In măsura în care mai existau, breslele nu 
împiedicau dezvoltarea burgheziei. Vămile interne erau ca şi 
inexistente. Acolo unde burghezia se dezvoltase cît de cît, 
puterea politică se afla în mîinile ei . Dar, deşi în diferite can
toane ea făcea progrese şi era sprijinită, îi ipsea tocmai 
lucrul de căpetenie, centralizarea. Dacă feudalismul, patriar
halismul şi tîrgoveţimea se dezvoltau în provincii separate şi 
în oraşe izolate, burghezia, în schimb, necesita pentru dezvol-
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tarea ei un teren pe cît posibil mai mare şi în loc de 22 de 
cantoane mici ea avea nevoie de o Elveţie mare. Suveranita
tea cantoanelor, cea mai potrivită formă politică pentru ve
chea Elveţie, devenise pentru burghezi o cătuşe apăsătoare. 
Ei aveau nevoie de o putere centrală care să fie destul de 
puternică ca să îndrumeze legislaţia cantoanelor separate pe 
o anumită cale, să niveleze diversitatea constituţiilor şi a 
legilor prin preponderenţa ei, să înlăture rămăşiţele legislaţiei 
feudale, patriarhale şi a tîrgoveţimii şi să reprezinte în mod 
energic interesele burghezilor elveţieni pe plan extern. 

Această putere centrală burghezia şi-a cucerit-o. 
Dar nu au contribuit oare şi ţăranii la căderea Sonderbun

dului ? - Desigur. In ceea ce-i priveşte pe ţărani, ei vor con
tinua să joace deocamdată acelaşi rol faţă de burghezi pe care 
l-au jucat atîta timp faţă de micii burghezi. Ei vor rămîne 
instrumentul de care se foloseşte burghezia, ei vor lupta pen
tru ea, vor ţese stămburile şi panglicile pentru ea, iar din rîn
durile lor se va recruta proletariatul. Ce altceva pot face ? 
Fiind proprietari ca şi burghezii, aproape toate interesele lor 
sînt deocamdată identice cu cele ale burghezilor. Toate măsu
rile politice, pe care ei sînt destul de puternici ca să le impună, 
vor folosi burghezilor mai mult încă decît lor înşişi. Dar ei 
sînt slabi faţă de burghezi pentru c ă  aceştia sînt mai bogaţi 
şi au în mîinile lor pîrghia întregii 'Puteri politice din secolul 
nostru, industria. Alături de burghezi ei pot să obţină multe, 
împotriva burghezilor, nimic . 

Va veni, ce-i drept, o vreme cînd partea sărăcită, ruinată a 
ţăranilor se va alătura proletariatului, care pînă atunci va 
atinge un nivel mai înalt de dezvoltare, şi va declara război 
burgheziei - dar nu despre aceasta este vorba aici. 

Este suficient să constatăm că izgonirea iezu'iţilor şi a aco
liţilor lor, aceşti adversari organizaţi ai burghezilor, intro
ducerea pe scară generală a învăţămîntului laic în locul celui 
religios, trecerea în mîinile statului a majorităţii bunurilor 
bisericeşti sînt măsuri care slujesc înainte de toate intereselor 
burgheziloL 

Aşadar, celor mai importante trei mişcări ale anului 1841 
le este comun faptul că toate slujesc în primul rînd şi mai 
ales intereselor burgheziei. Pretutindeni partidul progresist a 
fost partidul burghezilor. 

Intr-adevăr, trăsătura caracteristică a acestor mişcări este 
faptul că tocmai ţările codaşe în 1830 au fost cele care au 
făcut în anul ce a trecut primii paşi decisivi pentru a se situa 
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la înălţimea succeselor din 1830, adică pentru a impune victo
ria burgheziei. 

Pînă acum am văzut deci că anul 1847 a fost un an stră
lucit pentru burghezie. 

Să trecem mai departe. 
In Anglia avem un parlament nou, care, după cum spune 

John Bright quakerul, este cel mai desăvîrşit parlament bur
ghez care s-a întrunit vreodată. John Bright este cel mai de
săvîrşit burghez din întreaga Anglie, este cea mai competentă 
autoritate în materie pe care am putea-o dori. Burghezul John 
Bright nu este însă burghezul care domină în Franţa sau care 
ţine discursuri grandilocvent-patetice împotriva lui Frederic
Wilhelm al IV-lea. Burghezul în gura lui John Bright este fa
bricantul. In Anglia domină anumite fracţiuni ale burgheziei 
încă din 1 688 ; dar, pentru a-şi înlesni cucerirea dominaţiei, 
ele au lăsat datornicilor lor aristocraţii, care depindeau deci 
de aceste fracţiuni, stăpînirea nominală. Astfel, deşi în Anglia 
în realitate se dă o luptă între diferitele fracţiuni ale burghe
ziei, între rentieri şi fabricanţi, fabricanţii pot să o prezinte 
drept o luptă între aristocraţie şi burghezie, ba la nevoie 
chiar drept o luptă între aristocraţie şi popor. Fabricanţii nu 
au nici un interes să menţină aparenţa dominaţiei aristocra
ţiei, căci lorzii, baroneţii şi squire-ii nu le datorează nici un 
ban. Dimpotrivă, ei au tot interesul ca această aparenţă să 
dispară, căci  o dată cu dispariţia ei rentierii vor pierde ultimul 
lor punct de sprijin. Actualul parlament al burghezilor sau al 
fabricanţilor va face acest lucru. El va transforma vechea 
Anglie cu aspect feudal într-o ţară mai mult sau mai puţin 
modernă, organizată după principii burgheze. El va imprima 
Constituţiei engleze un caracter asemănător celei franceze 
şi belgiene. El va desăvîrşi victoria burgheziei industriale 
engleze. 

Prin aceasta burghezia va face încă un pas înainte, căci 
şi progresul în cadrul burgheziei constituie o extindere, o 
întărire a dominaţiei burgheziei. 

Numai Franta pare să facă excepţie. Dominaţia care reve
nise în 1 830 întregii mari burghezii se reduce din n în an 
mai mult la dominaţia părţii celei mai avute a acestei mari 
burghezii, la dominaţia rentierilor şi a speculanţilor de bursă. 
Ei au pus majoritatea marii burghezii în slujba intereselor lor. 
Minoritatea, în fruntea căreia se află o parte dintre fabricanţi 
şi armatori, scade tot mai mult. Această minoritate s-a aliat 
acum cu mica burghezie şi cu cea mijlocie lipsite de dreptul 
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de vot şi sărbătoreşte alianţa cu acestea prin banchete în fa
voarea reformei. Ea se îndoieşte că va veni vreodată la 
putere cu alegătorii de pînă acum. De aceea, după o îndelungă 
ezitare, ea s-a hotărît să promită o parte din puterea politică 
burghezilor aflaţi numai cu o treaptă mai jos decît ea, şi 
anume ideologilor burghezi : avocaţi, medici etc. ,  aceştia fiind 
cei mai puţin periculoşi dintre toţi. Minoritatea este, fireşte, 
încă departe de a-şi putea ţine făgăduiala. 

In felul acesta vedem profilîndu-se şi în Franţa lupta în 
cadrul burgheziei, luptă care în Anglia este aproape termi
nată. Numai că în Franţa, ca întotdeauna de altfel, situaţia 
are un caracter revoluţionar mult mai rpre9nant. Această sepa
rare netă în două lagăre marchează de asemenea un progres 
al burgheziei. 

In Belgia burghezia a obţinut în alegerile din 1 847 o victo
rie hotărîtoare : guvernul catolic a trebuit să demisioneze şi 
deocamdată domină şi aici burghezii liberali. 

In America am avut bucuria să asistăm la cucerirea 
Mexicului 262. Faptul că o ţară care pînă acum s-a ocupat în 
mod exclusiv cu sine însăşi, care a fost hărţuită de neconte
nite războaie ci'ile şi din acest motiv s-a văzut în imposibili
tate de a se dezvolta cît de cît, o ţară care avea cel mult perspec
tiva să ajungă o vasală a Angliei din punct de vedere in
dustrial, faptul că o asemenea ţară este antrenată cu forţa în 
mişcarea istorică reprezintă de asemenea un progres. Este în 
interesul dezvoltării Mexicului ca pe viitor să fie pus sub 
tutela Statelor Unite. Este în interesul dezvoltării întregii 
Americi ca, prin stăpînirea Californiei, Statele Unite să aibă 
dominaţia asupra Oceanului Pacific,  Dar, întrebăm noi iarăşi, 
cui foloseşte în primul rînd războiul ? Numai burgheziei. Ame
rica de Nord obţine în California şi în Noul Mexic terenuri 
noi pentru a produce noi capitaluri, adică pentru a crea noi 
burghezi şi a-i îmbogăţi pe cei existenţi, căci tot capitalul 
care se produce astăzi ajunge în mîinile burgheziei. Iar mult 
aşteptata străpungere a istmului de la Tehuantepec 263 ,  cui 
foloseşte ea oare dacă nu armatorilor americani ? Dar domina
ţia asupra Oceanului Pacific în avantajul cui va fi dacă nu al 
aceloraşi armatori ? Şi cine va aproviziona cu produse in
dustriale pe noii consumatori care se vor ivi în ţările cucerite 
dacă nu fabricanţii americani ? 

Prin urmare, şi în America burghezii au făcut mari pro
grese, şi dacă reprezentanţii lor se opun acum războiului, 



Mişcările din 147 509 

acest lucru dovedeşte numai că ei se tem ca aceste progrese 
să nu fie într-o anumită privinţă prea scump plătite. 

Chiar şi în ţări cu totul barbare burghezia face progrese. 
In Rusia industria se dezvoltă cu paşi gigantici, transformîn
du-i tot mai mult chiar pe boieri în burghezi. In Rusia şi în 
Polonia a intervenit o restrîngere a iobăgiei, ceea ce are drept 
urmare o slăbire a nobilimii, dictată de interesele burghezilor, 
şi apariţia unei clase de ţărani liberi, de care burghezia are 
pretutindeni nevoie. Prigoana împotriva evreilor corespunde 
de asemenea intereselor cetăţenilor creştini cu domiciliu sta
bil, ale căror afaceri sufereau de pe urma negus torilor ambu
lanţi. In Ungaria seniorii feudali se transformă in ce în ce mai 
mult în comercianţi angrosişti de cereale, lînă şi vite şi, în 
consecinţă, se manifestă în parlament ca burghezi. Şi toate 
aceste strălucite succese ale "civilizaţiei " în Turcia, în Egipt, 
în Tunisia, în Persia şi în alte ţări barbare, ce reprezintă ele 
dacă nu pregătirea condiţiilor pentru înflorirea unei viitoare 
burghezii ? In aceste ţări se împlineşte astăzi cuvîntul profe
tului : "Pregătiţi calea domnului . . .  ridicaţi, porţilor, pragurile 
voastre cele de sus ; înălţaţi-vă, voi, porţi ale veşniciei, ca să 
intre împăratul slavei ! " .  Cine e acest împărat al  slavei ? Este 
burghezul. 

Oriunde ne îndreptăm privirile, burghezia face progrese 
uriaşe. Ea îşi poartă capul sus şi îşi înfruntă duşmanii cu 
semeţie. Ea se aşteaptă la victorii decisive, şi speranţa ei nu 
va fi înşelată. Ea vrea să organizeze întreaga lume pe măsura 
ei, şi pe o mare parte a globului va reuşi să facă acest lucru. 

După cum se ştie, nu sîntem prieteni ai burgheziei. Dar de 
data aceasta nu avem nimic împotriva victoriei ei. Putem 
zîmbi liniştiţi în faţa privirii arogante pe care o aruncă, mai 
ales în Germania, asupra grupului în aparenţă atît de mic al 
democraţilor şi comuniştilor. Nu avem nimic împotrivă ca ea 
să-şi realizeze peste tot intenţiile. 

Mai mult chiar. Nu ne putem opri să surîdem ironic cînd 
vedem cu ce seriozitate gravă, cu ce entuziasm patetic urmă
resc burghezii aproape peste tot realizarea scopurilor lor. 
Aceşti domni cred într-adevăr că lucrează pentru ei înşişi. Ei 
sînt destul de mărginiţi ca să 'creadă că o dată cu victoria lor 
lumea va căpăta o înfăţişare definitivă. Şi totuşi este absolut 
clar că peste tot ei croiesc drumul numai pentru noi, democra
ţii şi c omuniştii, că vor avea parte cel mult de cîţiva ani de 
nelinişti te desfătări, după care vor fi, la rîndul lor, repede 
răsturnaţi. Pretutindeni, în spatele lor stă proletariatul, care 
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uneori participă la strădaniile lor şi în parte la iluziile lor, ca  
de pildă în Italia şi în  Elveţia, iar alteori este tăcut ş i  reţinut, 
pregătind însă treptat răsturnarea burgheziei, cum e cazul în 
Franţa şi în Germania ; în sfîrşit, ca în Anglia şi în America, 
unde se răzvrăteşte făţiş împotriva burgheziei dominante. 

Noi putem face chiar mai mult. Noi le putem spune bur
ghezilor toate acestea pe faţă, putem juca cu cărţile deschise. 
Chiar dacă vor şti dinainte că lucrează numai în interesul 
nostru, ei tot nu vor putea să renunţe la lupta lor împotriva 
monarhiei absolute, a nobilimii şi a preoţilor. Ei trebuie să 
învingă sau să piară de pe acum. 

Ba în foarte s curt timp, în Germania, ei vor trebui să ape
leze la ajutorul nostru. 

Luptaţi, aşadar, cu curaj mai departe, stimaţi domni ca
pitalişti I Deocamdată avem nevoie de voi, pe alocuri avem 
nevoie chiar şi de dominaţia voastră. Trebuie să măturaţi din 
calea noastră rămăşiţele medievale şi monarhia absolută, tre
buie să distrugeţi patriarhalismul, trebuie să înfăptuiţi cen
tralizarea, trebuie să transformaţi clasele mai mult sau mai 
puţin neavute în adevăraţi proletari, în recruţi pentru noi. Prin 
fabricile şi legăturile voastre comerciale trebuie să creaţi 
baza materială necesară proletariatului pentru eliberarea sa. 
Drept recompensă puteţi să deţineţi puterea o scurtă perioadă 
de timp. Puteţi dicta legi, puteţi să vă delectaţi cu strălucirea 
pe care o emană splendorile create de voi, puteţi benchetui 
în săli împărăteşti şi să peţiţi pe frumoasa fiică de împărat, 
dar nu uitaţi 
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Friedrich Engels 

Inceputul sfîrşitului Austriei 

"Atîta cît trăim noi, eu şi cu Metternich, mai rezistă şi ea",  
spunea răposatul împărat Franz. Dacă Metternich nu vrea 
să-şi dezmintă împăratul, el trebuie să moară cît mai curînd 
posibil. 

Monarhia austriacă, acest complex pestriţ rezultat din 
moşteniri şi furtişaguri, acest talmeş-balmeş organizat în care 
se învălmăşesc zece limbi şi zece naţiuni, acest amestec în
tîmplător de obiceiuri şi legi dintre cele mai contradictorii, 
începe în sfîrşit să se destrame. 

De ani de z ile respectabilul biirger german are cea mai 
mare admiraţie pentru conducătorul acestei maşini de stat 
stricate, laşul şarlatan şi perfidul criminal Metteich. 
Talleyrand, Ludovic Filip şi Metternich - trei capete extrem 
de mediocre şi de aceea extrem de potrivite pentru epoca 
noastră mediocră - sînt considerate de biirgerul german drept 
trei zeităţi, care în ultimii 30 de ani au dirijat istoria univer
sală aşa cum se trag sforile unor marionete. Potrivit propriei 
lui eiperienţe cotidiene, birgerul respectabil consideră isto
ria drept un complot de cafenea, drept o cleveteală de mai 
mari proporţii între cumetre. 

E drept că peste nici o ţară furtuna revoluţiei, tripla inva
zie napoleoniană, n-a trecut fără a lăsa mai puţine urme ca 
peste Austria. E drept că  în nici o ţară feudalismul, patriar
halismul şi filistinismul smerit nu s-au menţinut, la adăpostul 
nuielii părinteşti, într-o formă mai pură şi mai armonioasă ca 
în Austria. Dar ce vină are Metternich ? 

Pe ce se spijină puterea, trăinicia, stabilitatea casei de 
Austria ? 

In ultima jumătate a evului mediu, cînd Italia, Franţa, 
Anglia, Belgia, Germania de nord şi de vest s-au scuturat una 
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după alta de barbaria feudală, cînd a început să se dezvolte 
industria şi să se extindă comerţul, cînd a crescut importanţa 
oraşelor şi orăşenii au început să joace un rol politic, o parte 
a Germaniei a rămas în urmă faţă de dezvoltarea Europei de 
vest. Civilizaţia burgheză s-a întins de-a lungul ţărmurilor 
mării şi a cursurilor marilor fluvii. Ţinuturile aşezate departe 
de mare, în special regiunile muntoase nefertile greu acce
sibile, au rămas lăcaşul barbariei şi al feudalismului. Această 
barbarie s-a concentrat mai ales în ţările din sudul Germaniei 
şi ale slavilor din sud, ţări situate departe de mare. Apărate de 
Alpi împotriva civilizaţiei italiene, iar de munţii Boemiei şi 
Moraviei împotriva celei din Germania de nord, ele au avut şi 
norocul să constituie bazinul singurului fluviu reacţionar din 
Europa. Dunărea, departe de a le deschide calea spre civiliza
ţie, le-a pus în contact cu o regiune care era lăcaşul unei bar
barii şi mai accentuate. 

Cînd în Europa de vest, ca urmare a civilizaţiei burgheze, 
s-au format marile monarhii, ţările aşezate de-a lungul Dună
rii superioare şi care n-aveau ieşire la mare au trebuit să se 
unească, la rîndul lor, într-o mare monarhie. Acest lucru era 
necesar chiar şi din motive strategice. Aici, în centrul Euro
pei, barbarii de toate limbile şi de toate naţionalităţile s-au 
unit sub sceptrul casei de Habsburg, găsind un sprijin în bar
baria compactă a Ungariei. 

Dunărea, Alpii, meterezele stîncoase ale Boemiei , acestea 
sînt cauzele existenţei barbariei austriece şi a monarhiei 
austriece. 

Dacă dinastia Habsburg a sprijinit un timp pe tîrgoveţi îm
potriva nobilimii, oraşele împotriva principilor, aceasta se  
explică prin faptul că o mare monarhie putea În general să  
existe numai cu această condiţie. Dacă mai tîrziu această 
dinastie a sprij init din nou pe micii burghezi, ea a făcut acest 
lucru pentru că în restul Europei înşişi micii burghezi au în
ceput să joace un rol reacţionar faţă de burghezie. In ambele 
cazuri ea a sprij init pe micii burghezi din motive net reac
ţionare. Numai acum acest mijloc este ineficace. 

Astfel casa de Austria a fost de la început reprezentanta 
barbariei, a stagnării şi a reacţiunii în Europa. Puterea ei se 
sprijinea pe stupiditatea relaţiilor patriarhale, care s-au conso
lidat îndărătul unor munţi impracticabili, pe brutalitatea în
rădăcinată a barbariei. O duzină de naţionalităţi ale căror 
obiceiuri, trăsături caracteristice şi instituţii formau cele mai 



Inceputul sfIrş1tului Austriei 513 

izbitoare" contraste au rămas laolaltl în virtutea repulsiei lor 
comune faţă de civilizaţie. 

De aceea casa de Austria era invincibilă atîta timp cît 
barbaria supuşilor ei rămînea neatinsă. De aceea o ameninţa 
un singur pericol : pătrunderea civilizaţiei burgheze. 

Dar tocmai acest pericol era inevitabil. Civilizaţia bur
gheză putea fi stăvilită pentru un timp, ea putea fi adaptată 
şi subordonată barbariei austriece pentru o perioadă de timp. 
Dar mai curînd sau mai tîrziu ea trebuia să învingă barbaria 
feudală şi implicit să sfărîme singura legătură care ţinuse 
laolaltă cele mai disparate provincii. 

Aşa se explica politica pasivă, şovăielnică, laşă, murdară 
şi perfidă a Austriei. Austria nu mai poate avea, ca altădată, 
o atitudine făţiş brutală, categoric barbară, pentru că pe an 
ce trece ea trebuie să facă concesii civilizaţiei şi devine mai 
puţin sigură de propriii ei supuşi. Fiecare pas energic ar 
atrage după sine o s chimbare în ţară sau la vecinii de peste 
hotare ; fiecare s chimbare ar însemna o fisură în digurile în
dărătul cărora Austria se apără anevoie împotriva valului 
crescînd al civilizaţiei moderne ; prima victimă a oricărei 
schimbări ar fi însăşi casa de Austria, a cărei existenţă e 
strîns legată de barbarie. Şi dacă în 1823 şi 1831  Austria a 
mai putut pune pe fugă pe rebelii piemontezi, napolitani şi 
romagnoli 265 cu ajutorul ghiulelelor de tun, în 1846, în Galiţia, 
ea a fost silită să pună în mişcare un element revoluţionar 
îndi nedezvoltat - pe ţărani 266, în 1847 ea a trebuit să 
oprească trupele ei în faţa Ferrarei, iar la Roma a trebuit să 
recurgă la o conspiraţie 267. Faptul că Austria contrarevolu
ţionară face uz de mijloace revoluţionare este cel mai sigur 
indiciu că e pe ducă ! 

După înăbuşirea insurecţiilor italiene din 1831 şi a revo� 
Iuţi ei ,poloneze din 1830 şi după ce burghezii francezi au de
pus o cauţiune pentru bună purtare, împăratul Franz a putut 
să moară liniştit ; situaţia părea destul de deplorabilă pentru 
a suporta chiar şi pe hidrocefalul său descendent *. 

Pentru moment imperiul idiotului încoronat nu avea încă 
a se teme de revoluţii. Dar cine-l putea feri de cauzele revo; 
luţiilor 1 

Atîta vreme cît industria şi-a păstrat caracterul de indus
trie casnică, atîta vreme cît fiecare familie de ţăran sau cel 
puţin fiecare sat a produs pentru sine produsele industriale de 

* - Ferdinand 1. - Nota Red. 

3 - Marx-Engels - Opere, val. 4 
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care avea nevoie, comercializînd numai o mică parte din ele, 
industria a fost ea însăşi feudală şi s-a potrivit de minune cu 
barbaria austriacă. Atîta vreme cît a rămas ea însăşi simplă 
manufactură, industrie ţărănească, ea a furnizat puţine articole 
indigene pentru export, a avut un comerţ exterior redus, a 
existat numai în cîteva districte şi s-a adaptat cu uşurinţă 
statu-quoului din Austria. Dacă nici măcar în Anglia şi în 
Franţa manufactura nu a dat naştere decît unei mari burghezii 
puţin numeroase, într-o ţară atît de slab populată şi izolată 
ca Austria ea putea să dea naştere cel mult unei modeste clase 
de mijloc, şi numai ici colo. Atîta vreme cît munca manuală 
i continuat să predomine, Austria a fost în siguranţă. 

Au fost însă inventate maşini, şi ele au ruinat munca ma
nuală. Preţurile produselor industriale au scăzut atit de rapid 
şi atît de mult, încît mai întîi manufactura, iar apoi treptat 
şi vechea industrie casnică feudală s-au dus de rîpă. 

Austria a încercat să se apere împotriva maşinilor cu aju
torul unui sistem prohibitiv aplicat cu stricteţe. Dar zadarnic. 
Tocmai sistemul prohibitiv a fost cel care a contribuit la intro
ducerea maşinilor în Austria. In Boemia a luat naştere o in
dustrie mecanizată a bumbacului, iar în Lombardia filaturile 
de mătase au fost înzestrate cu maşini ; Viena a început să 
construiască şi maşini. 

Urmirile nu întîrziară să se arate : muncitorii din manufac
turi au rămas fără pîine. Intreaga populaţie a districtelor 
manufacturiere a fost smulsă din făgaşul ei strămoşesc. Micii 
tîrgoveţi de pînă acum se transformară în mari burghezi care 
dispuneau de sute de muncitori, întocmai după cum vecinii 
lor, principii şi conţii, dispuneau de sute de ţărani iobagi. 
Prin diipariţia vechii industrii, ţăranii iobagi s-au văzut lipsiţi 
de vechile lor indeletniciri, iar apariţia noii industrii le-a creat 
noi necesităţi. Industria modernă însă nu era compatibilă cu 
o agricultură practicată ca pe vremea feudalismului. De aceea 
a devenit necesară desfiinţarea servituţilor feudale. Relaţiile 
de tip feudal dintre ţărani şi moşieri nu mai puteau fi men
ţinute. Oraşele înfloreau. Breslele deveneau stînjenitoare pen
tru consumatori, inutile pentru breslaşi, insuportabile pentru 
industriaşi. Incetul cu încetul concurenţa a trebuit să fie 
acceptată. Poziţia claselor sociale s-a schimbat radical .  Vechile 
clase au trecut din ce în ce mai mult pe planul al doilea, 
făcînd loc celor două clase noi - burgheziei şi proletariatu
lui ; agricultura şi-a pierdut din însemnătate faţă de industrie, 
satul a cedat locul oraşelor. 
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Acestea au fost consecinţele introducerii maşinilor in 
unele regiuni ale Austriei, mai ales în Boemia şi în Lombar
dia. Ele au avut repercusiuni mai mult sau mai puţin impor
tante asupra întregii monarhii, subminînd pretutindeni vechea 
barbarie şi o dată cu ea temelia casei de Austria. 

In timp ce în 183 1 ,  în Romagna. soldaţii austrieci muştru
luiţi răspundeau cu mitralii strigătelor "Viva l' ltalia" ,  în An
glia se construiau primele căi ferate. Intocmai ca şi maşinile, 
căile ferate deveniră de îndată o necesitate pentru toate 
ţările europene. Vrînd nevrînd, Austria a trebuit să le adopte 
şi ea. Pentu a nu întări şi mai mult puterea crescindă a bur
gheziei în ascensiune, guvernul le-a construit el însuşi. Dar a 
nimerit de la Seila la Caribda. A reuşit să evite infiinţarea de 
către burghezi a unor puternice societăţi pe acţiuni numai 
împrumutînd banii pentru construcţia căilor ferate de la ace
iaşi burghezi şi contractînd obligaţii faţă de Rotschild, An
stein şi Eskeles, Sina etc. 

Casa de Austria a fost şi mai puţin scutită de efectele con
struirii căilor ferate. 

Barierele muntoase care despărţiseră monarhia austriacă 
de lumea exterioară, Boemia de Moravia şi Austria, Austria 
de Stiria, Stiria de Iliria, Iliria de Lombardia, s-au năruit în 
faţa căilor ferate. Zidurile de granit îndărătul cărora fiecare 
provincie îşi păstra particularităţile naţionale, ducînd o exis
tenţă locală mărginită, au încetat de a mai constitui o barieră. 
Produsele marii industrii ale maşinilor, au pătruns rapid şi 
aproape fără cheltuieli de tTansport în cele mai îndepărtate 
colţuri ale monarhiei, distrugînd vechea muncă manuală, 
zdruncinînd din temelii barbaria feudală. Comerţul dintre pro
vincii, comerţul cu străinătatea civilizată au căpătat o impor
tanţă nemaipomenită. Dunărea, ale cărei ape curg spre ţările 
retrograde, a încetat de a mai fi artera principală a imperiului, 
Alpii şi pădurea Boemiei parcă nu mai există, noua arteră 
duce de la Triest la Hamburg, Ostanda şi Havre, departe de 
graniţele imperiului, străbătînd munţii pînă la ţărmurile în
depărtate ale Mării Nordului şi ale Oceanului Atlantic. Parti
ciparea la interesele generale ale statului, la ceea ce se în
tîmplă în lumea mare devine o necesitate. Barbaria locală 
dispare. Ici interesele se ciocnesc, colo se contopesc. Pe 
alocuri naţionalităţile se separă unele de altele, pe alocuri se 
unesc, şi din conglomeratul haotic al unor provincii străine 
unele de altele se degajă grupuri mai mari precis delimitate, 
cu interese şi tendinţe comune. 
33* 
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"Atîta cît trăim noi, eu şi cu Mettern'ich, mai rezistă şi ea" .  
A rezistat revoluţiei franceze, lui Napoleon, furtunilor din 
iulie. Dar aburuJui n-o să-i mai reziste. Aburul şi-a croit drum 
prin Alpi şi prin pădurea Boemiei, aburul a răpit Dunării rolul 
pe care-l juca odinioară, aburul a distrus barbaria austriacă 
şi astfel dinastia Habsburg şi-a pierdut terenul de sub picioare. 

Publicul din Europa şi cel din America au acum plăcerea 
să privească cum Metternich şi întreaga dinastie Habsburg 
sînt zdrobiţi de roţile maşinii cu aburi, cum monarhia 
austriacă este sfîrtecată în bucăţi de propriile ei locomotive. 
Este un spectacol foarte amuzant. In Italia se răzvrătesc va
salii, şi Austria nu îndrăzneşte să crîcnească j ciuma libera
lismului cuprinde Lombardia, şi Austria ezită, se eschivează, 
tremură în faţa propriilor ei supuşi. In Elveţia, vechii rebeli 
împotriva Austriei, elveţienii din vechile cantoane elveţiene, 
recunosc suveranitatea Austriei, dar, cînd sînt atacaţi, Austria 
tremură în faţa cuvintelor sfidătoare ale lui Ochsenbein : 
"Dacă un singur soldat austriac păşeşte pe pămîntul Elveţiei, 
trimit douăzeci de mii de oameni în Lombardia şi proclam 
republica italiană" , şi se duce să cerşească în zadar ajutor la 
dispreţuitele curţi de la Munchen, Stuttgart şi Karlsruhe I In 
Boemia stările refuză să plătească 50.000 de guldeni impozit j 
Austria vrea cu tot dinadinsul să-i încaseze, dar are atîta 
nevoie de trupele ei la poalele Alpilor, încît, pentru prima 
oară de cînd există Austria, trebuie să cedeze şi să renunţe 
la cei 50.000 de guldeni I In Ungaria dieta pregăteşte proiecte 
de legi revoluţionare, fiind sigură că vor fi adoptate cu majo
ritate de voturi j iar Austria, care are nevoie de husarii unguri 
la Milano, Modena şi Parma, supune ea însăşi proiecte de 
legi revoluţionare dietei, deşi ştie foarte bine că aceste 
proiecte înseamnă moartea ei I Această Austrie de neclintit, 
acest bastion etern al barbariei nu mai ştie încotro să se în
drepte. Ea are o erupţie îngrozitoare, şi dacă se scarpină pe 
faţă, o mănîncă spatele, iar dacă se scarpină pe spate, o mă
nîncă faţa. 

Mîncărjmea aceasta înseamnă agonia casei de Austria * .  
Dacă bătrînul Metternich nu-l urmează grabnic pe "prea 

cinstitul " Franz, va mai apuca să vadă cum monarhia lui impe
rială, a cărei coeziune . fost menţinută cu atîta trudă, se 

* n oiginal joc e uvnte : "Und mit diesem possierlichen Kratzen 
kratt das Haus Ostreich ab" .  - Nota Red. 
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dezmembrează şi ajunge, în cea mai mare parte, în mîinile 
burghezilor ; ba va apuca să vadă un lucru şi mai extraordi
nar, anume s-ar putea întimpla ca, mergînd în Prater 268, 
"croitorii mic-burghezi U şi "băcanii mic-burghezi " să nu-şi 
mai scoată pălăria în faţa lui şi să-I intituleze pur şi simplu 
"d-l Metternich" .  Incă cîteva zguduiri de acest fel. încă cîteva 
pregătiri costisitoare de război, şi Charles Rotschild cumpără 
întreaga monarhie austriacă. 

Aşteptăm cu o adevărată plăcere victoria burghezilor asu
pra imperiului austriac. Dorim numai ca burghezii care vor 
cumpăra acest imperiu venerabil să fie burghezi cît mai ordi
nari, cît mai meschini , să fie burghezi evrei. Acest guvern 
dezgustător care conduce cu bita, acest ticălos guvern "părin
tescU merită să fie înfrînt de un adversar cît mai ticălos, cît 
mai răpciugos, cît mai dezgustător. D-I Metternich poate fi 
liniştit. Mai tîrziu ne vom răfui cu acest adversar cu aceeaşi 
necruţare cu care se va răfui el foarte curînd cu d-l Metternich. 

Pentru noi, germanii, prăbuşirea Austriei mai are încă o 
Însemnătate. Din cauza Austriei ni s-a dus faima că am fi asu
pritorii unor naţiuni străine, mercenarii reactiunii în toate 
ţările. Sub s teagul austriac germanii subjugă Polonia, Boemia, 
Italia. Monarhiei austriece trebuie să-i mulţumim dacă de la 
Siracuza Pînă la Trient, de la Genova pînă la Veneţia ger
manii sînt urîţi şi dispreţuiţi ca mercenari ai despotismului. 
Cine a putut constata ce ură de moarte, ce sete de răzbunare 
cruntă şi pe deplin îndreptăţită nutresc italienii împotriva 
tedeschilor *, acela trebuie, chiar şi numai pentru acest motiv, 
să  urască cumplit Austria şi să se bucure atunci cînd acest 
bastion al barbariei, care discreditează Germania, se va 
prăbuşi. 

Avem toate motivele să fim încredinţaţi că germanii se 
vor răzbuna pentru infamia cu care Austria a acoperit numele 
de german. Avem toate motivele să  sperăm că germanii vor 
fi cei care vor provoca prăbuşirea Austriei şi vor înlătura 
piedicile din calea libertăţii slavilor şi a italienilor. Totul 
este p regătit ; victima este doborită şi aşteaptă cuţitul care 
îi va tăia beregata. Fie ca de data aceasta germanii să nu 

* - germanilor. - Nota Trad. 
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pi ardă momentul, fie ca ei să  aibă destulă îndrăzneală pentru a rosti cuvintele pe care însuşi Napoleon s-a sfiit să  le 
rostească, anume : I 

"La dynast.e de Habsbourg a cesse de regner ' "  .. 

Scris de F. Engels aproximativ 
la 25 ianuarie 1848 

Publicat in 
" Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
nr. 8 din 27 ianuarie 1848 
Semnat : F. E. 

Se tipăreşte dupi textul ziaului 

Tradus din limba gemani 

* - ,Dinastia de Habsburg i incetat sl domnească 1" - Nota Trad. 
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despre "Association democratique" 
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"Debat Social " 269 din 6 februarie ia apărarea lui "Associa
tion democratique" din Bruxelles şi a filialelor ei. Ne permi
tem -cîteva observaţii Cu privire la felul în care îi ia apărarea. 

Se prea poate să fie în interesul partidului radical belgian 
să dovedească catolicilor că, acuzînd partidul radical belgian, 
ei acţionează împotriva propriului lor interes. Se ;prea poate 
să fie în interesul partidului radical belgian să facă o distinc
ţie între clerul inferior şi cel superior şi să 'compenseze ade
vărurile pe care le spune unei părţi a clerului prin compli
mentele pe care le face clerului în general. Nu ne pricepem 
la chestiuni de felul acesta. Ne mirăm doar că "Debat" a putut 
să treacă cu vederea faptul că atacurile ziarelor 'catolice din 
Flandra împotriva lui "Association democratiqueU au fost 
reproduse de îndată de "Independance u 270, iar "Indepen
danceu ,  după cîte ştim noi, nu este un ziar catolic. 

"Debat social U declară că, prin intermediul asociaţiilor 
democrate, belgienii revendică reforme politice. 

Admitem că "DebatU a uitat pentru o clipă caracterul inter
naţional al lui "Association democratiqueu •  Poate că nici nu 
l-a uitat măcar, ci şi-a amintit numai că o asociaţie care tinde 
să :contribuie la succesele democratiei în toate ţările trebuie, 
in primul rînd, să exercite o influenţă asupra ţării în care îşi 
are sediul. 

"Debat Social U nu se mulţumeşte să spună ce vor să înfăp
tuiască belgienii prin intermediul asociatiilor democrate ; 
el merge mai departe şi spune ceea ce belgienii vor să înfăp
tuiască fără intermediul acestora, adică ceea ce nu este per
mis să năzuieşti cînd faci parte din asociaţia infiinţată de 
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belgieni pentru a revendica reforme politice. Avis aux 
etrangers 1 �. 

"Reformele politice pe care le revendică belgienii prin asociaţiile de
mocrate - spune "Debat" - nu sînt acele utopii spre care năzuiesc anu
miti democraţi în ţările în care instituţiile sociale existente nu lasă să 
se intrevadă posibilitatea înfăptuirii unor reforme eficace, ţări in care 
a dori o modestă bunăstare a popoarelor care sînt de pe acum libere este 
tot atit de fără noimă ca şi a visa la castele în Spania. Cine nu are ni
mic poate tot atit de bine să viseze de-a dreptul la c iteva milioane, ca 
şi l a  o sută de taleri rentă sau profitM• 

"Debat" vorbeşte aici în mod evident despre comunişti. 
Am dori să-I întrebăm dacă " ,modesta bunăstare a "liberei" 

Anglii se manifestă prin aceea că impozitul pentru asistenţa 
săracilor creşte mai repede decît populatia ? 

Am dori să-I Întrebăm dacă prin "modesta bunăstare a 
popoarelor libere " înţelege mizeria din Flandra ? 

Am dori să ne divulge şi nouă prin ce mijloace vrea să 
înlocuiască salariul cu 100 de taleri profi t sau rentă. Sau în
telege prin "modesta bunăstare a popoarelor libere" bună
starea modestă a capitaliştilor şi moşierilor liberi 1 

Am dori, în sfîrşit, să-I întrebăm dacă "Association demo
cratique " din Bruxelles l-a însărcinat să dezvăluie minciunile 
utopiştilor care nu cred în "modesta fericire a popoarelor 
libere " ? 

După cît se vede, "Debat Social "  nu vorbeşte însă despre 
comuniş ti în general, ci despre comuniştii germani, care, prin 
faptul că dezvoltarea politică a patriei lor nu le permite să  
înfiinţeze o alianţă germană ş i  nici o "Association libe
rale" 271 germană, se aruncă, cu desperare, în braţele comu
nismului. 

Atragem atenţia ziarului "Debat " că locul de baştină al 
comunismului nu este Germania, ci Anglia şi Franţa. 

Ca răspuns la cele susţinute de ziarul "Debat Social " ,  ţinem 
deocamdată să-I asigurăm că comunismul german este cel mai 
categoric adversar al oricărui utopism şi că, departe de a face 
abstracţie de dezvoltarea istorică, se bazează, dimpotrivă, pe 
aceasta. 

Germania a rămas în urmă în ceea ce priveşte dezvoltarea 
politică, ea mai trebuie să treacă printr-o lungă dezvol
tare politică. Sintem ultimii care să tăgăduim acest lucru. Dar, 
pe de altă parte, sîntem de părere că, atunci cînd o ţară cu 
peste 40.000.000 de locuitori se pregăteşte de revoluţie, ea 

* - Aviz străinilor 1 - Nota Trad. 
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nu-şi va căuta măsura mişcării sale în radicalismul unor mici 
ţări libere. 

Poate că "DebatU înţelege prin comunism sublinierea con
tradicţiilor de clasă şi a luptei de clasă ? Atunci nu comu
nismul este comunist, ci economia politică, societatea 
burgheză. 

ştim că Robert Peel a prezis că contradicţiile de clasă ale 
societăţii moderne trebuie să dezlănţuie o criză teribilă. Ştim 
că însuşi Guizot, în a sa "Istorie a civilizaţiei " 27!, socotea că 
nu prezintă altceva decît anumite forme ale luptei de clasă. 
Dar Peel şi Guizot sînt utopişti. Realişti sînt cei care consi
deră că simpla exprimare a unor realităţi sociale este un aten
tat impotriva înţelepciunii tolerante. 

"Debat Social "  e liber s ă  admire şi să idealizeze America 
de Nord şi Elveţia. 

Il întrebăm dacă e de părere că structura politică a Ame
ricii de Nord ar putea fi introdusă vreodată în Europa fără ca 
în prealabil să aibă loc mari prefaceri sociale ? Noi credem, 
de pildă - să ne ierte "Debat" această îndrăzneală -, că a 
fost nevoie de un îndelungat proces de închega re a muncito
rilor englezi ca clasă pentru ca un mare partid naţional, şi nu 
nişte visători care se entuziasmează pentru votul universal, 
să revendice Carta engleză ; că prin obţinerea acestei Carte 
se urmăreşte cu totul altceva, că ea va avea cu totul alte con
secinţe sociale decît cele pe care le-au urmărit s au le-au avut 
vreodată Constituţia Americii şi cea a Elveţiei. In ochii noştri 
utopişti sînt cei care separă formele politice de baza lor 
socială şi le prezintă ca dogme generale, abstracte. 

Felul în care "Debat Social "  înţelege să apere "Association 
democratique" ,  eliminînd totodată "anumiţi democraţi U care 
nu se mulţumesc cu "modesta bunăstare a popoarelor libere" ,  
se  vădeşte ş i  atunci cînd e l  se referă la discuţiile cu  privire 
la libertatea comerţului care au loc în sînul Asociaţiei. 

"Şase şedinţe - spune "DebatH - au fost dedicate discutării acestei 
interesante probleme, şi mulţi muncitori din diferite ateliere din oraşul 
nostru au venit aici cu argumente care ar fi fost foarte indicate la ce
lebrul congres al economiştilor ţinut anul trecut in septembrie la Bru
xelles' . 

"Debat Social" arată în prealabil că Asociaţia s-a pronun
ţat aproape în unanimitate pentru o libertate totală a comerţu
lui între toate popoarele, acesta fiind un ţel al democraţiei. 

In acelaşi număr "Debat" publică apoi o cuvîntare extra
ordinar de anostă a d-lui Le Hardy de Beaulieu, compilată din 
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cele mai dezgustătoare resturi ale bucătăriei liber-schimbişti
lor englezi. 

Iar la sfîrşit este ridicat în slavă Cobden. 
Se va mai îndoi oare cineva, după felul în care "Debat 

Social" a prezentat lucrurile, că Asociaţia s-a pronunţat cu o 
mare majoritate de voturi în favoarea libertătii comerţului 
aşa cum o înţelege congresul economiştilor şi cum o înţeleg 
liber-schimbiştii burghezi ? 

Scris de K. Marx aproximativ 
la 10 februarie 1848 

Publicat in 
" Deutsche-Brusseler-Zeitung" 
r. 13 din 13 februarie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Trei noi constituţii 

Intr-adevăr, pronosticurile noastre u pnVIre la victoriile 
iminente ale burgheziei " se împlinesc mai repede decît ne-am 
fi putut aştepta. In mai puţin de 14 zile trei monarhii absolute 
s-au transformat în state constituţionale : Danemarca, Neapole 
şi Sardinia. 

Mişcarea din Italia s-a dezvoltat cu o repeziciune uimi
toare. Rînd pe rînd au păşit în fruntea ei statul papal, Toscana 
şi Sardinia j o ţară antrena pe alta, o acţiune progresistă de
termina altă acţiune. Uniunea vamală italiană 273 a fost primul 
pas pe calea constituirii burgheziei italiene, care a trecut 
hotărîtă în fruntea mişcării naţionale şi pe zi ce trecea a intrat 
tot mai mult în conflict cu Austria. Burghezia obţinuse 
aproape tot ceea ce putea fi obţinut într-o monarhie absolută, 
un regim reprezentativ devenea pentru ea o necesitate din 
ce în ce mai imperioasă. Dar tocmai cucerirea instituţiilor 
constituţionale reprezenta o dificultate pentru burghezii ita
lieni. Principii nu doreau aceste instituţii j burghezii nu voiau 
să-i Înfrunte cu prea multă dîrzenie pentru a nu-i arunca din 
nou în braţele Austriei. Apologeţii uniunii vamale italiene ar 
fi putut să mai aştepte mult şi bine, cînd deodată au primit 
un ajutor de unde nici nu se aşteptau : Sicilia se răsculă j 
poporul din Palermo alungă cu o nemaipomenită vitejie tru
pele regale din oraş "". Abruzii, Apulia, Calabria încerc ară o 
nouă insurecţie, însuşi Neapole se pregătea de luptă, aşa că  
sîngerosul Ferdinand, văzîndu-se încolţit din toate părţile, 
fără a putea conta pe trupele austriece, a fost primul dintre 

" Vezi volumul de faţă, pag. 501510. - Nota Red. 
''' Palrmo cu 20.00 de locuitori a invins 13.00 de soldaţi ; Parisul 

ll 1 .00.00 de locuitori a invins, in revoluţia din iulie, 7.08.000 de 
soldai. 
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principii italieni care a trebuit să acorde o constituţie şi liber
tatea deplină a presei. Vestea ajunse pînă la Genova şi 
Torino ; ambele oraşe au cerut ca Sardinia să nu rămînă în 
urma Nepolului ; Carol Albert, prea angaj at în mişcare pen
tru a mai da înapoi şi, în afară de aceasta, avînd nevoie de 
bani pentru pregătirile de război împotriva Austriei, a trebuit 
să cedeze în faţa insistenţelor locuitorilor din Torino şi 
Genova şi să încuviinţeze şi el o constituţie. Nu încape în
doială că acum e rîndul Toscanei şi  că însuşi Pius al IX-lea 
va trebui să facă concesii. 

Burghezia italiană a repurtat o victoie hotărîtoare pe stră
zile din Palermo. Ea a învins acum ; ceea ce va urma nu poate 
fi decît folosirea multilaterală a acestei victorii şi salvgarda
rea rezultatelor ei împotriva oricăror tentative ale Austriei. 

Această victorie a burgheziei italiene constituie o nouă 
înfrînqere pentru Austria. Cum trebuie să fi scrîşnit din dinţi 
bătrînul Metiernich, el , care prevăzuse de mult revoluţia din 
Neapole, care ceruse în repetate rînduri papei şi Toscanei să 
permită trecerea trupelor sale şi  care a trebuit totuşi să-şi 
oprească pandurii şi croaţii la Pad I Din Neapole sosea curier 
-după curier, Ferdinand, Cocle şi Del Carretio cereau ajutor, 
dar Metiernich, care în 1 823 şi 183 1  domnise în Italia ca un 
stăpîn atotputernic , nu putea face nimic. El a trebuit să pri
vească impasibil cum ultimul şi cel mai de nădejde aliat al 
său este învins şi umilit în Italia, cum revoluţia a aruncat in 
balanţă întreaga greutate a Neapolului împotriva Austriei. Şi 
o sută cincizeci de mii de soldaţi de-ai lui aşteptau la Pad I 
Dar Anglia era la pîndă ; trecerea Padului de către austrieci 
ar fi fost  semnalul pentru ocuparea Veneţiei şi bombardarea 
Triestului, şi de aceea bandele asasine ale lui Metiernich au 
trebuit să stea pe loc liniştite şi să privească cu arma în mînă 
cum le scapă Neapole. 

In decursul evenimentelor din Italia, Anglia a fost  foarte 
cumsecade. In timp ce celelalte mari puteri, Franţa şi Rusia, 
au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-I sprijini pe Metier
nich. Anglia a trecut de partea mişcării italiene. Burghezia 
engleză are tot interesul să zădărnicească o uniune vamală 
austro-italiană şi, în schimb, să contribuie la crearea în Italia 
a unei uniuni vamale la b aza căreia să stea libertatea comer
ţului şi care să fie îndreptată împotriva Austriei. De aceea 
sprijină ea burghezia italiană, care însăşi pentru dezvoltarea 
i mai are deocamdată nevoie de libertatea comerţului şi toc-
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mai din această cauză este aliata firească a burgheziei 
engleze. 

Intre timp Austria se înarmează. Aceste înarmări ruinează 
cu desăvîrşire finanţele ei. Neavînd bani, Austria s-a adresat 
lui Rotschild, cerindu-i un împrulut ; Rotschild însă a decla
rat că nu vrea război şi a refuzat să dea bani pentru a spri
j ini războiul. Care bancher ar avea curajul să avanseze put re
dei monarhii austriece bani în vederea unui război în care 
ar putea interveni o ţară ca Anglia ? Aşadar, e burghezie 
Metternich nu mai poate conta. Atunci s-a adresat împăratu
lui Rusiei, care, în ultimii ani, datorită minelor din Ural şi 
Altai şi datorită comerţului cu cereale, a devenit şi el un 
mare capitalist, acestui ţar alb care l-a ajutat odată şi pe 
Frederic-Wilhelm al  IV-lea, acordîndu-i un împrumut de 
1 5.000.000 de ruble de argint, şi care, după cît se pare, devine 
în genere Rotschildul tuturor monarhiilor absolute pe cale 
de p ieire. Se spune că ţarul Nikolai ar fi consimţit să acorde 
75.000.000 - se inţelege, în schimbul unor procente calculate 
în bani ruseşti şi în schimbul unor garanţii sigure. Cu atît 
mai bine. Dacă, în afara propriilor lui cheltuieli, ţarul va mai 
trebui să acopere şi cheltuielile monarhiei prusace şi 
austriece, dacă banii lui vor fi irosiţi pe înarmări infructuoase 
împotriva Italiei, tezaurul lui va fi curînd epuizat. 

Va îndrăzni oare Austria să înceapă un război ? E greu 
de crezut. Finanţele ei sînt zdruncinate ; Ungaria este în plină 
fierbere, Boemia nu este sigură ; chiar pe cîmpul de luptă, în 
Lombardia, războiul de guerilla ar izbucni pretutindeni. Dar 
mai ales teama de Anglia îl va reţine pe Mettenich. In acest 
moment lord Palmerston este cel mai puternic om din Europa ; 
de poziţia lui depinde ce întorsătură vor lua lucrurile, or, da 
data aceasta, poziţia lui a fost destul de limpede exprimată. 

La celălalt capăţ al Europei, în Danemarca, moare re
gele *. Fiul lui **, un beţivan bădărănos şi j ovial, convoacă 
de îndată o adunare a notabilităţilor, un comitet format din 
reprezentanţii stărilor sociale, pentru a dezbate problema unei 
constituţii comune pentru ducate *** şi pentru Danemarca. Şi, 
pentru ca germanii să nu piardă o nouă ocazie de a se face 
de ris, ducatele declară că ele nu vor această constituţie pen
tru că prin aceasta ele ar i d espărţite de restul patriei IOf 
germane I 274 

* - Cristian al VIII-lea. - Nota Red . 
•• - Frederic al VII-lea. - Nota Red . 

••• - Schleswig şi Hoistein. - Nota Red. 
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Este într-adevăr ridicol. Ducatele au o populaţie cu mult 
mai puţin numeroasă decît Danemarca şi totuşi numărul repre
zentanţilor lor urmează să fie egal. Limba lor urmează să se 
bucure de aceleaşi drepturi în adunare, în protocoale, pretu
tindeni. Pe s curt, danezii fac germanilor toate concesiile 
posibile, dar germanii persistă în neroada lor îndărătnicie 
naţională. Germanii nu au dat niciodată dovadă de spirit na
ţional atunci cînd interesele naţionale şi interesele progresu
lui au coincis ; ei au dat însă dovadă de spirit naţional ori de 
cîte ori interesele naţionale erau în dezacord cu progresul. 
Atunci cînd trebuia să dea dovadă de spirit naţional, ei făceau 
pe cosmopoliţii ; cînd nu era nevoie în mod nemijlocit de 
spirit naţional, ei dădeau dovadă de spirit naţional pînă la 
absurditate. In toate ocaziile s-au făcut de rîs. 

Una din două : sau locuitorii ducatelor sînt oameni capa
bili şi mai avansaţi decît danezii, în care caz ei vor avea pre
ponderenţa în Camera formată din reprezentanţii stărilor 
sociale şi nu vor avea de ce să se plîngă. Sau sînt nişte papă
lapte germani care au rămas mult în urma danezilor sub rapor
tul dezvoltării industriale şi politice, şi atunci e timpul ca  
danezii să-i tragă după ei. Dar  este într-adevăr peste măsură 
de absurd că aceşti locuitori robuşti ai Schleswig-Holsteinului 
cheamă patruzeci de milioane de germani în ajutor împotriva 
danezilor şi refuză să iasă pe o arenă de luptă, unde s-ar 
bucura de aceleaşi drepturi ca şi adversarii lor ; este peste 
măsură de absurd că apelează la poliţia Confederaţiei ger
mane împotriva unei constituţii. 

Pentru Prusia, Constituţia daneză este o lovitură asemănă
toare cu cea dată de Constituţia Neapolului Austriei, deşi 
Constituţia daneză nu este în sine decît repercusiunea 
eperienţei constituţionale ratate pe care Prusia a făcut-o la 
3 februarie. Pe lîngă multiplele încurcături cărora trebuie să 
le facă faţă guvernul prusac se adaugă acum vecinătatea unui 
nou stat constituţional ; în acelaşi timp el pierde un proej at 
şi aliat fidel. 

In timp ce Italia şi Danemarca au intrat astfel în rîndul 
statelor constituţionale, Germania rămîne în urmă. Toate 
popoarele păşesc înainte, cele mai mici şi cele mai slabe na
ţiuni găsesc întotdeauna, în toiul complicaţiilor europene, un 
moment prielnic pentru a introduce la ei, în ciuda puternicilor 
lor vecini reacţionari, o instituţie modernă după alta. Nmai 
cei 40.000.000 de germani nu se clintesc. E drept, nu mai dor-
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mitează, dar se mulţumesc să pălăvrăgească. să facă politică 
de cafenea, şi  nu acţionează. 

Totuşi guvernele germane se înşală amarnic dacă contează 
pe această teamă a burgheziei de a acţiona. Germanii vor fi 
ultimii, pentru că revoluţia lor va arăta cu totul altfel decît 
revoluţia siciliană. Burghezii şi mic-burghezii germani ştiu 
foarte bine că în spatele lor se află un proletariat în plină 
dezvoltare, care în prima i după revoluţie va formula cu totul 
alte revendicări decît le-ar place lor. De aceea burghezii şi 
mic-burghezii germani se comportă într-un mod laş, nehotărît, 
şovăielnic, ei se tem de o ciocnire în aceeaşi măsură în care 
se tem de guvern. 

a revoluţie germană este o chestiune mult mai serioasă 
decît o revoluţie napolitană. La Neapole stau faţă în faţă nu
mai Austria şi Anglia : într-o revoluţie germană vor sta faţă 
în faţă tot Răsăritul şi tot Apusul. a revoluţie napolitană îşi 
atinge ţelul de la sine de îndată ce cucereşte instituţii bur
gheze radicale i o revoluţie germană abia începe atunci cînd 
ajunge la acest punct. 

De aceea germanii trebuie mai întîi să se compromită de-a 
binelea în faţa celorlalte naţiuni, ei trebuie într-o măsură mai 
mare decît acum să se facă de rîs în faţa întregii EUflpe, ei 
trebuie să fie siliţi să facă revoluţia. Atunci ei se vor răscula 
într-adevăr i cei care se vor răscula nu vor fi însă Iaşii 
filistini germani, ci muncitorii germani i ei se vor răscula pen
tru a dărîma întreaga şandrama oficială germană veroasă şi 
haotică şi pentru a reabilita printr-o revoluţie radicală onoa
rea germană. 

Scris de P. Engels 
la mijlocul lunii februarie 18 

Publicat in 
"Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
r. 15 din 20 februarie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziaruli 

Tradus din limba germani 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Cu privire la problema poloneză 275 
Cuvîntări rostite la adunarea solemnă dIn BruxeIles consacrată celei de-a 

doua aniversărI a InsurecţIei care a avut loc la Cracovia 1n 1tH6 22 leb'ruarie 1848 

Discursul lui Marx 

Domnilor, 
In istorie există analogii izbitoare. Iacobinul e la 1793 a 

devenit comunistul din zilele noastre. In 1793, atunci cînd 
Rusia, Austria şi Prusia au împărţit între ele Polonia, cele 
trei puteri au invocat constituţia din 179 1 ,  pe care o condamna
seră de comun acord din cauza pretinselor el principii ia
cobine. 

Şi ce proclamase această constituţie poloneză din 1791 ! 
Nimic altceva decît monarhia constituţională : trecerea funcţi
ilor legislative în mîinile reprezentanţilor poporului, libertatea 
presei, libertatea conştiinţei, judecarea proceselor în şedinţe 
publice, abolirea iobăgiei etc. Toate acestea se numeau pe  
atunci iacobinism pur ! După cum vedeţi, domnilor, istoia a 
mers înainte. Iacobinismul de atunci a devenit astăzi tot ceea 
ce poate fi mai moderat în materie de liberalism. 

Cele trei puteri au mers şi ele înainte o dată cu istoria. 
In 1846, atunci cînd au încorporat Cracovia Austriei, răpin
du-i Poloniei ultimele rămăşiţe ale independenţei ei naţionale, 
ele au botezat comunism tot ceea ce odinioară numiseră iaco
binism. 

Or, în ce constă comunismul revoluţiei cracoviene ? Era 
ea comunistă pentru că a vrut să rfacă naţionalitatea polo
neză ? Tot aşa s-ar putea spune c. ră2boiul pe care Europa 
coalizată l-a dus împotriva lui Napoleon pentru a salva na
ţionalităţile a fost un rzboi comunist şi că Congresul de la  
Viena l-au ţinut nişte comunişti încoronaţi. Sau a fost poate 
revoluţia cracoviană omunistă pentru că a vrut să instituie 
un guvern demcratic ? Nimeni nu va atibui însă cetăţenilor 
milionari din Berna şi New York veleităi comuniste. 
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Comunismul neagă necesitatea existenţei claselor ; el vrea 
să desfiinţeze orice clasă, orice deosebire de clasă. Revoluţio
narii de la Cracovia au vrut să desfiinteze numai deosebirile 
politice dintre clase ; au vrut să acorde drepturi egale diferi
telor clase. 

În sfîrşit, prin ce a fost revoluţia cracoviană comunistă ? 
Nu cumva a fost ea comunistă pentru că  a încercat să 

sfă1îme lanţurile feudalismului, să elibereze proprietatea tri
butară şi să o transforme în proprietate liberă, în proprietate 
modernă ? 

Dacă le-am spune proprietarilor francezi : "Ştiţi voi ce vor 
democraţii polonezi ? Democraţii polonezi vor să introducă la 
ei forma de proprietate care există la voi " .  Atunci proprie
tarii francezi ar răspunde : "Bine fac " .  Dacă aţi încerca însă 
să spuneţi împreună cu d-l Guizot proprietarilor francezi : 
"Polonezii vor să desfiinţeze proprietatea pe care aţi insti
tuit-o prin revoluţia din 1789, proprietate care mai există şi 
astăzi la voi " ,  ei ar exclama : "cum, dar în cazul acesta 
ei sînt revoluţionari, comunişti ! Trebuie să-i zdrobim pe 
aceşti ticăloşi ! " .  Desfiinţarea corporaţiilor, a breslelor, intro
ducerea liberei concurenţe se numeşte acum în Suedia comu
nism. "Journal des Debats " merge şi mai departe : desfiinţarea 
rentei, care constituie un mijloc de corupţie pentru 200.000 
de alegători, înseamnă a desfiinţa o sursă de venituri, în
seamnă a distruge proprietatea dobîndită, înseamnă a fi co
munist. Fără îndoială că şi revolut.ia cracoviană voia să des
fiinţeze o proprietate. Dar care anume ? Aceea care nu ar 
putea fi distrusă în restul Europei, după cum nu ar putea fi 
distrus nici Sonderbundul în Elveţia, deoarece ambele au în
cetat să mai existe. 

Nimeni nu va nega că în Polonia problema politică este le
gată de problema socială. Niciodată una nu a putut fi sepa
rată de cealaltă. 

De altfel întrebaţi-i mai degrabă pe reacţionari ! Oare în 
timpul restauraţiei ei combăteau numai liberalismul politic 
şi bagajul lui obligator de voltairianism ? 

Un scriitor reacţionar celebru a mărturisit deschis că cea 
mai înaltă metafizică a unui De Maistre sau a unui de Bonald 
se reduce, în ultimă instanţă, Ia o chestiune de bani, iar orice 
chestiune de bani nu este ea oare în mod nemijlocit o chesti
une socială ? Oameii restauraţiei nu ascundeau faptul că pen
tru a reinstaura politica cea bună trebuie reinstaurată pro
prietatea cea bună, p roprietatea feudală, proprietatea morală. 
34 - Marx·Engels - Opere. voI. f 
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Toată lumea ştie că devotamentul faţă de monarhie nu se 
poate lipsi de dijmă şi de clacă. 

Să ne întoarcem şi mai mult înapoi. In 1789 chestiunea poli
tică a drepturilor omului cuprindea Şi chestiunea socială a 
liberei concurenţe. 

Şi ce se petrece în Anglia ? In toate chestiunile, de la Re
form�bill pînă la abolirea legilor cerealelor, au luptat oare 
partidele politice p entru altceva decît pentru schimbări în 
relaţiile de proprietate, pentru chestiuni de proprietate, pentru 
chestiuni sociale ? 

Chiar aici, în Belgia, lupta dintre liberalism j catolicism 
nu este oare lupta dintre capitalul industrial şi marea pro
prietate funciară ? 

Iar chestiunile politice care se dezbat de 17  ani încoace 
nu sînt ele în fond chest'iuni sociale ? 

Aşadar, oricare ar fi punctul de vedere pe care vă plasaţi, 
fie el punctul de vedere liberal, radical, ba chiar cel aristo
cratic, nu puteţi repraşa revoluţiei de la Cracovia faptul de 
a fi legat o chestiune soc'ială de una politică. 

Cei care se aflau în fruntea mişcării revoluţionare din Cra
covia erau ferm convişi că numai o Polonie democratică ar 
putea fi 'independentă şi că o democraţie poloneză nu era po
sibilă fără desfiinţarea drepturilor feudale, fără mişcarea 
agrară care să transforme pe ţăranii iobagi în proprietari li
beri, în �roprietari modeni. Puneţi în locul autocratului rus 
pe aristocraţii polonezi şi nu veţi face altceva decît să natura
lizaţi despotismul. In felul acesta germanii, războindu-se cu 
cotropitorul , au schimbat un Napoleon pe 36 de Metternich. 

Chiar dacă moşierul polonez nu ar mai simţi apăsarea mo
şierului rus, ţăranul polonez ar continua să simtă apsarea mo
şierului, ce e drept a unui moşier liber, şi nu a unui moşier în
robit. Această schimbare politică nu ar schimba cu nimic 
situaţia socială a ţăranului polonez. 

Identificînd cauza naţională cu cauza democraţiei şi a 
el iberării clasei oprimate, revoluţia de la Cracovia a dat un 
exemplu glorios intregii Europe. 

Şi deşi această revoluţie a fost  pentru un timp înăbuşită 
de mîinile pătate de sînge ale unor asasini plătiţi, ea renaşte 
acum glorioas ă şi triumfătoare în Elveţia şi Italia. Principiile 
ei s înt confirmate în Irlanda, ţară în care partidul strîmt na
ţional a fost înmormîntat o dată cu O'Connell şi în care noul 
partid naţional este înainte de toate un partid reformator şi 
democratic 2i6. 
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Din nou Polonia a dat dovadă de iniţiativă, de data aceasta 
nu Polonia feudală, ci Polonia democratică, şi din acest mo
ment eliberarea ei a devenit o chestiune de onoare pentru 
toţi democraţii din Europa. 

Discursul lui Engels 

Domnilor, 
Insurecţia a cărei aniversare o sărbătorim astăzi a eşuat. 

După cîteva zile de rezistenţă eroică, Cracovia a fost luată 
şi spectrul însîngerat al Poloniei, care apăruse pentru o clipă 
in faţa ochilor asasinilor ei, a coborît din nou în mormînt. 

Revoluţia de la Cracovia a fost  o înfrîngere, o înfrîngere 
tr.gică. Să dăm ultimele onoruri eroilor căzuţi, să plîngem 
eşecul lor, să ne îndreptăm simpatia către cele 20,000,000 de 
polonezi pentru care acest eşec înseamnă o robie şi  mai grea. 

Dar, domnilor, oare aceasta este tot ce avem de făcut ? 
Este oare suficient să vărsăm o lacrimă pe mormîntul unei 
ţări nefericite şi să jurăm că vom nutri pentru opresorii ei 
o ură implacabilă, dar pînă în p rezent nu p rea eficace ? 

Nu, domnilor I Aniversarea de la Cracovia nu este numai 
o zi de doriu ; pentru noi, democraţii, ea este o zi de bucurie, 
căci însăşi înfrîngerea cuprinde în ea o victorie, victorie ale 
cărei roade ne rămîn, în timp ce rezultatele înfrîngerii sînt 
trecătoare. 

Această victorie este victoria tinerei Polonii democratice 
asupra bătrînei Polonii aristocratice. 

Da, ultima luptă a Poloniei împotriva opresorilor ei străini 
a fost precedată de o luptă ascunsă, ocultă, dar decisivă, o 
luptă dusă în însuşi sînul Poloniei, o luptă a polonezilor asu
priţi împotriva polonezilor asupritori, o luptă a democraţiei 
poloneze împotriva aristocraţiei poloneze. 

Comparaţi anul 1830 cu anul 1846, comparaţi Varşovia cu 
Cracovia ,  In 1 830 clasa dominantă din Polonia era tot atît de 
egoistă, de mărginită şi de laşă în adunarea legislativă, pe cît 
era de entuziastă, de vitează şi plină de abnegaţie pe cîmpul 
de luptă. 

Ce voia aristocraţia poloneză în 1830 ? Să apere împotriva 
atacurilor împăratului drepturile dobîndite. Ea a limitat insu
recţia la acel mic ţinut pe care Congresul de la Viena a bine
voit să-I numească regatul Poloniei ; a temperat elanul celor
lalte provincii poloneze ; a lăsat intactă iobăgia abrutizantă a 
ţăranilor şi a menţinut situaţia înjositoare în care se aflau 
34* 
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evreii. Dacă în cursul insurecţiei aristocraţia a trebuit să 
facă unele concesii poporului, ea nu le-a făcut decît atunci 
cînd a fost prea tîrziu, cînd insurecţia a eşuat. 

Să o spunem deschis : insurecţia din 1830 n-a fost mCI o 
revoluţie naţională (ea n-a cuprins decît un sfert din Polonia) , 
nici o revoluţie socială sau politică i ea n-a schimbat cu ni
mic situaţia internă a poporului i ea a fost o revolutie conser
vatoare. 

Totuşi a existat în sînul acestei revoluţii conservatoare, 
ba chiar în sînul guvernului naţional, un om care a atacat cu 
vehemenţă vederile strîmte ale clasei dominante. El a propus 
măsuri cu adevărat revoluţionare şi atît de îndrăzneţe, încît 
aristocraţii din dietă au bătut în retragere. Chemînd la arme 
toată vechea Polonie şi transformînd în felul acesta războiul 
pentru independenţa Poloniei într-un război european, eman
cipînd pe evrei şi pe ţărani şi împroprietărindu-i pe aceştia 
din urmă, reconstruind Polonia pe b aza democraţiei şi a ega
lităţii, el voia să transforme lupta naţională într-o luptă pen
tru libertate, să identifice interesele tuturor popoarelor cu 
cele ale poporului polonez. Mai este oare nevoie să numesc 
pe 0mul al cărui geniu a conceput acest plan atît de grandios 
şi totuşi atît de simplu ? Acest om a fost Lelewel. 

In 1 830 aceste propuneri au [ost mereu respinse de orbi
rea interesată a maj orităţii aristocraţiei. Dar aceste idei ma
turizate şi dezvoltate de experienţa a 15 an'i de servitute, aceste 
idei le-am văzut înscrise pe stindardul insurecţiei de la Cra
covia. La Cracovia, evident, nu mal existau oameni care să 
aibă multe de pierdut, nu mai existau aristocraţi i orice iniţia
tivă purta amprenta aceli temerităţi democratice, mai c-aş 
spune proletare, care nu are de pierdut decît mizeria sa şi are 
de cîştigat o patrie, o lume întreagă. Aici nu a existat nici o 
ezitare, nici o îndoial. i cele trei puteri au fost atacate toate 
deodată, a fost proclamată libertatea ţăranilor, reforma agrară, 
emanciparea evreilor, fără ca cineva să se fi sinchisit cîtuşi 
de puţin că prin aceasta erau lezate interesele aristocraţiei. 

Revoluţia de la Cracovia n-a căutat nici să restabilească 
vechea Polonie, nici să păstreze vechile instituţii poloneze lă
sate intacte de guvernele străine ; ea nu era nici reacţionară, 
nici conservatoare. 

Nu. ea era mult mai ostilă Poloniei însăşi decît opresorilor 
străini, ostilă vechii Polonii barbare, feudale, aristocratice, ba
zate pe înrob'irea majorităţii poporului. Departe de a avea in
tenţia să restabilească această Polonie veche, ea voia s-o 
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răstoane din temelii şi, cu ajutorul unei clase cu totul noi, 
cu ajutorul majorităţii poporului, să întemeieze ie ruinele ei 
o nouă Polonie modernă, ciilizată, democratică, demnă de 
secolul al XIX-lea şi care într-adevăr să reprezinte un post 
avansat al civilizaţiei. 

Deosebirea dintre 1830 şi 1846, progresul imens realizat 
chiar în sînul nefericitei, însîngeratei, sfîşiatei Polonii j delimi
tarea completă de poporul p olonez a aristocraţiei poloneze care 
s-a aruncat în braţele opresorilor p atriei ei j trecerea irevoca
bilă a poporului polonez de p artea democraţiei ; în sfîrşit, lupta 
dintre clase, această forţă motrice a oricărui progres social, 
care a inceput în Polonia ca şi  aici, iată in ce constă victoria 
democraţiei dovedită de revoluţia de la Cracovia, iată rezul
tatul care va mai da roade atunci cînd înfrîngerea insurgen
ţilor va i fost răzbunată. 

Da, domnilor, p rin insurecţia de la Cracovia ,  cauza Polo
niei, care înainte era o cauză naţională, a devenit cauza 
tuturor popoarelor ; dintr-un obiect al simpatiei, cum era îna
inte, ea a devenit o problemă care interesează pe toţi demo
craţii. Înă în 1 846 noi aveam o crimă de răzbunat, de acum 
încolo noi avem de susţinut nişte aliaţi, şi o vom face. 

In primul rînd Germania noastră este aceea care trebuie 
să se bucure de această explozie de entuziasm democratic 
în Polonia. Noi înşine sîntem pe punctul de a înfăptui o re
voluţie democratică j noi vom avea de luptat împotriva hoar
delor barbare ale Austriei şi ale Rusiei. Inainte de 1846 pu
team să ne 1ndoim de atitudinea pe care ar lua-o Polonia în 
cazul unei revoluţii democratice în Germania. Revoluţia de 
la Cracoia a spulberat orice îndoială. De acum înainte po
porul german şi poporul polonez sînt aliaţi inseparabili. Avem 
aceiaşi duşmani, aceiaşi opresori, căci simţim la fel ca şi polo
nezii apăsarea guvernului rus. Prima condiţie a eliberării atît 
a Germaniei cît şi a Poloniei este schimbarea radicală a actua
lei situaţii politice a Germaniei, înfrîngerea Prusiei şi a Aus
triei şi împingere a Rusiei dincolo de Nistru şi Dvina. 

Aşadar, alianta dintre cele două naţiuni nu este n'icidecum 
un vis frumos, o iluzie încîntătoare ; nu, domnilor, ea este o 
necesitate inevitabilă care rezultă din interesele comune ale 
celor două natiuni şi ea a devenit o necesitate în urma revo
luţiei de la Cracovia. Poporul german, care pentru propria lui 
cauză nu a avut pînă acum decît vorbe, va trebui să treacă la 
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acţiune în interesul fraţilor săi din Polonia ; şi aşa cum noi, 
democraţii germani aici de faţă, înindem mîna democraţilor 
polonezi, tot astfel întregul popor german va sărbători alianţa 
sa cu poporul polonez chiar pe cîmpul primei bătălii cîştigate 
în comun asupra opresorilor noştri comu. 

Publicat in martie 1 848 
in culegerea "Cel�bration, l Bruxelles, du deuxieme 
anniversaire de la Revolution 
Polonaise du 22 Fevrier 1 846 " ,  
Bruxelles, 1848 

Se tipăreşte după textul culegerii 

Tradus din limba franceză 
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Friedrich Engels 

Un cuvînt către ziarul "Riforma" 277 

Ziarul "Riforma" din Lucca răspunde la unul din acele bine 
cunoscute articole infame pe care "Augsburger Allgemeine 
Zeitung" obişnuieşte să le publice din însărcinarea cancela
riei curţii de la Viena. 

Fiţuica murdară de pe Lech 278 nu s-a mărginit să ridice în 
slavă fidelitatea celor 5 18.000 de soldaţi austrieci faţă de ne
ghiobul lor Ferdinand, ci a afirmat că toţi aceşti soldaţi, boemi, 
polonezi, slovaci, croaţi, haiduci *, valahi, unguri, 'italieni etc. 
se entuziasmează pentru unitatea Germaniei şi şi-ar da bucu
roşi viaţa pentru ea dacă aceasta va ii voia împăratului I 

Ca şi cum nenorocirea nu ar consta tocmai în faptul că, 
atîta timp cît există Austria, Germania este expusă să-şi vadă 
apărată unitatea de către haiduci, croaţi şi valahi, ca şi cum 
atîta timp cît există Austria unitatea Germaniei ar însemna 
altceva decît unitatea Germaniei cu croaţi, valahi, maghiari 
şi italieni I 

"Riforma"  răspunde foarte bine ziarului "All-Gemeine" ** 
la afimaţia lui mincinoasă că în Lombardia Austria apără 
interesele naţiunii germane şi încheie cu un apel către ger
mani în care face o paralelă Între mişcarea italiană din 1 848 şi 
războaiele gennane de eliberare din 1 8 13 şi 1 8 15.  

"Rifonna I a crezut, fără îndoială, că  pin aceasta face un 
compliment germanilor, altfel, desigur, că nu ar fi comparat 
- deşi e ferm convinsă că lucrurile stau invers - mişcarea 
progresistă italiană de astăZi cu războaiele reacţionare care 
au dus tocmai la subjugarea Italiei de către Austria, în Ger-

* Soldaţi mercenari in amata maghiară în secolul al XVII-lea 1 au 
fost coloniza ţi la nord de Debreţin. - Nota Trad. ** Joc de cuvinte : Allgemeine - generală, AlI-Gemeine - ordinară 
din toate punctele de vedere. - Nota Red. 
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mania la restaurarea, în limita posibilului, a stării haotice, a 
fărîmiţării şi tiraniei din trecut, şi în întreaga Europă la tra
tatele ruşinoase din 1815.  

"Riforma " poate să  ne creadă : Germania este pe deplin 
lămurită în ceea ce priveşte caracterul războaielor de elibe
rare, atît datorită consecinţelor pe care le'au avut aceste 
războaie cît şi datorită sfîrşitului ruşinos al eroilor acelei 
epoci "glorioase" .  Numai ziarele plătite de guvern mai trîm
biţează şi astăzi măreţia acelei epoci de beatitudine pros
tească ; publicul însă se amuză şi chiar crucea de fier se face 
roşie de ruşine. 

Tocmai aceste ziare, tocmai cei care în 1813  au fost duş
manii înverşunaţi ai francezilor clamează astăzi cu vehemenţă 
împotriva italienilor ca pe vremuri împotriva francezilor, cîntă 
limnuri de slavă Austriei, Austriei creştino-germane, şi pre
dică cruciada împotriva perfidiei latine şi a frivolităţii latine 
- căci itallenii sînt latini ca şi francezii I 

Dacă italienii doresc să  aibă un exemplu care să ilustreze 
simpatia la care se pot aştepta din partea fanfaronilor groso
lani ai epocii eliberării, care s ă  redea imaginea pe care şi-o 
fac aceşti exaltaţi roşcovani despre naţiunea italiană, n-a
vem decît să cităm cunoscutul cîntec al Jui A.A.L. Follen 219 : 

Slăvească cine vrea frumoasa ţară 
Unde răsună mandolina şi chitara, 
Unde-n frunziş se-d5cunde portocala aurie. 
Eu cînt germana prună purpurie 
Şi mărul de Bortstorf ce-atîrnă greu din pom 

şi alte divagaţii poetice ale unui poet care rămîne în veci 
prozaic. Urmează apoi o serie de imagini dintre cele mai haz
Iii despre bandiţi, pumnale, vulcani ce scuipă foc, perfidie 
latină, infidelitatea italiencelor, ploşniţe, scorpioni, otravă, 
vilpere, ucigaşi etc., care i se năzăresc virtuosului amator de 
prune pe toate drumurile Italiei, iar în cele din urmă filis
tinul visător îi mulţumeşte lui dumnezeu că l-a lăsat să tră
iască în ţara dragostei şi a prieten'iei, a incăierărilor în care 
se face uz de s caune, a fiicelor de preot fidele şi cu ochii al
baştri, în ţara cumsecădeniei şi a vieţii tihnite, într-un cu
vînt în ţara fidelităţii germane. Astfel de imagini fantastice 
şi absurde îşi făuresc eroii anului 1 8 1 3  despre Italia, pe care, 
fireşte, nu au văzut-o niciodată. 

"Riforma " şi în genere participanţii la mişcarea italiană 
pot fi s iguri că opinia publică din Germania se află hotărît de 
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partea italienilor. Poporul german, la fel ca cel italian, are tot 
interesul ca Austria să fie înfrîntă. El s alută cu bucurie fie
care succes al italienilor şi, la momentul oportun, sperăm că 
nu va lipsi de pe cîmpul de luptă pentru a pune capăt o dată 
nentru totdeauna dominaiei austriece. 

Scris de F. Engels aproximativ 
la 22 februarie 1848 

Publicat în 
" Deutsche-Briisseler-Zeitung" 
r. 16 din 24 februarie 1848 
Semnat : F. E n g e l  s 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Revoluţia de la Paris 

!n 1 848 lucrurile au început să meargă strună. Imediat 
după ce revoluţia cu avalanşa ei de constituţii a străbătut ca 
un fulger Sicilia, a avut loc şi la Paris o insurecţie victorioasă. 

Deputaţii din opoziţie se angajaseră în mod public s ă  
apere, printr-o manifestaţie îndrăzneaţă, dreptul d e  întrunire 
împotriva măsurilor arbitrare ale lui Guizot, Duchâtel şi 
Hebert. 

Se făcuseră toate pregătirile necesare. Sala era gata şi aş
tepta oaspeţii care urmau să ia parte la banchet. Şi deodată. 
cînd a sosit momentul de a intra în acţiune, Iaşii din cadrul 
stîngii, în frunte cu Odilon Barrot, au b ătut ca intotdeauna î n  
retragere. 

Banchetul a fos t  revocat. Dar poporul de la Paris, agitat 
din cauza p alavragiilor din Cameră, indignat de laşitatea 
acestor filistini şi, în plus, nemulţumit de şomajul general 
care nu mai lua sîrşit, poporul de la Paris n-a vrut să ce
deze. 

Marţi * pe la amiază tot Parisul s-a aflat in stradă. Din 
rîndurile maselor au răsunat strigătele : "Jos Guizot, trăiască 
reforma 1 " .  Poporul s-a îndreptat spre casa lui Guizot, pe care 
trupele au reuşit cu mare greutate s-o apere ; totuşi au fost 
sparte cîteva geamuri. 

Masele s-au îndreptat de asemenea spre locuinţa lui Odi
Ion Barrot, strigînd "Jos Barrot ! "  i şi la el au fost sparte cîteva 
geamuri. D-I Barrot, acest mişel instigator la rebeliune, s-a 
adresat guvernului ... cerindu-i să trimită garda ! 

Trupele se aflau in apropiere şi asistau în linişte la cele 
ce se petreceau. Numai garda municipală a făcut z de arme, 
procedind cu cea mai mare cruzime. Garda munici�al ă se 

• - 22  februarie 1 848. - Nota Red. 
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recrutează în special din alsacieni şi loren'i, care sînt pe jumă
tate germani, şi sînt plătiţi cu 3,50 fr. pe zi ; ei sînt foarte tru
peşi şi arată a fi bine hrăniţi. Garda munIcipală este mai odi
oasă decît toate celelalte trupe existente ; ea este mai rea de
cît jandarmeria, mai rea decît vechea gardă elveţiană ; cînd 
poporul va învinge, va fi vai de ea. 

Spre seară poporul a început s ă  opună rezistenţă. Au fost 
ridicate b aricade, posturi de gardă au fost luate cu asalt şi 
incendiate. In piaţa Bastiliei un spion poliţienesc a fost înjun
ghiat. S-au devastat prăvăliile armurierilor. 

La orele cinci goana a sunat adunarea întregii gărzi naţio
nale. Nu s-au prezentat însă decît cîţiva oameni, iar aceştia 
strigau : "Jos Guizot I u .  

Noaptea a domnit din nou linişte. Ultimele baricade au 
fost cucerite şi se părea că răscoala a luat sfîrşit. 

Cu toate acestea, miercuri dimineaţa insurecţia a izbucnit 
cu o forţă nouă. Centrul Parisului, la răsărit de strada Mont
martre, era în mare parte blocat de numeroase baricade ; în
cepînd de la orele 1 1 , trupele n-au mai îndrăznit să se apropie. 
Gărzile naţionale s -au adunat în număr mare, dar numai pen
tru a-i s ili pe soldaţi să se abţină de la orice atac împotriva 
poporului şi pentru a striga : "Jos Guizot ! Trăiască reforma ! " .  

I n  conformitate cu planul de apărare elaborat de mareşalul 
Gerard 280, toţi cei 50.000 de soldaţi din garnizoana Parisului 
au fost scoşi în stradă, unde au ocupat toate punctele strate
gice. Intrucît există însă foarte multe puncte strategice, tru
pele erau ocupate numai cu apărarea lor şi deci în imposibili
tate de a acţiona. In afară de garda municipală, aproape că 
nu au existat soldaţi pentru operaţiile ofensive. Planul măreţ 
al lui Gerard s-a dovedit extrem de util pentru insurecţie ; el 
a paralizat trupele şi le-a favorizat pasivitatea, spre care în
clinau oricum. La rîndul lor, forturile izolate au creat numai 
neajunsuri guvenului. Guvernul a trebuit să ţină acolo garni
zoane, şi acest lucru a îndepărtat şi el o bună parte din trupe 
de locurile unde se dădeau lupte. La bombardament nu s-a 
gîndit nimeni. De altfel, în general, nimeni nu şi-a amintit de 
existenţa acestor bastilii. Incă o dovadă a ineficacităţii oricăror 
planuri de apărare atunci cînd e vorba de o insurecţie în masă 
într-un mare oraş I 

Spre prînz protestele împotriva guvernului luaseră o ase
menea amploare în rîndurile gărzii naţionale, încît mai mulţi 
comandanţi au comunicat la Tuilerii că nu mai răspund de 
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trupele de sub comanda lor în cazul cînd guvernul rămîne la 
putere. 

La orele două bătrînul Ludovic-Filip a fost nevoit s ă-I de
mită pe Guizot şi să formeze un nou guvern. De îndată ce s-a 
anunţat acest lucru, gărzile naţionale s-au întors jubilînd pe 
la casele lor şi au început s ă  le ilumineze. 

Poporul însă, muncitorii, singurii care au ridicat baricade 
şi care au luptat împotriva gărzii municipale, expunîndu-şl 
piepturile lor gloantelor, baionetelor şi copitelor cailor, mun
citorii voiau s ă  se bată, dar nu pentru d-l Mole şi d-l Billa
ult 281. Ei au continuat lupta. In timp ce pe Boulevard des 
ltaliens veselia era în toi, în strada Sainte Avoye şi strada 
Rambuteau gloanţele şuierau fără Încetare. Lupta a durat 
pînă tîrziu după miezul nopţii şi a continuat joi dimineaţa. 
Şinele smulse de la toate căile ferate din jurul Parisului erau 
dovada participării generale a muncitorilor la această luptă. 

Burghezia a făcut revoluţia ei ; ea l-a răsturnat pe Guizot 
şi  o dată cu el a pus capăt dominaţiei absolute a marilor mag
naţi ai bursei. Dar acum, în acest al doilea act al luptei, nu 
mai este vorba de o parte a burgheziei care o înfruntă pe 
cealaltă ; acum proletariatul înfruntă burghezia. 

Toc'mai am primit ştirea că poporul a învins şi a procla
mat republica. Trebuie s ă  mărturisim că nu am sperat ca pro
letariatul p arizian să obţină un succes atît de răsunător. 

Trei membri ai guvernului provizoriu fac parte din parti
dul democrat radical, al cărui organ este "La Reforme" .  Al 
patrulea este un muncitor ·, ceva nemaiîntîlnit pînă acum 
în nici o ţară din lume. Ceilalţi sînt Lamartine, Dupont de 
l'Eure şi doi oameni de la "National " 282. 

Datorită acestei revoluţii victorioase, proletariatul francez 
se află din nou în funtea mişcării europene. Cinste şi slavă 
muncitorilor parizieni I Ei au dat lumii întregi un impuls care 
va fi resimţit de o ţară după alta, căci victoria republicii în 
Franţa înseamnă victoria democraţiei în toată Europa. 

Era noastră, era democraţiei, se apropie. Flacăra care stră
luceşte la Tuilerii şi la Palais-Royal este aurora proletariatu
lui. Acum dominaţia burgheziei se va nărui peste tot sau va 
fi răsturnată. 

• - Albet. - Nota Red. 
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Să sperăm că Germania va urma exemplul Franţei. Acum 
s au niciodată ea poate ieşi din situaţia ei umilitoare I Dacă 
germanii mai au încă energie, mîndrie şi curaj , nu vor trece 
nici patru s ăptămîni şi vom putea striga şi noi : 

"Trăiască Republica Germană /u .  

Scris d e  F. Engels 
la 2-26 februarie 1848 
Publicat in 
• •  Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
nr. 17 din 27 februarie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Scrisoare către redactorul ziarului "Northern Star " 

Stimate domn 1 
După importantele evenimente care au avut loc în Franţa, 

poziţia adoptată de poporul belgian şi de guvernul său pre· 
zintă un interes mai mare decît în timpuri obişnuite. De aceea 
mă grăbesc să aduc la cunoştinţa cititorilor dv. cele întîm· 
plate de ineri 25 februarie 'Şi pînă azi. 

In seara acestei zile, în oraş domnea o agitaţie şi o nelimşte 
generală. Circulau tot felul de zvonuri, dar n'ici unul nu părea 
plauzibil. Gara era înţesată de oameni de toate categoriile 
sociale, care aşteptau cu înfrigurare ultimele ştiri. Insuşi am
basadorul Franţei, ex-marchizul de Rumigny, era de faţă. 
Noaptea, la ora douăsprezece ,i jumătate, a sosit trenul cu 
glorioasa veste despre revoluţia care a avut loc j oi, şi atunci 
întreaga masă de oameni a exclamat în culmea entuziasmu
lui : " Vive la RepubJique 1 " .  Vestea s-a răspîndit repede în 
tot oraşul. Sîmbătă, pretutindeni, a domnit linişte. Duminică 
însă s trăzile erau pline de lume şi toţi erau curioşi s ă  vadă 
ce 'or face cele două asociaţii - " Association democratique " 
şi "Allianc e " .  Seara ambele organizaţii s-au întrunit. "L'Alh
ance",  o adunare de radicali burghezi, a hotărît să aştepte şi 
s ă  nu participe la mişcare. "Association democratique " ,  dim
potrivă, a adoptat o serie de hotărîri importante datorită că
rora _ această organizaţie s-a situat în fruntea mişcării. Ea a 
hotărît s ă  se întrunească zilnic, şi nu s ăptămînal i s ă  trimită 
o petiţie consiliului municipal prin care să ceară înarmarea 
nu numai a gărzii civile, formată din burghezi, ci a tuturor 
cetăţenilor din circumscripţii. Seara au avut loc inci dente pe 
s trăzi. Poporul a s trigat : "Vive la Republique ! "  şi S-a adunat 
în jurul primăriei i s-au făcut cîteva arestări, dar nu s-a în
tîmplat nimic grav. 



Scrisoare către redactorul ziarului "Northern Star" 5/,3  

Printre persoanele arestate erau şi doi germani : un refu
giat politic , d-l Wolff, şi un muncitor. Trebuie să ştiţi că aici, 
la Bruxelles, a existat o asociaţie a muncitorilor germani în 
care se discutau probleme politice şi sociale, precum şi un 
zia; democrat german *. Germanii stabiliţi la Bruxelles aveau 
reputaţia de a fi în general democraţi foarte activi şi care nu 
admi: compromisuri. Ei erau aproape toţi membri ai Asociaţiei 
democrate, iar vicepreşedintele Asociaţiei germane, dr. Marx, 
era şi vicepreşedintele Asociaţiei democrate. 

Guvenul, care ştia foarte bine că în sînul unei anumite 
clase a populaţiei dintr-o ţară atît de mică ca Belgia sentimen
tul unui naţionalism obtuz este atotputernic, a folosit imediat 
această împrejurare pentru a răspîndi zvonul că toată agitaţia 
pentru republică a fost pusă la cale de germani - oameni 
care nu au nimic de pierdut, care au fost expulzaţi din trei-pa
tru ţări pentru mîrşăviile săvîrşite şi care aveau intenţia s ă  
se aşeze î n  fruntea viitoarei republici belgiene. Luni, această 
ştire senzaţională a făcut înconjurul oraşului Şi, în mai puţin 
de o zi, toată negustorimea, din rîndurile căreia se recrutează 
garda civilă, a protestat într-un singur glas împotriva rebelilor 
gemani care voiau să revoluţioneze B elgia, patria lor fericită. 

Germanii îşi stabiliseră ca loc de întîlnire o cafenea, unde 
fiecare trebuia să aducă ultimele ştiri sosite de la Paris. Dar 
zarva iscată de negustorime era atît de mare şi circulau atîtea 
zvonuri despre măsurile luate de guven împotriva germanilor, 
încît germanii au fost obligaţi să renunţe ·chiar şi la acest in
ofensiv mijloc de a comunica unul cu altul. 

Duminică seara, poliţia a pus în vedere patronului cafen e
lei, căruia îi aparţinea şi încăperea închiriată de Asociaţi,a 
germanilor, ca pe viitor să nu le-o mai pună la dispoziţie pen
tru întruniri. 

In tot acest răstimp germanii s-au purtat admirabil. Expuşi 
la cele mai josnice persecuţii din partea poliţiei, ei au rămas 
totuşi la  posturile lor. Ei au luat parte în fiecare seară la în
trunirea Asociaţiei democrate şi, cu toate că evitau să se 
adune în grupuri zgomotoase pe străzi, dădeau asigurări că 
cu preţul propriei lor securităţi nu-i vor părăsi pe fratii lor 
belgieni în momentele de primejdie. 

Cînd, după cîteva zile, extraordinara agitaţie care a dom
nit duminică şi luni a încetat, cînd oamenii şi-au reluat 
lucrul şi guvernul şi-a revenit din prima lui spaimă, atunci 
au început alte persecuţii împotriva germanilor. Guvernul a 

* - "Deutsche-Brlsseler-Zeitung". - Nota Red. 
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emis o serie de decrete conform cărora toţi muncitorii străini 
urmau să fie expulzaţi din ţară de îndată ce nu mai aveau de 
lucru ; acelaşi tratament urma să se aplice tuturor străinilor, 
fără excepţie, ale căror paşapoarte nu erau în regulă. In timp 
ce lua aceste măsuri, guvernul instiga pe patroni, prin zvonu
rile pe care le răspîndea, împotriva tuturor muncitorilor stră
ini , astfel încît nici un german nu mai putea găsi de lucru. 
Chiar cei care aveau de lucru şi-au pierdut slujba, fiind expuşi 
din acel moment să fie expulzaţi conform decretului. 

Persecuţiile nu s-au îndreptat însă numai împotriva mun
citorilor care au rămas fără lucru, ci şi împotriva femeilor. Un 
tînăr democrat german, care trăia în concubinaj cu o franţu
zoaică, după obiceiul belgian şi francez, şi a cărui prezenţă la 
Bruxelles se pare că ar fi inoportunat poliţia, a fost pe neaş
teptate ţinta unor şicane care de fapt nu-l vizau pe el, ci pe 
concubina lui. Neavînd paşaport - cine s-a gîndit vreodată în 
Belgia, înainte de aceste evenimente, să ceară unei femei 
paşaportul - ea a fost ameninţată că va fi imediat expulzată ! 
Poliţia a declarat de altfel că această măsură a fost luată nu 
pentru că ea s-ar fi făcut vinovată de ceva, ci din ,cauza con
rubinului ei. Comisarul de poliţie a vizitat-o de şapte ori în 
decurs de trei zile ; în cele din urmă, după ce a trebuit să se 
p rezinte de mai multe ori la comisariat, a fost trimisă la se
diul central al poliţiei, escortată fiind de un agent de poliţie ; 
şi dacă un democrat belgian influent nu ar fi intervenit, ea ar 
fi fost cu siguranţă silită să p ărăsească ţara. 

Dar toate acestea sînt fleacuri. Persecuţiile îndreptate im
potriva muncitorilor, răspîndirea de zvonuri în legătură cu 
diferite persoane care urmează să fie arestate sau despre o 
razie generală care urmează a fi făcută marţi seara în toate 
localurile publice din oraş pentru a-i ridica pe germani, toate 
acestea sînt fleacuri în comparaţie cu cele ce vă voi relata 
mai jos . 

Vineri * seara, dr. Marx, printre alţii, a primit un ordin 
regal prin care era somat să p ărăsească ţara în termen de 24 
de ore. Pe cînd îşi făcea bagajele în vederea plecării, la ora 
unu noaptea, în ciuda legii care interzice violarea domiciliu
lui unui ,cetăţean între apusul şi răsăritul soarelui ,  un comisar 
de poliţie însoţit de zece agenţi de poliţie înarmaţi au năvălit 
în casa lui, au pus mîna pe el şi l-au dus la închisoarea pri
măriei. Drept motiv al arestării nu i s-a putut indica decît 
faptul că paşaportul său nu ar fi în regulă, cu toate că el a 

* In original este scris greşit : "sîmbătă".  - Nota Red. 
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prezentat cel puţin trei paşapoarte şi  cu toate că Ilocuia la 
Bruxelles de trei ani ! Prin urmare a fost arestat. Inspăimin
tată, soţia sa a alergat în grabă să consulte un avocat belgian, 
d-l Jottrand, preşedintele Asociaţiei democrate, care şi-a pus 
întotdeauna serviciile la dispoziţia străinilor persecutaţi şi a 
cărui intervenţie prietenească a fost menţionată mai sus. La 
întoarcere ea s-a întîlnit cu un prieten belgian, d-l Gigot, care 
a însoţit-o pînă acasă. La uşa locuinţei d-rului Marx, ei au 
găsit pe doi dintre poliţiştii care îl arestaseră pe soţul ei. 
"Unde l-aţi dus pe soţul meu ? "  - a întrebat ea. - "Dacă 
ne urmaţi, vă vom arăta unde se află". Şi au condus-o îm
preună cu d-l Gigot la primărie, dar, în loc să-şi ţină promi
siunea, i-au predat pe amîndoi poliţiei, care i-a arestat pe loc. 
D-na Marx, care îşi lăsase cei trei copii mici acasă numai cu 
o femeie de serviciu, a fost dusă într-o cameră, unde a trebuit 
să petreacă noaptea împreună cu un grup de prostituate de 
cea mai joasă speţă. A doua zi dimineaţa ,a fost dusă într-o. 
cameră neîncălzită, unde a trebuit să s tea trei ore tremurînd 
de frig. D-I Gigot a fos t  de asemenea reţinut. D-I Marx a fost 
închis în aceeaşi cameră cu un nebun furios şi a trebuit să s e  
lupte t o t  timpul c u  el. Pe lîngă aceste mîrşăvii a avut d e  su
portat şi molestările temnicerilor. 

In cele din urmă, la ora trei după-amiază, d-na Marx şi 
d-l Gigot au fost aduşi în faţa judecătorului de instrucţie care 
a dispus după puţin timp punerea lor în libertate. Şi de ce au 
fost acuzaţi ? De vagabondaj, pentru că nici unul nici altul 
nu aveau "aşaportul asupra lor I 

D-I Marx a fost de asemenea pus în libertate şi i s-a pus 
în vedere să părăsească ţara în aceeaşi seară. Astfel, după ce 
a fost ţinut arestat în mod ilegal 1 8  ore din cele 24 pe care l e  
avea la dispoziţie pentru a-şi aranj a treburile ; după ce nu 
numai el, 'dar şi soţia lui au fost despărţiţi tot acest timp de 
c ei trei copii ai lor, di1tre care cel mai mare nu împlinis e  
nici 4 ani, e l  a fost expulzat fără a i se lăsa o clipă d e  răgaz 
ca să-şi pună la punct treburile. 

Cînd l-au arestat pe d-l Gigot, acesta fusese eliberat din 
închisoare abia cu o zi îna'inte. Luni, la ·ora şase dimineaţa, 
el fusese ridicat împreună cu trei democraţi din Liege, dintr-un 
hotel, după care au fost toţi patru arestaţi, acuzaţi fiind de 
vagabondaj pentru că nu aveau paşapoarte. Deşi se dispusese 
să fie eliberaţi marţi, ei au fost reţinuţi pînă joi, împotriva tu
turor prevederilor legale. Unul dintre ei, d-l Tedesco, se mai 
află şi acum la închisoare fără ca cineva să ştie ce învinuire 
35 - Marx·EnZels - Opere. voI. 4 
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i se aduce. Atît el cît şi d-l Wolff urmează să fie eliberaţi sau 
aduşi în faţa tribunalului în cursul ·acestei săptămîni. 

Trebuie totuşi să spun că muncitorii belgieni şi o serie de 
democraţi din această ţară, în special d-l JoUrand, s-au purtat 
deosebit de frumos cu gennanii persecutaţi. Ei s-au dovedit 
a fi deasupra tuturor sentimentelor naţionaliste meschine şi 
nu au văzut în noi străini, ci democraţi. 

Am auzit că a fost emis un ordin de arestare împotriva 
d-Ini de Guasco, muncitor belgian şi democrat curajos. Un alt 
democrat, d-l Dassy, arestat sîmbăta trecută sub învinuirea 
de rebeliune, a compărut ieri în faţa tribunalului i sentinţa 
în procesul lui încă nu a fost pronunţată. 

In fiecare zi şi în fiecare ceas aştept să primesc ordinul 
de expuI zare, dacă nu chiar ceva mai rău, pentru că nimeni 
nu poate să prevadă Ce va mai cuteza să facă acest guvern 
ruso-belgian. Sînt gata de plecare, căci în orice moment pot  
primi ordinul. Aceasta este situaţia unui democrat german în 
această ţară "liberă", care, după cum spun ziarele, nu-i cu 
nimic mai prejos decît republica franceză. 

Salutări frăţeşti. 

Bruxelles, 5 martie 

Scris de F. Engels 
Publicat în 
ziarul "The Northern Star" 
'lr. 544 din 25 ma· .. tie 1 848 

Vechiul dv. prieten 

Se tipreşte după textul ziarului 

Tradus din limba engleză 
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Scrisoare către redactorul ziarului "Reforme " 

Domnule redactor, 
In momentul de faţă, guvernul Belgiei a adoptat făţiş p oli

tica Sfintei alianţe. Furia lui reacţionară se revarsă asupra 
democraţilor germani cu o brutalitate nemaipomenită. Dacă 
n-am fi atît de indignaţi de persecuţiile cărora am fost expuşi 
în primul rînd noi, democraţii germani, am fi tentaţi să rîdem 
de situaţia ridicolă în care s-a pus ministrul Rogier acuzînd o 
mînă de germani că vor s ă  impună belgienilor republica în 
pofida voinţei ,lor ; dar, în cazul special la care ne referim, 
latura odioasă primează asupra celei ridicole. 

Mai întîi, d-Ie redactor, este bine să ştiţi că aproape toate 
ziarele din Bruxelles sînt s crise de francezi, în cea mai mare 
parte fugiţi din Franţa pentru a scăpa de pedepsele infamante 
care îi ameninţau în patria lor. In momentul de faţă aceşti 
francezi au cel mai mare interes să lupte pentru independenţa 
Belgiei, pe care o trădaseră cu toţii în 1 833 283• Regele, gu
vernul şi acoliţii lor s-au servit de aceste ziare pentru a acre
dita ideea că o revoluţie belgiană care ar voi să instaureze 
republica nu ar fi decît un fel de francequillonnerie * şi că 
toată agitaţia democrată care se face acum simţită în Belgia 
a fost p rovocată de nişte germani exaltaţi. 

Germanii nici nu neagă că s-au alăturat cu toată sinceri
tatea şi fără nici un fel de exaltare democraţilor belgieni. In 
ochii procurorului regal aceasta înseamnă că îi instigă pe 
muncitori împotriva burghezilor, înseamnă că discreditează 
în ochii belgienilor pe un rege german atît de iubit, înseamnă 
că deschid porţile Belgiei unei invazii franceze. 

* - expresie dispreţuitoare in limba fIamandă care inseamnă : 
"imitaţie stupidă a tot ce este francez" .  - Nota Red. 
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După ce, la 3 martie, orele 5 după-amiază, am primit ordin 
să părăsesc regatul Belgiei în termen de 24 de ore, în aceeaşi 
noapte, pe cind eram încă ocupat cu pregătirile de plecare, 
un comisar de poliţie, însoţit de 10 poliţişti au pătruns în lo
cuinţa mea, mi-au cotrobăit toată casa şi au sfîrşit prin a mă 
aresta sub pretext că nu aveam acte. Fără a mai vorbi de ac
tele in cea mai perfectă ordine, p e  care d-l Duchâtel mi le 
înmînase cu ocazia expulzării mele din Franţa, aveam asupra 
mea paşaportul de expulzare din Belgia, primit cu cîteva ore 
înainte. 

Nu v-aş fi vorbit, d-le redactor, de arestarea mea şi de 
modul brutal în care am fost tratat dacă în legătură cu aceasta 
nu s-ar fi produs un incident greu de imaginat chiar şi în 
Austria. 

Imediat după ce ,am fost arestat, soţia mea s-a dus la d-l 
Jottrand, preşedintele Asociaţiei democrate din Belgia, pen
tru a-l ruga 'să facă demersurile necesare. Reîntorcindu-se 
acasă, a găsit în faţa uşii un poliţist care, adresîndu-i-se cu 
o deosebită politeţe, i-a s pus că, dacă vrea să-i vorbească 
d . lui Marx, să meargă cu dînsul. Soţia mea a acceptat bucu
roasă invitaţia. Poliţistul a condus-o la comisariat, unde comi
sarul i-a declarat mai întîi că d-l Marx nu se află acolo, apoi a 
întrebat-o răstit cine este şi în ce scop s-a dus la d-l Jottrand. iar 
apoi dacă are acte la ea. Un democrat belgian, d-l Gigot, care, 
împreună cu poliţistul, o însoţise pe soţia mea la comisariat 
protestînd împotriva întrebărilor absurde şi totodată insolente, 
ale comisarului, a fost redus la tăcere de poliţişti, care au 
pus mîna pe el şi l-au dus la închisoare. Sub pretextul vaga
bondajului, soţia mea a fost dusă la închisoarea municipală şi 
închisă într-o încăpere prost luminată împreună cu nişte prosti
tuate. La orele 1 1 ,  înainte de amiază, ·a fost condusă în plină 
zi, sub escortă, la cabinetul judecătorului de instrucţie. Timp 
de două ore a fost ţinută la carceră, în ciuda protestelor ener
gice care soseau din toate părţile ; cît ·a stat acolo a avut de 
suferit din cauza frigului şi a necuvi'inţelor jandarmilor. 

Cînd în cele din urmă a compărut în faţa judecătorului de 
instrucţie, acesta s-a arătat mirat că poliţia, în solicitudinea ei, 
nu i-a arestat şi pe copilaşi. Interogatoriul nu putea fi decît 
formal, toată crima soţiei mele constînd în faptul că, deşi face 
parte din aristocraţia prusiană, ea împărtăşeşte totuşi convin
gerile democratice ale s oţului ei. 
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Nu voi s tărui asupra tuturor amănuntelor acestei întîm
plări revoltătoare. Menţionez numai că, atunci cînd am fost 
eliberaţi, cele 24 de ore tocmai expiraseră şi a trebuit să ple
căm fără să putem lua cu noi nici lucrurile de strictă nece
sitate. 

Scris aproximativ la 6 martie 1 848 

Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 8 martie 1848 

Karl Marx, 
vicepreşedinte al Asociaţiei 

democrate din Bruxelles 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

Persecutarea străinilor din Bruxelles 214 

Duminică 27 februarie, Asociaţia democrată din Bruxelles 
a ţinut prima sa şedinţă publică de la proclamarea Republicii 
franceze. Se ştia dinainte că o mulţime imensă de muncitori 
vor veni să asiste la şedinţă, hotărîţi să-şi dea ·concursul activ 
la toate măsurile pe care asociaţia va crede de cuviinţă să 
le ia. 

Guvernul, la rîndul său, răspîndise zvonul că regele Leopold 
este gata să abdice d·acă poporul o va dori. Era o cursă întinsă 
democraţilor belgieni pentru a-i face s ă  nu întreprindă nimic 
decisiv împotriva unui rege atit de bun care abia aştepta să 
se descotorosească de povara regalităţii cu condiţia ca să i se 
acorde, cu toate onorurile, o pensie respectabilă. 

In acelaşi timp guvernul regal avea gata pregătită o listă 
de persoane pe care avea de gînd să le aresteze chiar în seara 
aceea pentru tulburarea ordinii publice. Se convenise cu d-I 
Hody, şeful siguranţei ,  ca pe această listă străinii să figureze 
ca instigatori principali ai unei răscoale fictive, atit pentru 
a abate atenţia de la arestarea unor belgieni cunoscuţi ca re
publicani hotărîţi cît şi pentru a zgîndări susceptibilităţile na
ţionale. Aşa se explică de ce, mai tirziu, excelenţa sa d-l Ro
gier, care este tot atit de puţin belgian pe cit de puţin fran
cez este majestatea-s a regele Leopold, a dat o ordonanţă prin 
care cerea tuturor autoritătilor s ă-i supravegheze în mod ri
guros pe francezi, compatrioţii lui Rogier, şi pe germani, 
compatrioţii lui Leopold. Prin forma în care este redactată, 
aceas tă ordonanţă reaminteşte legile privitoare la persoanele 
suspecte. 

Acest plan atit de bine ticluit a fost executat într-un mod 
cu atit mai perfid şi mai brutal, cu cît persoanele arestate 
în seara zilei de 27 februarie se abţinuseră de la orice pro
vocare. 
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S-ar spune că aceste persoane au fost arestate din plăcerea 
de a le maltrata şi insulta după plac. . 

O dată arestaţi s-a tăbărît asupra lor cu pumnii, au fos t 
loviţi cu picioarele, cu s ăbiile. Aceşti republicani au fost scui
paţi în obraz şi maltrataţi în prezenţa filantropului Hody, care 
era încîntat să poată da unor străini o probă a atotputerni
ciei lui. 

Cum nu li se putea imputa nimic, ar fi trebuit să fie puşi 
în libertate. Nici gînd ! i au fost ţinuţi la  închisoare timp 
de şase zile ! Apoi prizonierii străini au fost urcaţi în dube 
şi conduşi direct la gară. Şi acolo au fost instalaţi în vagoane
dubă, fiecare într-o celulă separată, şi expediaţi în felul acesta 
la Quievrain, unde j andarmii belgieni i-au IUl t în primire 
pentru ca să-i ducă la frontiera franceză. 

Cînd, în cele din urmă, au putut să-şi vină puţin în fire p e  
pămîntul libertăţii, e i  s-au văzut î n  situaţia d e  a nu avea în 
buzunar decît nişte ordine de expulzare, datate din ajunul 
arestării.  Unul dintre expulzaţi, d-l Allard, este francez. 

Concomitent, în camera reprezentanţilor, guvernul aces
tui rege mititel proclama că regatul Belgiei, inclusiv cele două 
Flandre, este cea m ai desăvîrşită dintre toate republicile posi
bile şi că posedă o poliţie model, condusă de un om ca d-l 
Hody, care este în acelaşi timp vechi republican, fourierist şi 
proaspăt partizan al lui Leopold. Camera plîngea de bucurie, 
iar ziarele catolice şi liberale se extaziau în faţa virtuţilor 
domestice ale regelui Leopold şi a virtuţilor publice ale do
mestiue *-ului său Rogier. 

Poporul belgian este republican. Leopoldişti nu sînt decît 
marea burghezie, aristocraţia funciară, iezuiţii, funcţionarii 
şi  foştii francezi care, izgoniţi din Franţa, se află acum in 
fruntea administraţiei şi a presei belgiene. 

Metternich este încîntat să găsească chiar la graniţa Fran
ţei un Coburg, vrăjmaş înnăscut al revoluţiei franceze. El uită 
numai că de Coburgii din ziua de azi nu se mai ţine seama 
decît în chestiunile matrimonial�. 

Scris de K. Marx aproximativ 
la 10 m artie 1848 

Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 12 martie 1 848 

• - slujitor. - Nola TIad. 
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Friedrich Engels 

Situaţia din Belgia 285 

Bruxelles, 18 martie 

Acum 1 5  zile burghezia din Belgia a refuzat poporului in
staurarea republicii : acum ea este aceea care se pregăteşte 
să ia iniţiativa mişcării republicane. Nimeni nu îndrăzneşte 
încă să proclame aceasta cu voce tare, dar peste tot la Bru
xelles se şopteşte la ureche : "Este neîndoios că Leopold tre
buie să plece ; că numai republica ne poate salva, dar nouă 
ne trebuie o republică bună şi solidă, fără organizarea muncii, 
fără vot universal, fără amestecul muncitorilor 1 " .  

Desigur, aceasta înseamnă un progres. Respectabilii bur
ghezi din Bruxelles, care pînă acum cîteva zile s-au împotri
vit cu înverşunare oricărei intenţii de a imita republica fran
ceză, au simţit consecinţele crizei financiare de la Paris . Au 
defăimat imitaţia politică, dar au trebuit să se supună imita
ţiei financiare. Au cîntat osanale independenţei şi neutrali
tăţii Belgiei, dar au descoperit că bursa din Bruxelles se află 
într-o totală şi umilitoare dependenţă faţă de bursa de la 
Paris. Cordonul de trupe înşirat de-a lungul graniţei de sud 
nu a putut împiedica pătrunderea cu surle şi trîmbiţe a scă
derii hîrtiilor de valoare pe teritoriul Belgiei a cărei neutra
litate este garantată. 

Intr-adevăr, constellarea care domneşte pe piaţa din Bru
xelles este cum nu se poate mai generală. Falimentele se ţin 
lanţ printre comercianţii mijlocii şi mici, hîrtiile de valoare 
nu mai găsesc cumpărători, cursurile la bursă nu se mai urcă 
peste valoarea nominală, b anii dispar chiar mai repede decit 
la Paris, comerţul este paralizat cu totul şi maj orita tea indus
triaşilor şi-au concediat muncitorii. Iată cîteva exemple ale 
devalorizării generale : acum cîteva zile un comerciant oferea 
spre vînzare 150 de actiuni ale căii ferate Dendre a cîte 100 
de franci bucata, efecte care înainte de revolutia din februarie 
erau cotate la bursa din Londra peste valoarea lor nominală. 
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In prima zi a refuzat să le vîndă la 45 fr., a doua zi la 35 fr., 
iâr în ziua a treia le-a vîndut cu 10 fr. bucata I Terenuri cum
părate acum doi ani cu 6.000 fr. nu mai găsesc cumpărători 
nici pentru o treime din această sumă. 

Şi, tocmai într-un asemenea moment de panică generală, 
guvernul cere mai întîi plata anticipată a două treimi 
din contribuţiile directe, apoi un împrumut forţat de 
50.000.000-60.000.000, măsuri care înspăimîntă pe contribua
bili, şi aşa nemulţumiţi de un buget mereu crescînd ! 

Iată o stare de lucruri care a avut darul s ă-i convingă pe 
rspectabilii noştri burghezi că, entuziasmîndu-se pentru mo
narhie, ei nu s-au ales decît cu dreptul de a participa din plin 
la toate neplăcerile pe care le aduce cu sine situaţia din 
Franţa, fără a se bucura însă de nici unul dintre avantajele 
dobîndite acolo. Iată cauza reală a republicanismului lor pe 
cale de a se naşte. 

Intre timp muncitorii se agită. Gand a trăit cîteva zile de 
frămîntări i la Bruxelles au avut lo c alaltăieri numeroase în
truniri ale muncitorilor în cadrul cărora s-a adresat o petiţie 
reqelui, pe care Leopold în persoană a coborît s -a  ia din mîi
nile bătătorite ale celor care i-o prezentau. Nu vor întîrzia 
să urmeze demonstraţii mai serioase. In fiecare zi numărul 
muncitorilor rămaşi fără lucru este mai mare. Dacă criza indus
trială mai durează cîtva timp, dacă în sînul clasei muncitoare 
spiritele se mai înfierbîntă puţin, burghezia Belgiei va con
tracta, la fel ca cea din Paris, o "căsătorie de convenienţă" cu 
republica. 

Scris de F. Engels l a  18 martie 1 848 
Publicat în 
"Telegraph fUr Deutschland" 
nr. 1 93 şi 194 din decembrie 1 845 
Numele autorului este mentionat 
în nota dată de redactia revistei 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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Aţi fi primit de mult răspunsul meu la scrisoarea dv. din 
1 noiembrie, dacă librarul meu nu mi-ar fi trimis abia s ăp
tămîna trecută cartea d-Iui Proudhon "Philosophie de la 
misere " .  Am parcurs-o în două zile, ca să vă pot comunica 
imediat părerea mea. Deoarece m citit-o foarte repede, nu 
1Jot intra în amănunte, ci vă pot împărtăşi numai impresia 
generală pe care a produs-o asupra mea. Dacă doriţi, aş pu
tea intra în amănunte într-o altă scrisoare. 

Vă mărturisesc sincer că lucrarea mi se pare în general 
proastă, chiar foarte proastă. Şi dv. zeflemisiţi în scrisoarea 
dv. acel "dram de filozofie germană" cu care d-l Proudhon 
face paradă în această lucrare informă şi pretenţioasă, dar 
consideraţi că expunerea economică n-a fost contaminată de 
otrava filozofiei. De altfel nici eu nu mă gîndesc să pun gre
şelile din expunerea economică pe seama filozofiei d-Iui 
Proudhon. D-I Proudhon face o critică greşită a economiei 
politice nu pentru că profesează o filozofie ridicolă, ci ne 
serveşte o filozofie ridicolă fiindcă n-a înţeles rînduielile 
sociale actuale în înlănţuirea [engrenement] lor - ca să mă 
servesc de un termen pe care d-l Proudhon îl împrumută, ca 
şi mulţi alţi termeni, de la Fourier. 

De ce vorbeşte d-l Proudhon despre dumnezeu, despre 
raţiunea universală, despre raţiunea impersonală a omenirii ,  
raţiune care nu greşeşte niciodată, care a fost dintotdeauna 
egală cu ea însăşi, despre care ajunge să-ţi faci o reprezen
tare justă pentru a stăpîni adevărul ? De ce recurge la un 
hegelianism diluat dîndu-şi aere de gînditor profund ? 

El însuşi ne dă cheia pentru dezlegarea enigmei. D-I Prou
dhon vede în istorie o anumită serie de dezvoltări sociale ; el 
găseşte în istorie realizarea progresului j în sfîrşit, el crede 
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că oamenii, luaţi ca indivizi, nu ştiau ce fac, că se înşelau 
asupra propriei lor mişcări, cu alte cuvinte că dezvoltarea 
lor socială apare, la prima vedere, ca ceva distinct, separat, 
independent de dezvoltarea lor individuali. El nu poate ex
plica aceste fapte, şi atunci ipoteza manifestării raţiunii uni
versale îi este binevenită. In lipsa unei judecăţi sănătoase, 
nimic nu e mai uşor decît să inventezi cauze mistice, adică 
să îndrugi fraze absurde. 

Dar, recunoscînd că nu pricepe nimic din dezvoltarea 
istorică a omenirii - şi d-l Proudhon recunoaşte acest lucru 
atunci cînd recurge la cuvinte răsunătoare ca : raţiune uni
versală, dumnezeu etc. -, nu recunoaşte el oare implicit şi 
în mod inevitabil că e incapabil să priceapă dezvoltarea eco
nomică ? 

Ce este societatea, oricare a r  fi forma ei ? Ea este produ
sul acţiunii reciproce a oamenilor. Sînt oare oamenii liberi 
să aleagă o formă socială sau alta ? Cîtuşi de puţin. Luaţi un 
anumit stadiu de dezvoltare a forţelor de producţie ale oa
menilor, şi veţi avea o formă corespunzătoare de schimb 
[commerce] şi de consum. Luaţi anumite trepte de dezvoltare 
a producţiei, a schimbului, a consumului, şi veţi avea o formă 
corespunzătoare de orînduire socială, de organizare a fami
liei, a stărilor sau claselor, într-un cuvînt o societate civilă 
corespunzătoare. Luaţi o anumită societate civilă, şi veţi avea 
un regim politic corespunzător, care nu este altceva decît 
expresia oficială a acestei societăţi. Iată ce nu va pricepe d-l 
Proudhon niciodată, căci el îşi închipuie că face mare lucru 
cînd apelează, împotriva statului, la societatea civilă, adică 
cînd apelează la societatea oficială împotriva sintezei oficiale 
a societăţii. 

Este de prisos să adaug că oamenii nu-şi aleg în mod liber 
forţele lor de producţie - care constituie baza întregii lor 
istorii -, c ăci orice forţă de productie este o forţă dobîndită, 
produsul unei activităţi anterioare. Forţele de producţie sînt, 
aşadar, rezultatul energiei aplicate a oamenilor, dar însăşi 
această energie este limitată de condiţiile în care se află oa
menii, de forţele de producţie dej a dobîndite, de forma so
cială existentă înaintea lor, pe care nu ei o creează, care este 
produsul generaţiei anterioare. Prin simplul fapt că fiecare 
generaţie nouă găseşte forţele de producţie dobîndite de ge
neraţia anterioară, care-i servesc drept materie primă pentru 
o producţie nouă, se creează în istoria oamenilor o înlănţuire, 
se formează istoria omenirii, care este cu atît mai mult istoria 
omenirii, cu cît se dezvoltă mai mult forţele de producţie ale 
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oamenilor şi, prin urmare, relaţiile lor sociale. Concluzia care 
se impune este următoarea : istoria socială a oamenilor nu 
este altceva decît istoria dezvoltării lor individuale, fie că ei 
sînt s au nu conştienţi de acest lucru. Relaţiile lor materiale 
formează baza tuturor relaţiilor lor. Aceste relaţii materiale 
nu sînt altceva decît formele necesare în care se realizează 
activitatea lor materială şi individuală. 

D-l Proudhon confundă ideile cu lucrurile. Oamenii nu 
renunţă niciodată la ceea ce au dobîndit, dar aceasta nu în
seamnă că ei nu renunţă niciodată la forma socială în cadrul 
căreia au dobîndit anumite forţe de producţie. Dimpotrivă� 
din momentul în care felul relaţiilor [commerce] lor nu ma. 
corespunde forţelor de producţie dobîndite, pentru a nu fi lip
s iţi de rezultatul obţinut, pentru a nu pierde roadele civiliza-
ţiei, oamenii sînt siliţi să-şi modifice toate formele sociale 
moştenite. Intrebuinţez aici cuvîntul IIcommercei în sensul 
său cel mai larg, aşa cum spunem în limba germană "Ver
kehr" *. De pildă, p rivilegiile, instituţia jurandei şi a corpo-
raţiilor, sistemul de reglementare din evul mediu, erau singu
rele relaţii sociale care corespundeau forţelor de producţie 
dobindite şi stărilor sociale preexistente, din care izvorîseră 
aceste instituţii. La adăpostul sistemului corporatist şi al re
glementării lui au fost acumulate capitaluri, s -a  dezvoltat co
merţul maritim, au fost întemeiate colonii, şi oamenii ar fi 
pierdut toate aceste roade dacă ar fi vrut să păstreze formele 
la adăpostul cărora ele s-au copt. De aceea s-au produs două 
lovituri de trăznet : revoluţia din 1640 şi cea din 1688. Toate 
formele economice vechi, relaţiile sociale corespunzătoare 
lor, regimul politic c are era expresia oficială a vechii socie
tăţi civile, - toate acestea au fost sfărîmate în Anglia. Prin 
urmare formele economice în cadrul cărora oamenii produc. 
consumă, fac schimb sînt forme trecătoare şi istorice. O dată 
cu dobîndirea unor noi forţe de producţie, oamenii îşi schimbă 
modul lor de producţie, iar o dată cu modul de producţie ei 
s chimbă toate relaiile economice, care nu erau decît relaţiile 
necesare ale acestui mod de producţie determinat. 

Tocmai acest lucru nu l-a înţeles d-l Proudhon şi cu atît 
mai puţin l-a demonstrat el. Incapabil să urmărească mersul 
real al istoriei, d-l Proudhon ne serveşte în loc de aceasta o 
fantasmagorie care are pretenţia de a fi dialectică. El nu 
simte nevoia să ne vorbească despre secolele al XVII-lea, al 
XVIII-lea şi al XIX-lea, căci l a  el istoria se desfăşoară în do-

* - "relaţii" .  - Nota Trad. 

36 - Marx-Etgels -; Opere. voI. 4 
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meniul nebulos al imaginaţiei, situîndu-se deasupra timpului 
şi spaţiului. Intr-un cuvînt, aceasta nu este istorie, ci vechea 
poveste hegeliană ; nu este o istorie profană - istoria oame
nilor -, ci o istorie sacră - istoria ideilor. Potrivit concep
ţiei s ale, omul nu este decît unealta de care se serveşte ideea 
sau raţiunea eternă pentru a se dezvolta. Dezvoltarea despre 
care vorbeşte d-l Proudhon este dezvoltarea aşa cum are loc 
în sînul mistic al ideii absolute. Dacă smulgeţi vălul acestui 
limbaj mistic, veţi constata că d-l Proudhon nu face decît sa 
ne înfăţişeze ordinea în care categoriile economice se înşiră 
în capul său. Nu e greu de dovedit că această ordine este 
ordinea dintr-un cap foarte confuz. 

D-l Proudhon îşi începe cartea cu o disertaţie despre va
loare, tema sa favorită. De astă dată nu voi intra în amănunte 
asupra acestei părţi a lucrării.  

Seria dezvoltărilor economice ale raţiunii eterne începe cu 
diviziunea muncii. Pentru d-l Proudhon diviziunea muncii 
este ceva foarte simplu. Oare regimul castelor n-a fost o anu
mită iviziune a muncii ? Dar regimul corporaţiilor n-a fost 
şi el o altă formă de diviziune a muncii ? Iar diviziunea mun
cii din perioada manufacturieră, care în Anglia începe pe la 
mijlocul secolului al XVII-lea şi se termină către sfîrşitul se
colului al XVIII-lea, nu se deosebeşte oare fundamental de 
diviziunea muncii din cadrul marii industrii moderne ? 

D-l Proudhon pătrunde atît de puţin în esenţa lucrurilor, 
încît pierde din vedere pînă şi chestiunile pe care nu le uită 
nici economiştii profani. Cînd vorbeşte despre diviziunea 
muncii, el nu simte nevoia să vorbească despre piaţa mon
dială. Ei bine, nu trebuie oare diviziunea muncii din secolul 
al XIV-lea şi al XV-lea, cînd încă nu existau colonii, cînd 
America nu exista încă pentru Europa, cînd Asia orientală 
exista numai prin mijlocirea Constantinopolului, să se deose
bească în mod fundamental de diviziunea muncii din secolul 
al XVII-lea, cînd existau dej a colonii dezvoltate ? 

Dar asta nu-i totul. Intreaga organizare internă a popoare
lor, toate relaţiile lor internaţionale sîn� ele oare altceva decît 
expresia unei anumite diviziuni a muncii ? Şi nu trebuie oare 
să se s chimbe toate acestea de îndată ce intervine o schim
bare în diviziunea muncii ? 

D-l Proudhon a priceput atît de puţin problema diviziunii 
muncii, încît nu pomeneşte nici măcar de separarea oraşului 
-de sat, c are în Germania, bunăoară, s-a produs începînd din 
secolul al IX-lea pînă în secolul al XII-lea. Această separare 
trebuie să fie, aşadar, pentru d-l Proudhon o lege eternă, 
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imuabilă, de vreme ce el nu cunoaşte nici originea, nici dez
voltarea ei. In toată cartea sa ne vorbeşte ca şi cum aces t 
produs al unui anumit mod de producţie ar dura cît lumea. 
Tot ce ne spune d-l Proudhon despre diviziunea muncii nu e 
decît un rezumat, şi încă unul foarte superficial, foarte incom
plet al celor spuse înaintea lui de Adam Smith şi de mulţi 
alţii. 

A doua dezvo�tare [a raţiunii eterne] sînt maşiile. Legă
tura dintre diviziunea muncii şi maşini este cu totul mistică 
la d-l Proudhon. Fiecare fel de diviziune a muncii îşi are unel
tele de producţie specifice. Incepînd de la mijlocul secolului 
al XVII-lea şi pînă la ijlocul secolului al XVIII-lea, de pildă, 
oamenii nu făceau totul cu mîna. Ei posedau unelte, şi chiar 
unelte foarte complicate, ca : bancuri de lucru, corăbii, pîrghii 
etc. etc. 

De aceea nimic nu-i mai ridicol decît să p rezinţi apariţia 
maşinilor ca o urmare a diviziunii muncii în general. 

Adaug, în treacăt, că de vreme ce d-l Proudhon n-a priceput 
oriqinea istorică a maşinilor, el n-a priceput nici dezvoltarea 
lor. Putem spune că pînă în 1825 - epoca primei crize gene
rale - nevoile consumului creşteau în genere mai repede 
decît producţia şi că dezvoltarea maşinilor a fost urmarea 
necesară a nevoilor pieţei. Incepînd din 1825, inventarea şi 
folosirea maşinilor nu este decît rezultatul războiului dintre 
patroni şi muncitori. Dar şi aces� lucru este valabil numai 
pentru Anglia. Cît priveşte naţiunile europene, ele au fost 
silite să folosească maşinile din cauza concurenţei pe care 
le-o făceau englezii atît pe propria lor piaţă cît şi pe piaţa 
mondială. In sfîrşit, în ceea ce priveşte America de Nord, 
introducerea maşinilor a fost determinată at� de concurenţa 
celorlalte popoare cît şi de lipsa mîinii de lucru, cu alte cu
vinte de disproporţia dintre nevoile industriale ale Americii 
de Nord şi populaţia ei. Din aceste fapte puteţi conchide de 
cîtă perspicacitate dă dovadă d-l Proudhon evocînd fantoma 
concurenţei ca pe o a treia dezvoltare, ca pe o antiteză a ma
şinilor I 

In sfîrşit, este în genere o pură absurditate să faci din 
maşini o categorie economică alături de diviziunea muncii, 
de concurenţă, de credit etc. 

Maşina este to' atît de puţin o categorie economică ca şi 
boul care traqe plugul. Actuala folosire a maşinilor este una 
din relaţiile actualului nostru sistem economic, însă modul 
de folosire a maşinilor nu trebuie confundat cu maşinile înseşi . 
3C· 
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Praful de puşcă rămîne praf de puşcă, indiferent dacă ne ser
vim de el pentru a răni un om, sau pentru a-i vindeca rănile. 

D-I Proudhon se întrece însă pe sine însuşi cînd creează 
în capul s ău concurenţa, monopolul, impozitul s au poliţia, 
balanţa comercială, creditul şi proprietalea în ordinea în care 
le citez aici. In Anglia aproape toate instituţiile de credit au 
existat la începutul secolului al XVIII-lea, încă înainte de in
ventarea maşinilor. Creditul public a constituit doar n nou 
mijloc de a majora impozitele şi de a satisface noile nevoi 
create prin venirea la putere a burgheziei. In sfîrşit, proprie
tatea este ultima categorie în sistemul d-Iui Proudhon. In 
lumea reală, dimpotrivă, diviziunea muncii şi toate celelalte 
categorii ale d-Iui Proudhon sînt relaţii sociale care în totali
tatea lor formează ceea ce se numeşte astăzi proprietate ; 
considerată în afara acestor relaţii, proprietatea burgheză nu 
e decît o iluzie metafizică şi juridică. Proprietatea unei alte 
epoci, proprietatea feudală, se dezvoltă în cadrul unor relaţii 
sociale complet diferite. Prezentînd proprietatea ca pe o rela
ţie de sine stătătoare, d-l Proudhon comite mai mult decît o 
simplă greşeală metodologică : prin aceasta el dovedeşte în 
mod limpede că nu a sezisat legătura care uneşte toate for
mele producţiei burgheze, că nu a înţeles caracterul istoric şi 
trecător al formelor de producţie dintr-o epocă determinată. 
D-I Proudhon, care nu vede în instituţiile noas.:re sociale nişte 
produse ale dezvoltării istorice, care nu înţelege nici ori
ginea, nici dezvoltarea lor, nu le poate critic a  decît în mod 
dogmatic. 

De aceea, pentru a explica dezvoltarea, d-l Proudhon este 
nevoit să recurgă la o fictiune. El îşi închipuie că diviziunea 
muncii, creditul, maşinile etc., toate au fost inventate pentru 
a servi ideea lui fixă, ideea de egalitate. Explicaţia lui e de o 
naivitate delicioasă. Toate aceste lucruri au fost inventate 
special în vederea egalităţii, dar, din nefericire, ele s-au întors 
împotriva ei. La aceasta se reduce întregul său raţionament. 
Cu alte cuvinte, el porneşte de la o ipoteză arbitrară, şi, în
trucît dezvoltarea reală şi ficţiunea Sâ se contrazic la tot 
p asul, trage concluzia că aici există o contradicţie. El ascunde 
însă faptul că contradicţia există numai între ideile sale fixe 
şi mişcarea reală. 

Astfel d-l Proudhon, datorită mai ales faptului că nu are 
destule cunoştinţe în domeniul istoriei, n-a înţeles că oamenii. 
dezvoltînd forţele lor de producţie, adică trăind, dezvoltă între 
ei anumite relaţii şi că caracterul acestor relaţii se s chimbă 
în mod inevitabil o dată cu transformarea şi creşterea acestor 
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forţe de producţie. El n-a înţeles că categoriile economice sînt 
numai nişte abstracţii ale acestor relaţii reale, că ele sînt ade
văruri numai atîta timp cît există aceste relaţii. Astfel 
d-l Proudhon repetă greşeala economiştilor burghezi, care văd 
în aceste categorii economice legi etene, şi nu legi istorice, 
care sînt valabile numai pentru o anumită treaptă de dezvol
tare istorica, pentru o anumită dezvoltare a forţelor de pro
ducţie. De aceea, în loc să considere categoriile politiceeco
nomice drept abstracţii ale relaţiilor sociale reale, trecătoare, 
istorice, d-l Proudhon, datorită unei intervertiri mistice, nu 
vede în relaţiile reale decît întruchipări ale acestor abstracţii. 
Iar abstracţiile înseşi sînt formule care existau de la începutul 
începuturilor, în stare latentă, în sînul lui dumnezeu-tatăl. 

Aici bunul nostru domn Proudhon este cuprins de puer
nice convulsii intelectuale. Dacă toate aceste categorii sînt 
emanaţii ale inimii lui dumnezeu, dacă ele sînt viaţa ascunsă 
şi eternă a oamenilor, cum de e posibilă, în primul rînd, o dez
voltare şi, în al doilea rînd, cum se face că d-l Proudhon nu 
este conservator ? Aceste contradicţii evidente el le explică 
prinr-un întreg sistem de antagonisme. 

Pentru ilustrarea acestui sistem de antagonisme să luăm 
un exemplu. 

Monopolul este bun, pentru că este o categorie economică, 
deci o eman.ţie a lui dumnezeu. Concurenţa este bună, căci 
şi ea este o categorie economică. Dar ceea ce nu este bun este 
realitatea monopolului şi realita,tea concurenţei. Şi mai rău 
este faptul că monopolul şi concurenţa Se devorează reciproc. 
Ce-i de făcut ? Dat fiind că aceste două idei eterne ale lui 
dumnezeu se contrazic, d-lui Proudhon i se pare evident că 
în sînul lui dumnezeu există şi o sinteză a acestor două idei, 
în care relele monopolului sînt echilibrate de concurenţă, şi 
viceversa. Din lupta di�re aceste două idei va rezulta pînă 
la urmă numai latura lor bună. Trebuie numai să-i smulgem 
lui dumnezeu această idee secretă şi apoi s-o aplicăm, şi totul 
va fi în perfectă ordine ; trebuie numai să dezvăluim formula 
sintetică ascunsă în negura raţiunii impersonale a omenirii. 
D-l Proudhon nu pregetă nici o clipă să-şi asume rolul de 
revelator. 

Dar îndreptaţi-vă o clipă privirea asupra vieţii reale. In 
viaţa economică actuală veţi găsi nu numai concurenţa şi 
monopolul, dar şi sinteza lor, care nu este o formulă, ci o 
mişcare. Monopolul produce concurenţa, concurenţa produce 
monopolul. Totuşi aceasa ecuaţie, departe de a înlătura difi-



566 Karl Max 

cultdţile sltuaţiei actuale, cum îşi închipuie economiştii bur
ghezi, are drept rezultat o sitUaţie şi mai grea, şi mai 
încurcată. Prin urmare, dacă tTansformi baza pe care se înte
meiază relaţiile economice actuale, dacă distrugi modul de 
producţie actual, distrugi nu numai concurenţa, monopolul şi 
antagonismul dintre ele, dar şi unitatea lor, sinteza lor, miş
carea în care concurenţa şi monopolul se echilibrează real
mente. 

Acum vă voi da un exemplu de dialectică aşa cum o înţe
lege d-l Proudhon. 

Libertatea şi sclavajul formează un antagonism. Nu e ne
voie să vorbesc nici de laturile bune şi nici de cele rele ale 
libertăţii. Cît priveşte sclavajul, nu e nevoie să vorbesc despre 
laturile lui rele. Singurul lucru care trebuie explicat este latura 
bună a sclavajului. Nu e vorba de sclavajul indirect, de scla
vajul proletariatului ; e vorba de sclavajul direct, de sclavajul 
negrilor din Surinam, din Brazilia, din statele sudice ale Ame
ricii de Nord. 

Sclavajul direct este pivotul industriei noa;re de azi, ca 
şi maşinile, creditul etc. Fără sclavaj nu ar exista bumbac ; 
fără bumbac nu ar exista industria modenă. Sclavajul este 
acela care a dat valoare coloniilor, care au creat comerţul 
mondial, iar comerţul mondial este condiţia necesară pentru 
existenţa marii industTii mecanizate. De aceea, înainJtea nego
ţului cu negri, coloniile il-au dat lumii vechi decît foarte pu
ţine produse şi i-au schimbat decît prea puţin faţa lumii .  
Sclavajul este deci o categorie economică de cea mai mare 
importanţă. Fără sclavaj , America de Nord, ţara cea mai 
avansată, s-ar fi transformat într-o ţară patriarhală. Ştergeti 
America de Nord de pe harta lumii şi veţi ajunge la anarhie, 
la decadenţa completă a comerţului şi a civilizaţiei modene. 
Or, a face să dispară sclavajul ar însemna ca America să fie 
ştearsă de pe harta lumii *. Aşadar sclavajul, fiind o categorie 
economică, a existat de la începutul lumii la toate popoarele. 
Popoarele moderne l-au mascat numai în propria lor ţară, 
dar l-au introdus fără mască în lumea nouă. Ce atitudine să 
adopte bunul domn Proudhon după aceste reflexii asupra scla
vajului ? El caută sinteza libeăţii şi a sclavajului, adevărata 
cale de mijloc, cu alte cuvinte echilibrul dintre sclavaj şi 
libertate. 

D-l Proudhon a priceput foarte bine că oamenii fabrică 
postavul, pînza, mătăsurile - într-adevăr, o mare ispravă să 

• Vezi în volumul de faţă, ag. 131 ,  nota de la  subsol. 
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�ricepi atîta lucru I Ceea ce n-a priceput însă d-l Proudholl 
este faptul că oamenii produc - corespunz�or forţelor lor 
de producţie - şi relaţiile socIale în cadrul cărora produc 
postavul şi pînza. Şi mai puţin a priceput d-l Proudhon faptul 
că oamenii, care produc relaţiile sociale corespunzătoare pro
ducţiei lor materiale, creează totodată şi ideile, categoriile, 
adică expresia abstractă, ideală, a acestor relaţii sociale. Prin 
urmare, categoriile sînt to b atît de puţin etene ca şi relaţiile 
a căror expresie sînt. Ele sînt produse istorice şi trecătoare. 
Pentru d-l Proudhon, dimpotrivă, abstracţiile, categoriile sînt 
cauza primară. După părerea lui, ele, şi nu oamenii, făuresc 
istoria. Abstracţia, categoria ca atare, adică ruptă de oameni 
şi de activitatea lor materială, este, fireşte, nemuritoare, in
variabilă, impsibilă i ea nu este decît o creaţie a raţiunii 
pure, ceea ce nu înseamnă altceva decît că abstracţia ca atare 
este abstractă. Minunată tautologie ! 

Astfel relaţiile economice, considerate drept categorii, s înt 
pentru d-l Proudhon nişte formule eterne, care nu au un 
început şi nici nu cunosc vreo dezvoltare. 

Cu alte cuvinte, d-l Proudhon nu afirmă de-a dreptul că 
viaţa burgheză este pentru el un adevăr etern. El o spune pe 
ocolite, zeificînd ca.egoriile care exprimă sub formă de idei 
relaţiile burgheze. Prin faptul că produsele societăţii burgheze 
i se înfăţişează sub formă de categorii , de idei, el le consideră 
drept nişte creaţii eterne, ivite spontan, înzestrate cu o viaţă 
proprie. In felul acesta el nu depăşeşte orizontul burghez. Ope
rînd cu ideile burgheze şi pornind de la premisa că ele sînt 
adevlruri eterne, el caută si!eza acestor idei, echilibrul lor, 
şi nu vede că modul lor actual de a se echilibra este singurul 
posibil. 

In fond d-l Proudhon nu face decît ceea ce face orice bun 
burghez. Oricare din ei iţi va spune că concurenţa, monopolul 
etc. în principiu, adică considerate ca noţiuni abstracte, sînt 
sinqurele temelii ale vieţii, dar că în practică ele lasă mult 
de dorit. Ei vor cu toţii concurenţa, dar fără consecinţele ne
faste ale concurenţei. Ei vor cu toţii imposibilul, adică con
diţiile de viaţă burgheze, dar fără consecinţele care decurg 
inevabil din aceste condiţii. Nici unul din ei nu pricepe că 
modul de producţie burghez este o formă istorică şi trecă
toare la fel ca şi modul de producţie feudaJ . Această eroare 
provine din faptul că pentru ei omul-burghez este s ingura 
bază posibilă a oricărei societăţi, că ei nu-şi pot închipui o 
orînduire socială în care omul să fi încetat de a fi burghez. 
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D-l Proudhon este, deci, în mod inevitabil doctrinar. Miş
c area istorică care revoluţionează lumea actuală se reduce 
peutru el la problema de a descoperi echilibrul just, sinteza 
a două idei burgheze. Om abil, el descoperă cu multă in�
niozitate gîndul ascuns I lui dumnezeu, unitatea celor două 
"ideTIzolate, care sînt izolate numal pentru că d-l Proudhon 
le-a izolat de viaţa practică, de p roducţia actuală, care este 
îmbinarea realităţilor exprimate de aceste idei. In locul marii 
mişcări istorice care ia naştere din conflictul dintre forţele 
de producţie deja dobindite ale oamenilor şi relaţiile lor so
ciale, care nu mai corespund acestor forţe de producţie ; în 
locul războaielor cumplite care se pun la cale între diferitele 
clase ale unei naţiuni şi între diferitele naţiuni ; în locul ac
ţiunii practice şi revoluţionare a maselor, singura care poate 
rezolva aceste conflicte ; în locul acestei mişcări largi, con
tinue şi complicate, d-l Proudhon pune mişcarea de evacuare 
din capul s ău. Aşadar istoria o făuresc savanţii, oamenii capa
bili s ă-i subtilizeze lui dumnezeu gîndul său ascuns. Oameni
lor simpli nu le rămîne decît să aplice revelaţiile acestora. 
Intelegeţi acum de Ce d-l Proudhon este un duşman declarat 
al oricărei mişcări politice. Pentru el rezolvarea problemelor 
actuale nu constă în acţiunea publică, ci în rotaţiile dialectice 
din capul său. Deoarece pentru el categoriile sînt forţele mo
trice, pentru a schimba categoriile nu e nevoie să s chimbi 
viaţa practică, ci invers. Trebuie schimbate categoriile, ceea 
ce va avea drept consecinţă s chimbarea societăţii existente. 

In dorinţa sa de a împăca contradicţiile, d-l Proudhon nici 
nu-ş. pune măcar întrebarea dacă n�ar trebui cumva răstur
nată însăşi baza acestor contradicţii. El se aseamănă întru to
tul doctrinarului politic care vrea să păstreze şi regele, şi 
Camera deputaţilor, şi Camera pairilor ca părţi integrante ale 
vietii sociale, ca nişte categorii etene, cu singura deosebire 
că d-l Proudhon este în căutarea unei formule noi pentru 
echilibrarea acestor forţe, al căror echilibru constă tocmai în 
miscarea actuală, în care una din aceste forţe este cînd Învin
g:toarea, cînd sclava celeilalte. Astfel, în secolul al XVIII-lea 
o mulţime de capete medio cre s-au s trăduit să găsească for
mula justă care să ducă la un echilibru între stările sociale, 
nobilime, rege, parlamente etc.,  şi peste noapte n-a mai existat 
nici rege, nici parlament, nici nobilime. Echilibrul just în acest 
antagonism a fos t  răstunarea tuturor relaţiilor sociale care 
stăteau la baza acestor întocmiri feudale, ca şi la baza anta
gonismului dintre aceste întocmiri feudale. 
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Deoarece d-l Proudhon aşază de o parte ideile eterne, cate
goriile raţiunii pure, iar de cealaltă parte oamenii şi viaţa lor 
practică, care, după părerea lui, reprezintă aplicarea acestor 
categorii, veţi găsi la el, din capul locului, un dualism între 
viaţă şi idei, între suflet şi trup, dualism care se repetă sub 
multe forme. Vedeţi deci că acest antagonism nu este altceva 
decît incapacitatea d-lui Proudhon de a pricepe originea şi 
istoria profană a categoriilor pe care le zeifică. 

Scrisoarea mea este şi aşa prea lungă ca să mă mai pot 
opri asupra acuzaţiilor ridicole pe care le aduce d-l Proudhon 
comunismului. Pentru moment, veţi admite că un om care n-a 
înţeles rînduielile actuale ale societăţii poate cu atît mai puţin 
să înţeleagă mişcarea care tinde să le răstoarne şi manifestă
rile literare ale acestei mişcări revoluţionare. 

Singurul punct asupra căruia sînt absolut de acord cu 
d-l Proudhon este aversiunea lui faţă de sentimentalismul 
socialist. Incă înaintea lui mi-am atras multe duşmănii persi
flînd socialismul gregar, sentimental, u,lopic. Dar nu-şi face 
oare d-l Proudhon iluzii ciudate cînd opune sentimentalismul 
s ău de mic-burghez - mă refer la peroraţiile sale despre 
căsnicie, dragostea conjugală şi alte banalităţi asemănătoare 
- sentimentalismului socialist, care la Fourier, de pildă, este 
mult mai profund decît platitudinile preienţioase ale bunului 
nostru Proudhon ? El însuşi îşi dă atît de bine seama de totala 
netemeinicie a argumentelor s ale, de completa sa incapacitate 
de a vorbi despre asemenea lucruri, Încît îşi iese din fire, 
vociferează, e cupins de irae hominis probi *, spumegă, în
jură, denunţă, acuză de infamie, blestemă, se bate cu pumnii 
în piepJ şi se laudă în faţa lui dumnezeu şi a oamenilor că nu 
are nimic comun cu infamiile socialiste I El nu supune unei 
critici sentimentalismul socialist sau ceea ce consideră el ca 
atare. Ca un adevărat sfînt, ca un papă, el aruncă anatema 
asupra sărmanilor păcătoşi şi proslăveşte mica burghezie şi 
mizerabilele iluzii idilice, patriarhale ale căminului familial. 
Si aceasta nu e cîtuşi de puţin întîmplător. D-l Proudhon este 
din creştet pînă-n tălpi filozoful, economistul micii burghezii. 
Intr-o societate înaintată, mic-burghezul devine cu necesitate, 
prin însăşi situaţia sa, pe de o parte socialist, iar pe de altă 
parte economist ;  cu alte cuvinte, el este orbit de grandoarea 
marii burghezii şi simpatizează cu suferinţele poporului. El 
este în acelaşi timp burghezul şi poporul. In forul său interior 
el se mîndreşte că e imparţial, că a găsit echilibrul just, care 

• - îia omlui cinstit. - Nota Trad. 



570 Karl Marx 

are pretenţia că se deosebeşte de calea de mijloc. Un astfel 
de mic-burghez zeifică contradicţia, căci contradicţia este 
esenţa fiinţei s ale. El însuşi nu e altceva decît întruchiparea 
contradicţiei sociale. El trebuie să jusifice în teorie ceea ce 
este în practică, şi d-l Proudhon are meritul de a fi interpretul 
ştiinţific al micii burghezii franceze, ceea ce constituie un 
merit real, căci mica burghezie va fi o parte integrantă a tutu
ror revoluţiilor sociale din viitor. 

Mi-ar fi păr:t bine să vă pot trimite împreună cu această 
scrisoare şi cartea mea despre economia politică, dar pînă-n 
prezent mi-a fost imposibil să tipăresc atît această lucrare cît 
şi critica făcută filozofilor şi socialiştilor germani despre care 
v-am vorbit la Bruxelles *. Nici nu vă puteţi închipui ce greu
tăţi întîmpină în Germania publicarea unei asemenea lucrări 
aH-i din partea poliţiei cît şi din partea editorilor, care sînt ei 
înşişi reprezentanţi interesaţi ai tut.ror curentelor pe care eu 
le atac. Cît priveşte propriul nostru partid, nu numai că este 
slab, dar o bună parte din partidul comunist german e por
nită împotriva mea fiindcă mă opun utopiilor şi pero
raţiilor ei. 

Tradus in limba franceză 

* Marx se referă la "Kritik der Politik und Nationalikonomie" ("CrI
tica politicii şi a economiei politice") şi la "Die deutsche Ideologie" ("Ideo
logia germană") .  - Nota Red. 
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Notele lui Marx cu privire la crearea la 5 august 1847 
a comunităţii de la Bruxelles a Ligii comuniştilor 

5 august. Constituirea noii comunităţi 
\u fost aleşi : Preşedinte - �arx 
Secretar şi casier : Gigot 
Organul de conducere al circumscriptiei : Gigot, Junge, �arx, 
Wolff 

Se tipăreşte după fotocopia originalului 

* 

Asociaţia democrată pentru unirea şi înfrăţirea 
tuturor popoarelor, cu sediul la Bruxelles (Belgia) , 

către poporul elveţian 

Fraţi elveţieni, 
Un război dureros s-a terminat acum la voi. Cu ingrijora

rea şi tristeţea pe care un război civil le trezeşte intotdeauna 
intr-un suflet ales, toate popoarele au fost martore ale 
acestuia. 

Nu e momentul să ne ocupăm acum mai indeaproape de 
cauzele acestui război. Cele două tabere au vrut să-I ducă 
singure pînă la capăt fără a recurge la intervenţia cuiva. 

Şi nu putem decit să-i invinuim de o condnabilă lipsă 
de prevedere pe cei care din proprie iniţiativă s-au erijat in 
arbitri aferaţi ai diferendelor voastre interne. 

Există insă primejdia ca această lipsă de prevedere să ca-
pete un alt caracter. .. 

ln legătură cu aceasta, cei cărora le e scumpă libertatea 
sint, pe bună dreptate, revoltaţi, ba chiar alarmaţi. 

Urări mai mult sau mai puţin calde, mai mult sau mai puţin 
sincere şi chiar oferte de sprij in intr-o imprejurare sau alta 
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erau explicabile fără ca ele să fi fost atribuite pentru moment 
altor mobiluri decît deosebirilor de opinii dintre oameni în 
chestiuni poli.ce sau religioase. 

Astăzi însă este vorba de altceva. 
Imixtiunea unui Congres al regilor în treburile voastre nu 

poate fi altfel interpretată decît ca un atac făţiş sau camuflat 
împotriva insUfuţiilor voastre, în special împotriva dezvoltării 
pe care în mod legitim le-aţi dat-o în timpul ultimilor cinci
sprezece ani. 

Voi, fraţii noştri elveţieni, care de aproape şase secole 
staţi de straj ă acelei comori de libertate pe care feudalismul 
prădalnic l-a alungat încetul cu încetul aproape din toate cele
lalte ţări din Europa - în acest ceas hotărîtor, cînd toate 
popoarele se pregătesc să vă ceară şi ele partea lor din aceastâ 
libertate, aveţi obligaţia, atît faţă de noi cît şi faţă de voi, 
să apăraţi pentru ultima oară această comoară de preţ. 

Dacă aţi lăsa să vi se răpească această comoară, cele şase 
secole de straj ă tenace, pentru care va trebui în curînd să 
vă aducem prinosul recunoş!inţei noastre, vor fi pierdute pen
tru voi şi pentru restul Europei. 

Instituţiile democratice ar trebui să se refugieze peste 
ocean, pe pămîntul unei lumi noi, încetînd pentru multă vreme 
să mai fie pentru noi un exemplu, pe care l-am avea în faţa 
ochilor noştri şi pe care l-am putea urma şi noi fără efort. 

Cîrmuirea statului de către conducători aleşi de noi toţi i 
administrarea statului fără finanţe zdruncinate, fără ruinarea 
celor productivi în folosul unei clici de amploiaţi inutili i 
securitatea statului fără armată regulată i prosperitatea comer
cială şi industrial ă fără bariere vamale care să împiedice în
florirea sta�ului i libertatea de conştiinţă fără dominaţia bise
ricii i unde am găsi exemplul acelei orînduiri spre care tinde 
astăzi întreaga Europă, dacă Elveţia ar îngădui ca o bandă de 
regi, bancheri, miniştri, mercenari, monopolişti şi sectanţi să 
se amestece în treburile ei ? 

Scopul imixtiunii lor nu poate fi decît acela de a extirpa 
în fine din centrul Europei exemplul atît de funest pentru ei 
dat de poporul elveţian, care se guvernează dispensîndu-se 
de ei. 

Noi, �ei izgoniţi aici din toate colţurile Europei de vicisi
tudinile politice din ultimul timp i noi, cei care trăim în mij
locul unui popor mic aproape tot atît de liber ca şi voi i noi ,  
fraţi elveţieni, considerăm, întrucH a m  înţeles-o prea bine p e  
propria noastră piele, că este absolut necesar să v ă  adresăm 
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într-un singur glas urarea : nu vă lăsaţi biruiţi de intrigile 
diplomatice urzite împotriva voastră. 

Vă conjurăm deci să nu vă plecaţi urechea la perfidele 
)ferte de mediere care v-au parvenit din partea a cinci curţi 
regale (nu spunem cinci popoare) care, în cărdăşie, vor să vă 
atragă într-o cursă mortală. 

Nu vă sinchisiţi, chiar dacă vă ameninţă. Singurul lucru 
de care trebuie să vă temeţi e perfidia lor. 

Şi dacă vor trece de la ameninţare la fapte, cu chibzuială 
) să vă puteţi măsura forţele voastre cu cele de care dispun 
realmente curţile regale, avînd în vedere greutăţile lor in
terne, zi de zi mai mari. 

In cazul că intenţionează să recurgă la violenţă, nu veţi 
rămîne fără ajutor. Incredinţăm încă o dată, fraţi elveţieni, 
oblăduirii voastre sfînta comoară a libertăţilor democratice 
ale Europei pe care v-aţi priceput atîtl de bine pînă acum să o 
păziţi şi pe care aţi ştiut de curînd să o folosiţi în interesul 
drepturilor celor mulţi. 

Primiţi anticipat expresia re cunoştinţei noastre pentru sta
tornicia pe care o veţi dovedi în faţa lumii întregi, precum şi 
a simpatiei noastre celei mai vii. 

In numele Asociaţiei democrate şi în baza hotă
rîrii luate la 29 noiembrie 1841 de adunare. 
generală după şedinţa festivă închinată Poloniei, 
care s-a ţinut în acea zi la primăria oraşului 
Bruxelles, 

Comitetul asociaţiei : 

General Mellinet, şeful legiunilor civile de la 
1830, preşedinte de onoare 

L. Jottrand, avocat, fost membru al Congresului 
naţional belgian din 1830, preşedinte 

Maynz, avocat la Curtea de apel din Bruxelles 
Imbert, vicepreşedinte, fost redactor al ziarului 

"Le Peuple Souverain U din Marsilia 
Karl Marx, fost  redactor al "Gazetei renane " ,  

vicepreşedinte 
Lelewel Joachim, membru al guvenului naţional 
Georg Weerth, secretarul asociaţiei 
A. Picard, avocat la Curtea de apel din Bruxelles 
Spilthoorn, avocat la Tribunalul din Gand. Şeful 

guvernului provizoriu al Flandrei în 1830 
Pellering, cizmar 
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A. von Bornstedt, redactor la gazeta germană din 
Bruxelles. 
Muncitorii germani din Bruxelles uniţi într-o 

asociaţie au aderat la prezenta adresă. Ade
ziunea lor este confirmată de următorii membri 
ai Comitetului asociaţiei : 

Preşedinte - Wallau 
Vicepreşedinte - Hess 
Secretar - W olff 
Casier - Riedel 

Se tipăreşte după : Tradus din limba gemană 
KalI Max-Friedrich Engels 
Historisch-kritische Gesamtausgabe, 
p artea inîi, voI. 6, 
Berlin 1 932, pag. 63263' 
Originalul a fost scris 
in limba franceză. 

Statutele Ligii comuniştilor 286 

Proletari din toate ţările, uniţi-vă I 

C A P I T O L U L  I 

L i g  a 

Art. 1 .  Scopul Ligii este răsturnarea burgheziei, dominaţia 
proletariatului , lichidarea vechii societăţi burgheze, bazată pe 
antagonisme de clasă, şi întemeierea unei societăţi noi, fără 
clase şi fără proprietate privată. 

Art. 2.  Condiţiile pentru a fi membru sînt : 
a) un fel de viaţă şi activitate corespunzătoare 

acestui ţel i 
b) energie revoluţionară şi zel în propagandă ; 
c) aderarea la comunism i 
d) abţinerea de la participarea la orice asociaţie 

anticomunistă politică sau naţională şi anun
ţarea organului superior în caz de participare 
la orice fel de asociaţie ; 

e) supunere faţă de hotărîrile Ligii ; 
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f) păstrarea secretului în legătură cu toate ches
tiunile Ligii i 

g) admiterea unanimă într-o comunitate. 
Cel care nu mai corespunde acestor condiţii va fi exclus 

(vezi capitolul VIII). 
Art. 3. Toţi membrii Ligii sînt egali şi fraţi şi ca atare îşi 

datorează unul altuia ajutor în orice împrejurare. 
Art. 4. Membrii Ligii poartă nume conspirative. 
Art. 5. Liga este organizată pe comunităţi, circumgcrfpţfî� 

circumscripţii conducătoare, organ central şi congrese. 

C A P I T O L U L  I I  

C o m u n i t a t e a  

Art. 6. Comunitatea este alcătuită din cel puţin trei i cel 
mult douăzeci de membri. 

Art .  7 .  Fiecare comunitate îşi alege un preşedinte şi un 
adjunct. Preşedintele conduce şedinţa, adjunctul ţine casa şi 
înlocuieşte pe preşedinte în caz că acesta lipseşte. 

Art. 8. Primirea de noi membri se face de către preşedin
tele comunităţii şi membrul care l·a propus, u asentimentul 
prealabil al comunităţii. 

Art. 9. Diferitele comunităţi nu se cunosc între ele şi n. 
sînt în corespondenţă unele cu altele. 

Art. 10. Comunităţile poartă denumiri distinctive. 
Art. 1 1 . Orice membru care îşi schimbă domiciliul e dator 

să-şi anunţe în prealabil preşedintele. 

C A P I T O L U L  I I I  

C i r c u m s c r i p ţ i a  

Art. 12.  Circumscripţia cuprinde cel puţin două şi cel mult 
zece comunităţi. 

Art. 13. Preşedinţii şi adjuncţii comunităţilor alcătuiesc 
organul de conducere al circumscripţiei. Acesta îşi alege n 
preşedinte din sînul său. Circumscripţia e în corespondenţă 
cu comunităţile ei şi cu circumscripţia conducătoare. 

Art. 14. Organul de conducere al circumscripţiei este u
terea executivă pentru toate comunităţile cirscripţieL 
37 - Marx-Engels - Opere. voI. 4 
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Art. 15. Comunităţile izolate urmează să fie incluse într-o 
circumscripţie existentă, sau să formeze, împreună cu alte co
munităţi izolate, o nouă circumscripţie. 

C A P I T O L U L  I V  
C i r c u m s c r i p ţ i a  c o n d u c ă t o a r e  

Art. 16. Diferitele circumscripţii ale unei ţări sau ale unei 
provincii sînt subordonate unei circumscripţii conducătoare. 

Art. 17. împărţirea circumscripţiilor Ligii pe provincii şi 
instituirea de circumscripţii conducătoare se face de către 
congres, pe baza propunerilor organului central. 

Art. 18. Circumscripţia conducătoare este puterea execu
tivă pentru toate circumscripţiile din raza ei. Ea este în co
respondenţă cu aceste circumscripţii şi cu organul central. 

Art. 19. Circumscripţiile nou formate sînt incluse în cir
eumscripţia conducătoare cea mai apropiată. 

Art. 20. Circumscripţiile conducătoare sînt răspunzătoare 
in mod provizoriu faţă de organul central şi în ultimă instantă 
fată de congrps 

C A P I T O L U L  V 
O r g a n u l  c e n t r a l 

Art. 2 1 .  Organul central este puterea executivă a întregii 
Ligi şi ca atare răspunzător faţă de congres. 

Art. 22. El se compune din cel puţin cinci membri şi se 
alege de către organul de conducere al  circumscripţiei din 
localitatea în care congresul şi-a stabilit sediul. 

Art. 23. Organul central este în corespondenţă cu circum
scripţiile conducătoare. El face trimestrial o dare de seamă 
asupra situaţiei întregii igi. 

C A P I T O L U L  V I  
D i s p o z i ţ i i  c o m u n e  

Art. 24. Comunităţile şi organele de conducere ale circum
scripţiilor, cit şi organul central se întrunesc cel puţin o dată 
la do.uă săptămîni. 
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Ari. 25. Membrii organelor de conducere ale circumscrip
ţiilor şi ai organului central se aleg pe termen de un an, sînt 
re eligibili şi pot fi oricînd revocaţi de alegătorii lor. 

Art. 26. Alegerile au loc în luna septembrie. 
Ari. 27. Organele de conducere ale circumscripţiei vor 

conduce dezbaterile comunităţilor în conformitate cu ţelurile 
Ligii. 

Dacă organul central consideră că dezbaterea anumitor 
chestiuni este de interes general şi direct, va invita întreaga 
Ligă să le dezbată. 

Art. 28. Membrii Ligii vor lua contact cel puţin o dată la 
trei luni, iar comunităţile cel puţin o dată pe lună cu organul 
de conducere al circumscripţiei lor. 

Fiecare circumscripţie trebuie să facă o dare de seamă cir
cumscripţiei conducătoare cel puţin o dată la două luni, iar 
fiecare circumscripţie conducătoare trebuie să facă o dare de 
seamă organului central cel puţin o dată la trei luni des�re 
districtul său. 

Art.  29.  Fiecare organ de conducere al Ligii are obligaţia 
să ia măsurile necesare pentru siguranţa şi activitatea sus
tinută a Ligii, în cadrul statutelor şi pe răspundere proprie, 
anuntind imediat organul superior. 

C A P I T O L U L  V I I  
C o n g r e s u l  

Art. 30. Congresul este puterea legislativă a întregii Ligi. 
Toate propunerile de modificare a statutelor se înaintează de 
către circumscripţiile conducătoare organului central, care le 
supune congresului. 

Art. 31 .  Fiecare circumscripţie trimite un delegat. 
Art. 32. Circumscripţiile cu mai puţin de 30 de mem

bri trimit un delegat, cele cu mai puţin de 60 de membri tri
mit doi delegaţi, cele cu mai puţin de 90 de membri trimit trei 
delegaţi etc. Circumscripţiile pot fi reprezentate de membri 
ai Ligii care nu sînt din localitatea respectivă. 

In cazul acesta vor trimite însă delegatului lor un mandat 
amănunţit. 
37* 
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Art. 33. Congresul se întruneşte în luna august a fiecări 
an. In cazuri urgente, organul central convoacă un congres 
extraordinar. 

Art. 34. Congresul stabileşte de fiecare dată localitatea în 
care organul central îşi va avea sediul în anul următor, pre
cum şi localitatea unde se va întruni următorul congres. 

Art. 35. Organul central participă la congres, dar nu are 
vot deliberativ. 

Art. 36. După fiecare sesiune, congresul lansează, pe lîngă 
circulara sa, şi un manifest în numele partidului. 

C A P I T O L U L  V I I I  
I n f r a c ţ i u n i  î m p o t r i v a  L i g i i  

Art. 37. Cel ce calcă condiţiile cerute membrilor (art. 2) va 
fi, după împrejurări, suspendat din Ligă sau exclus. 

Excluderea face cu neputinţă reprimirea . 
Art. 38. Numai congresul hotărăşte asupra excluderii. 
Art .  39. Membrii pot fi suspendaţi de către circumscripţii 

sau de către comunităţi avizînd imediat organul supe
rior. Şi în această privinţă decide în ultimă instanţă con
gresul. 

Art. 40. Reprimirea membrilor suspendaţi se face de către 
organul central, în urma propunerii circumscripţiei. 

Art. 4 1 .  Infracţiunile impotriva Ligii sînt judecate de către 
urganul de conducere al circumscripţiei, care se îngrijeşte şi 
de executarea hotărîrii. 

Art. 42. Indivizii suspendaţi şi cei excluşi, ca şi în genere 
persoanele suspecte, vor fi puşi sub supraveghere şi împiedi
caţi de la acţiuni dăunătoare Ligii. Uneltirile unor asemenea 
indivizi trebuie aduse de îndată la cunoştinţa comunitătii 
respective. 

C A P I T O L U L  I X  
F o n d u r i l e  L i g i i  

Art. 43. Congresul stabileşte pentru fiecare ţară un minim 
de cotizaţie pe care trebuie s-o plătească fiec�re membru. 
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Art. 44. Din această cotizaţie, jumătate se atribuie orga

nului central şi jumătate rămîne în casa circumscripţiei sau a 
comunităţii. 

Art. 45. Fondurile organului central se întrebinţează : 
1} Pentru acoperirea cheltuielilor de corespon

denţă şi de administraţie. 
2} Pentru tipărirea şi difuzarea manifestelor pro

pagandistice. 
3} Pentru trimiterea de emisari ai organului cen

tral cu anumite sarcini. 
Art. 46. Fondurile organelor de conducere locale se între

buinţează : 
1} Pentru acoperirea cheltuielilor de corespon

denţă. 
2} Pentru tipărirea şi difuzarea manifestelor pro

pagandistice. 
3} Pentru trimiterea de emisari in anumite 

ocazii. 
Art. 47. Comunităţilor şi circumscripţiilor care timp de 

şase luni nu au trimis organului central cotizaţiile li se va  
anunţa de  către acesta suspendarea din ligă. 

Art. 48. Organele de conducere ale circumscripţiilor vor 
da socoteală comunităţilor lor, la intervale de cel mult trei 
luni, de cheltuieli şi încasări. Organul central dă socoteală 
congresului de administrarea fondurilor Ligii şi de situaţia 
casei Ligii. Orice delapidare a fondurilor Ligii se sancţionează 
cu Qedeapsa cea mai aspră. 

Art. 49. Cheltielile extraordinare şi cheltuielile pentru 
convocarea congresului se acoperă prin contribuţii extraordi
nare. 

C A P I T O L U L  X 
P r i m i r e a  

Art. 50. Prşedintele comunităţii citeşte celui ce urmează 
d fi primit statutele de la art. 1 pînă la art. 49, le explică, şi 
într-o scurtă alocuţiune stărie în mod deosebit asupra obli
gaţiilor pe care şi le ia acesta, punîndu-i apoi întrebaea : 
.,Vrei deci să  intri în această ligă ? u .  Dacă răspunde "Da 1 " ,  
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preşedintele îi cere cuvîntul de onoare că-şi va îndeplini obli
gaţiile de membru al Ligii, îl declară membru al Ligii şi la 
şedinţa următoare îl introduce în comunitate. 
Londra, 8 decembrie 1847. 

In numele celui de-al doilea congres din toamna anu
lui 1847. 

Secretar : 
(ss) Engels 

Publicat ca supliment la cartea : 
Wermuth und Stieber. 
" Die Communisten-Verschw6rungen 
des neunzehnten Jahrhunderts·.  
Erster Theil, Berlin, 1853 

Preşedinte : 
(ss) Karl Schapper 

Se tipăreşte după textul 
suplimentului 
Tradus din limba germană 

Asociaţia democrată din Bruxelles către sociaţia 
"Frăţia democrată" din Londra 

Am primit scrisoarea dv. din decembrie anul trecut şi am 
luat imediat în discuţie propunerile dv. cu privire la convo
carea unui congres democrat internaţional şi stabilirea unei 
corespondenţe lunare între dv. şi asociaţia noastră 287. 

Propunerile de a ţine primul congres democrat aici, la Bru
xelles, şi de a convoca pe cel de-al doilea la Londra ; sugestia 
ca primul congres să fie convocat de asociaţia noastră la o 
dată care să coincidă cu cea a aniversării revoluţiei belgiene, 
în septembrie anul acesta, iar programul de lucru să fie pre
gătit de comitetul acestei asociaţii, - toate aceste propuneri 
au fost acceptate în unanimitate şi cu entuziasm. 

Oferta de a iniţia o corespondenţă lunară regulată cu aso
ciaţia noastră a fost de asemenea primită cu cel mai mare 
entuziasm. 

Vă vom arăta acum pe scurt cum se prezintă situaţia noas
tră în general şi succesele pe care le-am obţinut. 

Situaţia asociaţiei noastre este cum nu se poate mai bună. 
Numărul membrilor noştri creşte în fiecare săptămînă, şi în 
aceeaşi măsură Creşte şi interesul cu care publicul în general, 
şi clasa muncitoare în special, urmăreşte activitatea noastră·. 
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Cea mai bună dovadă a succeselor noastre o constituie însă 
interesul trezit în toată Belgia de mişcarea noastră. Am pri
mit cereri din oraşele mai însemnate ale ţării ca să trimitem 
delegaţi pentru a înfiinţa acolo asociaţii democrate ca ale 
noastre, care să ţină o legătură permanentă cu asociaţia din 
capitală. 

Am acordat imediat cea mai mare atenţie acestor cereri. 
Am trimis la Gand o delegaţie pentru a ţine un miting public 
în vederea înfiinţării unei filiale a asociaţiei. La miting a par
ticipat n public extrem de numeros ,  care a primit delegaţia 
noastră, formată din reprezentanţi ai mai multor naţiuni ,  cu 
un entuziasm de nedescris. S-a hotărît imediat înfiinţarea unei 
asociaţii democrate, iar numele celor care doresc să devină 
membri au fost înscrise pe o listă. Intre timp am primit din 
Gand ştirea că asociaţia a fost definitiv constituită şi că a 
avut loc un al doilea miting, care l-a întrecut pe primul atît 
în ceea ce priveşte numărul participanţilor cît şi entuziasmul 
stîrnit. Au fost de faţă peste 3.000 de cetăţeni şi, sîntem bucu
roşi s-o spunem, majoritatea erau muncitori. 

Considerăm terenul cîştigat la Gand drept unul dintre cele 
mai importante succese repurtate de cauza noastră în Belgia. 
Gand este cel mai mare oraş industrial al Belgiei, cu peste 
100.000 de locuitori, fiind în mare măsură centrul de atracţie 
al întregii populaţii muncitoare din Flandra. Poziţia adoptată 
de Gand este hotărîtoare pentru întreaga mişcare muncito
reascd din ţară. De aceea putem considera că aderarea munci
torilor industriali din acest Manchester al Belgiei la renaşte
rea unei mişcări pur democrate implică şi prevesteşte 
aderarea marii mase a proletarilor din Belgia. 

Sperăm ca în viitoarea noastră scrisoare să vă putem co
munica Succesele repurtate de cauza noastră şi în alte oraşe 
ale ţării, ceea ce va duce treptat la organizarea în Belgia a 
unui partid democrat puternic,  unit şi organizat. 

împărtăşim întru totul părerile dv. în chestiunea "apărării 
naţionale " ,  exprimate în recenta dv. adresă către muncitorii 
din Marea Britanie şi Irlanda 288. Sperăm că această adresă v: 
avea în mare măsură darul să lămurească poporul englez asu
pra adevăraţilor lui duşmani. 

Am văzut de asemenea cu mare bucurie acţiunea între
prinsă de marea masă a cartiştilor englezi pentru a stabili. 
în sfîrşit, o legătură strînsă între poporul irlandez şi cel al 
Marii Britanii. Credem că in momentul de faţă poate fi mai 
lesne ca oricînd spulberată prejudecata în irtutea căreia po-
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porul irlandez nu face o deosebire între clasele asuprite din 
Anglia şi asupritorii ambelor ţări şi-i urăşte şi pe unii şi pe 
alţii deopotrivă. Sperăm ca în foarte scurt timp să vedem 
unite laolaltă sub conducerea lui Feargus O'Connor mişcarea 
populară din Anglia şi cea din Irlanda, şi considerăm apro
piata alianţă a claselor asuprite din cele două ţări sub stin
dardul democraţiei drept unul din cele mai însemnate suc
cese repurtate de cauza noastră în general. 

lncheiem trimiţîndu-vă salutul nostru frăţesc, 

3ruxelles, 13 februarie 1848 

Publicat in 
ziarul "The Northern Star" 
r. 541 din 4 martie 1848 

Comitetul Asociaţiei democrate : 
L. Jottrand, preşedinte 
K. Marx, vicepreşedinte 
A. Picard, avocat, secretar 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba engleză 

Din darea de seamă asupra adunării Asociaţiei 
democrate din 20 februarie 1 848 apărută în 

, ,Deu tsche-Brisseler-Zei tung " 

Bruxelles. Adunarea Asociaţiei democrate din 20 februa
rie. Preşedinte : d-l Marx. - Primul a luat cuvîntul Friedrich 
Engels ,  pentru a răspunde la articolul cu privire la expulza
rea lui din Franţa, publicat de guvernul francez în "Moniteur 
Parisien" . Engels a expus pe scurt împrejurările în care a avut 
loc expulzarea lui 289. 

Asociaţia s-a declarat pe deplin satisfăcută de lămuririle 
date de Friedrich Engels .  Acest lucru a fost  exprimat şi de o 
serie de vorbitori care, în completare, au arătat felul în care 
s-a comportat guvernul francez cu ocazia expulzării şi a altor 
străini. 

Aceste cuvîntări au fost incluse în darea de seamă oficială . Asociaţiei democrate. 

Publicat in 
•• Deutsche-Brisseler-Zeitung" 
e. 16 din 24 februarie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba germană 
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D-Iui Julien Harney, redactorul ziarului 
"Northern Star" ,  secretarul asociaţiei 

"Frăţia democrată" din Londra 
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Bruxelles, 28 februarie 1848 

Cunoaşteţi, desigur, glorioasa revoluţie care a avut loc de 
curînd la Paris. 

In urma acestui eveniment important vă facem cunoscut că 
"Asociaţia democrată U a luat aici iniţiativa unei acţiuni paş
nice, dar energice, pentru a obţine, prin metodele îngăduite 
de instituţiile politice din Belgia, avantajele cucerite de 
poporul francez. 

Următoarele rezoluţii au fost adoptate în aclamaţii dintre 
cele mai entuziaste : 

1 .  Asociaţia democrată va organiza în fiecare seară întru
niri la care publicul va avea acces ; 

2. In numele asociaţiei se va expedia guvernului provi
zoriu al Franţei o adresă ,prin care i se va exprima simpatia 
noastră pentru revoluţia din 24 februarie ; 

3. Se va înainta o adresă consiliului comunal din Bru
xelles prin care acesta va i invitat să menţină ordinea publică 
şi să evite orice vărsare de sînge, în care scop să organizeze 
forţele municipale formate în general din garda civilă, adică 
din burghezi care sînt înarmaţi în împrejurări obişnuite, şi 
din meseriaşi care, în conformitate cu legile ţării, pot fi înar
maţi în situaţii excepţionale. In felul acesta armele vor fi În
credinţate deopotrivă burgheziei şi clasei muncitoare. 

Vă vom aduce la cunoştinţă cît se poate de des viitoarele 
noastre demersuri şi succese. 

Sperăm că, 'În ceea ce vă priveşte, veţi reuşi în curînd să  
înscrieţi Carta poporului printre legile ţării dv. ş i  că o veţi 
folosi apoi pentru a obţine noi succese. 

In încheiere, vă invităm ca în timpul acestei crize de cea 
mai mare însemnătate să întreţineţi legături regulate cu noi 
şi să ne transmiteţi toate ştirile privitoare la ţara dv. care ar 
putea avea o influenţă favorabilă asupra poporului belgian. 

Urmează semnăturile membrilor Comitetului 

Publicat in 
!iarul "Le Debat Sociala 
din 1 martie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba franceză 
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Către cetăţenii, membri ai guvernului provizoriu 
al Republicii Franceze 

Bruxelles, 28 februarie 148 

Cetăţeni ! 
Asociaţia democrată pentru unirea şi înfrăţirea tuturor 

popoarelor, înfiinţată acum cîteva luni la Bruxelles şi com
pusă din reprezentanţi ai mai multor naţjuni europene, care 
benefiCiază alături de belgieni şi pe pămîntul acestora de 
instituţii care permit de mai multă vreme exprimarea în mod 
liber şi public a tuturor părerilor politice şi religioase, vă 
felicită călduros pentru marea operă înfăptuită de naţiunea 
franceză şi vă exprimă recunoştinţa sa pentru imensul ser
viciu pe care această naţiune l-a adus omenirii. 

Noi am mai avut ocazia să-i felicităm pe elveţieni pentru 
faptul de a fi iniţiat opera de emanci2are a popoarelor, operă 
pe care aţi fost chemaţi s-o duceţi mai departe cu acea vigoare 
de care eroica populaţie a Parisului dă dovadă ori de cîte ori 
îi vine rîndul să acţioneze. Eram convinşi că nU va trebui să 
aşteptăm prea mult timp prilejul de a le adresa francezilor 
aceeaşi felicitare ca şi elveţienilor. Dar Franţa a scurtat con
siderabil timpul cînd credeam că va trebui să i le prezentăm. 
De altfel, aceasta nu constituie decît un motiv ca de acum 
încolo toate naţiunile să grăbească pasul pentru a merge pe 
urmele voastre. 

Credem că putem afirma cu certitudine că naţiunile care 
sînt cele mai apropiate de Franţa vor fi primele care o vor 
urma pe calea pe care ea a păşit. 

Această supoziţie este cu atît mai întemeiată, cu cît revo
luţia înfăptuită de Franţa e menită mai de grabă să strângă 
legăturile ei cu celelalte naţiuni decît să ameninţe indepen
denţa vreuneia din ele. ln Franţa lui februarie 1848 noi salu
tăm o pildă pentru popoare, şi nu pe stăpîna lor. De acum în
colo Franţa nU va mai aspira la alt omagiu. 

Noi o şi vedem pe marea naţiune, ale cărei des�ine le con
duceţi astăzi, bazîndu-şi autoritatea exclusiv pe încrederea 
tuturor, reînnoind, chiar şi cu popoarele pe care le-a consi
derat mult timp ca rivale care-i dispută puterea, o alianţă 
zdrunc'inată doar de politica odioasă dusă de cîţiva indivizi. 
Anglia şi Germania întind din nou mîna marii dv. ţări. Spania, 
Italia, Elveţia şi Belgia vor începe o acţiune sau se vor bucura 
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de linişte şi lbertate sub tripla dv. egidă. Intocmai ca Lazăr, 
Polonia va în'ia la chemarea pe care i-o vei adresa în trei 
limbi. 

Este imposibil ca Rusia însăşi să nu ină în cele din urmă 
săşi alăture glasul, pe care popoarele occidentale şi meridio
nale nu-l cunosc decît prea puţin. Vouă, francezi, vă revine 
onoarea, vouă vă revine gloria de a fi pus temelia acestei 
alianţe a popoarelor, cîntată în mod profetic de nemuritorul 
dv. Beranger. 

Primiţi, cetăţeni, o dată cu toată efuziunea sentimentelor 
noastre de frăţietate imuabllă, tributul recunoştinţei noastre 
celei mai profunde. 

Comitetul Asociaţiei democrate din Bruxelles pentru 
unirea şi înfrătirea tuturor popoarelor. 

L. Jo ttrand, avocat, preşedinte ; 
K. Marx, vicepreşedinte ; 
General Mellinet, preşedinte de onoare ; 
Lelewel ; 
Spilthoorn ; 
Maynz ; 
F. Ballin, casier 1 
A. Bataille, vicesecretar 1 
J. Pellering, muncitor 1 
Labiaux. 

Publicat in ziarul "La Reforme" 
din 4 martie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba franceză 

Hotărîrea Organului central al Ligii comuniştilor 
din 3 martie 1 848 

Proletari din toate ţările, uniţi-vă I 

Organul central al Ligii comuniştilor cu sediul la Bru
xelles, luînd act de hotărîrea precedentului Organ central de 
la Londra, care şi-a depus mandatul şi a mutat sediul Orga
nului central la Bruxelles, adică hotărîrea în virtutea căreia 
organul de conducere al circumscripţiei Bruxelles se cons'i
tuie în Organ central, 

avînd în vedere 
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ca In condiţiile actuale orice intrunire a membrilor Ligii, 
îndeosebi a celor germani, a devenit imposibilă la Bruxelles ; 

că unii membri din conducerea Ligii aflaţi la Bruxelles au 
şi fost arestaţi sau expulzaţi, iar ceilalţi �teaptă din clipă în 
clipă s ă  fie expulzaPi din Belgia ; 

că Parisul este în momentul de faţă centrul întregii mişcăi 
revoluţionare l 

că în actualele condiţii, cind Liga are nevoie de o condu
cere care s ă  acţioneze cu toată energia, este absolut necesar 
să se dea conducătorilor mină liberă l 
hotărăşte : 

1 .  Organul central îşi mută sediul la Paris.  
2. Organul central de la Bruxelles învesteşte pe Karl Marx, 

membru al Ligii, cu depline puteri, încredinţîndu-i conduce
rea centrală a tuturor treburilor Ligii, fiind răspunzător pen
tru aceasta în faţa noului Organ central, care urmează s ă  se 
constituie, şi în faţa viitorului congres. 

3. Organul central de la Bruxelles însărcinează pe Marx 
ca, de îndată ce împrejurările vor permite, să formeze la 
Paris, după propria sa alegere, un nou Organ central, format 
din cei mai indicaţi membri ai Ligii, recrutînd la nevoie şi 
membri care nu locuiesc la Paris . 

4. Organul central de la Bruxelles se dizolvă. 

Prezenta hotărîre a fost adoptată la Bruxelles la 3 martie 1848. 
Organul Central 

Semnat : Engels, F. Fischer, Gigot, 
H. Steingens, K. Marx 

Se tipăreşte după cartea : 
Wermuth und Stieber. 
"Die Communisten-Verschworungen 
des neunzehnten Jahrhunderts· .  
Erster Theil, Berlin, 1 853 

Tradus din limba german! 

Procesul-verbal al şedinţei 
Comunităţii din Paris a Ligii comuniştilor 

din 8 martie 1 848 

Procesul-verbal al şedinţei comunităţii din 8 martie 1848 { preşedinte : K. Schapper 
Au fost aleşi : secretar : K. Marx 
Schapper propune să ne constituim intr-o circumscripţie a 

Parisului, şi nu într-o simplă comunitate separată. 
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Propunerea este susţinută ne Marx şi de alţii. Se adoptă. 
Este primit Hermann. 
Se discută problema reprimirii membrilor suspendaţi din 

comunitate. 
Born relatează despre întrunirea de la cafeneaua "Europa"  j 

Sterbitzki vorbeşte despre acelaşi lucru. Se hotărăşte cu mare 
majoritate de voturi să nu se frecventeze acest local, unde 
Decker şi Venedey organizează o întrunire. 

Engler, Buchfink şi Vogler (weitlingieni) sînt primiţi cu 
unanimitate de voturi . 

Se hotărăşte cu unanimitate de voturi ca cei trei membri 
ai Ligii amin�iţi mai sus să fie însărcinaţi să primească pe 
membrii comunităţii weitlingiene pe care ei îi socotesc demn! . 

Schilling este primit cu unanimitate de voturi. 
In conducerea asociaţiei muncitoreşti libere sînt confir-

maţi următorii : 
Preşedinte : H. Bauer 
Vicepreşedinte : Hermann 
Doi secretari : Born şi Vogel 
Casier : Moll 
Trei organizatori : Buchfink, Schapper, Horne. 
Se hotărăşte ca preşedintele să folosească atunci cînd se 

adresează celorlalţi formula "prieteni u ,  iar ceilalţi - după 
cum vor crede de cuviinţă. 

Marx este însărcinat să prezinte un proiect de statut al 
asociaţiei muncitoreşti. 

Asociaţia liberă se va numi Clubul muncitorilor ger
mani 290. 

Wilhelm Hager este primit ca membru al Ligii (la propu
nerea lui Schapper, susţinută de H. Bauer) . 

Sediul asociaţiei libere trebuie să fie în centrul oraşului . 
Se dă cîtorva membri însărcinarea să caute o clădire cores
punzătoare. 

Sediul Ligii se fixează în strada Saint-Louls Saint
Honon� nr. 6. 

Sterbitzki propune candidatura lui Hermann, care este 
acceptată. 

Scris de K. Marx 
la 8 martie 1 848 

K. Marx 
Secretar 

K. Schapper 
Preşedinte 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Procesul-verbal al şedinţei 
Circumscripţiei din Paris a Ligii comuniştilor 

din 9 martie 1 848 

Şedinţa din 9 martie, ora 9 seara 
Marx prezintă proiectul de statut 29 1  întocmit de el, care 

este supus discuţiei. 
Articolul 1 este adoptat cu 2 voturi contra. Articolul 2 

este adoptat cu unanimitate de voturi i la fel artico
lele 3, 4, 5 şi 6. 

Aşadar, proiectul de statut este adoptat fără nici un fel de 
modificări. Secretarul dă apoi citire statutelor Ligii comuniş
tilor. Persoanele care au cerut să fie primite ca membri, după 
ce au ascultat statutele, declară că intră în Liga comuniştilor. 

Marx propune ca toţi membrii Ligii să .. şi comunice numele 
şi adresa. Problema este supusă discuţiei şi, în cele din urmă, 
se adoptă hotărîrea ca fiecare membru l Ligii să comunice 
numele sub care este cunoscut în Ligă şi adresa sa. 

Schapper propune ca, pe lîngă preşedinte şi secretar, să 
mai fie desemnate încă c'inci persoane, care să constituie 
organul de conducere al circumscripţiei din Paris. 

Cele patru comunităţi trebuie să aleagă fiecare cîte un 
membru. Alegerile se amînă pentru şedinţa viitoare. 

Schapper preiintă raportul cu privire la Organul central. 
La propunerea lui se hotărăşte ca fiecare membru care ia cu
vîntul să se s coale în picioare şi să-şi scoată pălăria. 

La propunerea lui Marx, Organul central va prezenta la 
şedinţa imediat următoare un raport asupra situaţiei generale 
a Ligii. 

Born, care a fost trimis la întrunirea de la manej , pentru a 
raporta asupra ei, Se întoarce peste trei sferturi de oră şi 
descrie situaţia lamentabilă a acestei comunităţi 292. 

Şedinţa următoare va avea loc sîmbăta viitoare la orele 
8 la cafeneaua "Belgia" din strada Grenelle Saint-Honore. 

Inainte de a ridica şedinţa, membrii Ligii comunică secre
tarulu'i numele şi adresele lor. Marx propune ca toţi membrii 
Ligii să poarte o panglicuţă roşie. Propunerea este primită în 
unanimitate. 

Se acceptă propunerea lui Schapper ca cineva să cumpere 
panglici roşii pentru toată lumea. 1 se dă lui Sax această 
sarCină. 
Scris de K. Marx 
la 9 martie 1848 

Se tipăreşte după manuscis 

Tradus din limba germană 
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însemnările lui Marx cu privire la arestarea, 
maltratarea şi expulzarea lui Wilhelm Wolff de către 

poliţia din Bruxelles (27 februarie-l martie 1 848) 

Petits Carmes*. 5 etrangers 34 Belges** 
Ochiul drept tumefiat al lui Wolff îşi va recăpăta cu greu 

vederea. 
Duminică 27 februarie, seara între 10 şi 1 1 .  
Maltratare l a  Hutel de Ville***, ghionţi din toate părţile. 

Maltratarea propriu-zisă are loc abia la prefectura de poliţie, 
unde se afla o grămadă de gardes civiques···· beţi. Un poliţist a tăbărît asupra lui Wolff, lovindu-i ochiul drept, astfel că 
vederea . . .  

1 s-au smuls ochelarii, a fost scuipat în obraz, lovit cu pi
cioarele, cu pumnii şi insultat. Unul dintre gardişti şi-a dovedit 
bravura participînd la aceste ieşiri huliganice. A fost chinuit. 

Intre timp a sosit Hody, şeful siguranţei publice, un filan
trop infam, un mişel ipocrit. 

Convorbire cu Wolff de 1 '/2 oră în prezenţa mişelului care 
l-a arestat, maltratîndu-l în mod oribil. 

Furia lui Hody din cauza prezenţei lui Wolff acolo. S-a ex
primat în termeni vehemenţi despre Asociaţia muncitorilor 
germani. "Am fost convins - a spus el între altele - că între 
cei care vor fi arestaţi astă-seară 2/3 vor fi germani " .  Wolff 
·a răspuns : "Oui, întrucît erau dinainte desemnaţi a fi ares
taţi" . . .  

Transportat de la Permanence·· ..  • la Amigo*·*···. Wolff 
I . . .  ? . . .  ] seara ( . . .  ? . . .  ] 

Toată povestea din acea seară a fost o provocare însce
nată de poliţie. Guvernul avea neapărat nevoie de arestaţi, 
şi mai ales de arestaţi germani. 

La Amigo au sosit curînd şi alţi arestaţi, care au luat loc 
alături de Wolff : belgieni. Wolff a fost într-atîta maltratat şi 
rănit, încît a pierdut aproape Un quart· .. ·*·· de sînge . . .  

Luni ş .a.m.d. transportat la petits Carmes. 

• - închisoare in Bruxelles. - Nota Trad . • •  5 străini, 34 belgieni. - Nota Trad. *** - primărie. - Nota Trad . 
. ... - garişti din garda civilă. - Nota Trad . 

..... - serviciu poliţienesc care funcţionează şi noaptea. - Nota Trad . 
. ..... - denumire populară p entru inchisoare i n  Belgia şi in Franţa de 

nord. - Nota Trad . 
..... .. - măsură de 93 de centilitri. - Not. Trad. 
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Miercuri cei şase străini arestaţi au primit ordinul de 
expulzare. Ordinul de expulzare al lui Wolff purta însă data 
de duminică 27 februarie, deci dinaintea arestării sale. La în
chisoare a fost mizerabil tratat. 

Se tipăreşte după : 
Karl Marx-Friedrich Engels 
Historisch-Kritische Gesamtausgabe, 
partea intîi, vol. 6, 
Berlin 1932, pag, 656-651 

Tradus in limba gemană 
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38 - Marx-Engels - Opere. voI. IV 
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Adnotări 

Lucrarea de faţă reprezintă una din circularele pe care Comitetul co
munist de corespondenţă din Bruxelles, întemeiat de Max şi Engels, 
le trimitea, aşa cum arată Engels în articolul "Contribuţii la istoria 
Ligii comuniştilor" (1885) , "la ocazii deosebite, cînd era vorba de 
chestiuni interne ale partidului comunist în curs de fomare". 

La crearea Comitetului comunist de corespondenţă din Bruxelles, 
Kriege, ale cărui concepţii şi activitate erau aspru criticate in circu
lară, a fost nevoit să publice acest document în ziarul "Der V>lks
Tribun" nr. 23 şi 24 din 6 şi 13 iunie 146, al cărui redactor era. Cir
culara a mai fost publicată şi în numărul din iulie al revistei "Das 
Wesphălische Dampfboot" pe 1846. Rdactorul-şef al acestei publi
caţii, Otto Liining, unul dintre reprezentanţii "adevăratului socialism" 
din Germania, a prelucrat �nsă în mod tendenţios circulara, intrdu
cînd în text adaosuri de la el, şi într-o serie de cazuri schimbind în 
mod arbitrar textul. 

Titlul a fost dat e Institutul de marxism-leninism de pe l�ngă 
C.c. al P.C.U,S. - 1. 

2 "Der Volks-Tribun· - ziar săptămînal, fondat de "adevăraţii socia
lişti" germani la New York. A apărut de la 5 ianuarie pînă la 3- de
cembrie 1846. - 1 .  

3 "Tînăra Americă· - organizaţie a meşteşugarilor şi muncitorilor din 
America ; a constituit nucleul Asociaţiei naţionale pentru reformă,'-care 
îşi proolamase ca ţel să împartă fiecărui om al muncii cite un lot de 
pămînt fără plată. In a doua jumătate a deceniului al 5-lea al secolu
lui al XIX-lea, asociaţia a desfăşurat o agitaţie pentru reforma agrară, 
militînd împotriva plantatorilor-proprietari de sclavi şi a speculanţilor 
de terenuri, şi a formulat o serie de revendicări democratice (intro
ducerea zilei de muncă de 10 ore, abolirea solavajului, desfiinţarea 
armatei permanente etc,). Din mişcarea pentu refoma agrară au făcut 
parte şi mulţi meşteşugari emigranţi din Germania. Kriege şi grupul 
său, care au aderat cîtăva vreme la Asociaţia naţională pentru re
formă, îi abăteau însă pe emigranţii germani de la lupta entru ţeluri 
democratice, deoarece propagau ideile reacţionare utopiste ale "ade
văratului socialism" .  - 7. 

3S· 
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4 Este vorba de u'mătorul pasaj din broşura lui E. J. Sieyes "Ce este 
starea a treia ?" ("Qu'est-ce que le tiers-etat ? ") .  care a apărut în 1789 
în ajunul revoluţiel burgheze din Franţa : "Ce este starea a treia ? 
- Tot. - Ce a fost ea pînă acum din punct de vedere politic ? -
Nimic. - Pentru ce luptă ? - Să fie ceva".  - 14. 

5 Esseii - sectă religioasă din vechea Iudee (secolul al II�lea î.e.n. 
secolul al III-lea e.n.) . - 15. 

6 Este vorba de Seelwndlung (Comerţul maritim) - societate comer
cială de credit, fondată in 1 772 în Prusia ; această societate, care se 
bucura de o serie de importante privilegii de stat, acorda mari impru
muturi guvernului, indeplinind de fapt rolul de bancher şi de curtier 
în domeniul financiar. In 1904 a fost transformată oficial in banca de 
stat a Prusiei. - 17. 

7 O scrisoare a Comitetului comunist de corespondenlă din Bruxelles 
către G. A. Ko/ lgen - unul dintre documentele care reflectă străduinţa 
lui Marx şi Engels de a stabili legătura u participanţii la mişcarea 
socialistă din diferite ţări în vderea prgătirii terenului pentru crearea 
unui partid proletar internaţionaJ. Scrisoarea a fost scrisă ca răspuns 
la adresa (din 10 iunie 1846) a socialistului G. A. Kottgen din Elberfeld, 
care a incercat să-i unească pe adepţii concepţiilor socialiste şi comu
niste la Wuppertal (denumirea comună a două oraşe din Prusia renană, 
Barmen şi Elbefeld) . Date fiind insă disensiunile ideologice care 
domnau în acst grup, ideea creării Comitetului comunist de 
corespondenţă din Bruxelles, exprimată de Marx şi Engels in scrisoarea 
lor, n-a fost infăptuită. - 19. 

8 Este vorba de victorid liderului cartiştilor Q'Connor asupra candidatu
lui burghez in parlament Hobhouse la adunarea electorală din iulie 
1846, in timpul votării prin ridicare de miini. Rînă în 1872, in Anglia, 
în ziua propunerii candidaţilor votarea se făcea prin ridicare de miini 
cu participarea şi a acelora care nu avau drept de vot. La alegerile 
propriu-zise insă, cind işi putea pune candidatura şi cel care fusese 
respins cu prilejul votării prin ridicare de miini, la vot participa numai 
n cerc ingust de alegători "legitimi" ,  limitat prin existenţa unui cens 
de avere, de domiciliu etc. 

In pofida acestui sistem antidemocratic, O'Connor a reuşit şi in 
timpul scrutin ului din august 1841 să obţină majoritatea voturilor şi 
să intre in parlament. - 23. 

9 Este vorba de adoptarea billului din iunie 1 846 cu pnvue la abroga
rea legilor cerealelor. Aşa-numitele ,legi ale cerealelor, prin care se 
urmărea limitarea au interzicerea importului de cereale din străină
tate, au fost introduse in Anglia in interesul marilor proprietari funciari 
- landlorzii. Adoptarea billului din 1 846 a însemn.t victoria burghe
ziei industriale, care lupta impotriva legilor cer.lelor sub lozinca 
libertăţii comerţului. - 23. 
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1 0  Carta poporuluI, are cuprindea revendicările cartiştilor, a fost publi
cată la 8 mai 1 838 sub formă de proiect de lege, care urma să fie de
pus în parlament ; ea cuprindea 6 puncte : drept de vot universal 
(pentru bărbaţii care au împlinit 21 de ani) , alegeri parlamentare 
anuale, vot secret, nivelarea districtelor electorale, desfiinţarea cen
sului de avere pentru candidaţii în parlament, remunerarea deputaţilor. 
In 1 839 şi în 1842 petiţiile cartiştilor, prin care se cerea adoptarea 
Cartei poporului, au fost respinse de parlament. In 1 847-1848 cartiştii 
au desfăşurat din noU o campanie de masă pentru ad>tarea Cartei. 
- 23. 

1 1 "The Northem Star" - ziar săptămînal englez, organul central al car
tiştilor ; fondat în 1837 ; a apărut pînă în 1852, la început la Leeds, iar 
din noiembrie 1 844 la Londra. Fondatorul şi redactorul ziarului a fost 
F. O'Connor ; în deceniul al 5-la la redactarea ziarului a particiat şi 
J. Harney. Din septembrie 1 845 pînă în martie 1 848 a colaborat şi  
F. Engels la acest ziar. - 24. 

1 2  Titlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. - 26. 

1 3  "Le National" - cotidian francez, a apărut la Paris din 1 830 pînă în 
1851 ; in deceniul al 5-lea a fost organul republicanilor burghezi 
moderaţi. 

"La Reforme" - cotidian francez, organ al republicanilor demo
craţi mic-burghezi ; a apărut la Paris din 1 843 pînă în 1 850. Din octom
brie 1 847 pînă în ianuarie 1 848 Engels a publicat în acest ziar o serie 
de articole. - 27. 

1 4  Este vorba de pamfletul "Histoire edifiante et curieuse de Rotschild 
I-er, roi des juifs" ("Povestea edificatoare şi ciudată a lui Rotschild 1, 
rege al evreilor") . Paris, 1 846. Autorul pamfletului este J. M. Dernvel. 
- 28. 

1 5  Este vorba de decretele regale din 3 februarie 1 847 u privire la con
vocarea aşa-numitei Diete reuni te a Prusiei. Conform decretelor, Dieta 
re unită trebuia să fie adunarea comună a dietelor provinciale instituite 
în 1823, formate din reprezentanţii stărilor sociale. Imputernicirile 
Dietei reunite se limitau la : sancţionarea noilor impozite şi împrumu
turi, vot consultativ în cadrul discutării proiectelor de lge şi dreptul 
de a prezenta petiţii regelui. Fixarea esiunilor Dietei era lăsată la 
latitudinea regelui. 

Dieta reunită s-a deschis la 1 1  aprilie 1847, dar în iunie ea a fost 
dizolvată, deoarece majoritatea ei a refuzat să voteze un nou împru
mut. - 29. 

1 6  "The Times" - cel mai mare cotidian englez de orientare conserva
toare ; a fost fondat la Londra în 1785. 

"The Globe" - denumirea prescurtată a cotidianului englez "The 
Globe and Traveller", care a apărut la Londra începînd din 1803 ; în 
timpul guvernului whigilor, al căror organ era, a fost ziar guverna
mental ; din 1 866 el este organul coservatorilor. - 29. 
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1 7 "Journal des Debats· - titlul prescurtat al cotidianului francez bur
ghez "Jounal des Debats politiques et litteraires · ,  fondat la Paris în 
1789. In timpul monarhiei din iulie - ziar guvernamental, organ al 
burgheziei orleaniste. - 29. 

1 8  Uniunea vamală a statelor germane, care stabilea o graniţă vamală 
comună, a luat fiinţă in 1834. Cu timpul ea a cuprins toate statele 
Germaniei, cu excepţia Austriei şi a cîtorva state mici. Supremaţia in 
cadrul uniunii a avut-o Prusia. Chemată la viaţă de necesitatea creării 
unei pieţe gennane comune, Uniunea vamală a contribuit ulterior şi 
la unificarea politică a Germaniei. - 30. 
I 

1 9  In februarie 1846 a pornit în ţinuturile poloneze o insurecţie care a 
avut drept scop eliberarea naţională a Poloniei. Principalii iniţiatori 
ai , insurecţiei au fost democraţii-revoluţionari polonezi. In urma tră
dării insă din partea elementelor şleahtiste şi arestării conducătorilor 
insurecţiei de către ,poliţia prusiană, insurecţia generală a fost ză
dărnicită ; au avut loc numai izbucniri revoluţionare izolate. Numai 
in republica Cracovia, care din 1815 era supusă controlului comun al 
Austriei, Rusiei şi Prusiei, insurgenţii au reuşit la 2 februarie să re
purteze victoria şi să foneze un guvern naţional, care a lansat un 
manifest cu privire la desfiinţara servituţilor feudale. In acelaşi timp 
a avut loc o răscoală a ţăranilor ucraineni din Galiţia. Folosind con
tradicţiile naţionale şi de clasă dintre şleahtă şi ţărani, autorităţile 
austriece au ştiut, într-o serie de cazuri, să provoace ciocniri între 
ţăranii răsculaţi şi detaşamentele de insurgenţi ale şleahticilor. La 
Cracovia insurecţia a fost inăbuşită la Snceputul lunii martie 1846, 
după care guvernul austriac a înăbuşit mişcarea ţăranilor galiţieni. In 
noiembrie 1846 Austria, Prusia şi Rusia au semnat un tratat prin care 
Cracovia a fost anexată imperiului austriac. - 37. 

20 Titlul a fost dat de Institutul de marxism-Ieninism de e lîngă C.c. al 
P.C.U.S. - 38. 

21  "Jier'sche Zeitung· - ziar fondat l a  Trier în 1757 sub denumirea 
menţionată a apărut din 1815 ; la începutul deceniului al 5-lea al seco
lului al XIX-lea a fost organ burghez radical ; la mijlocul deceniului 
al 5-lea, fiind wb influenţa "adevăraţilor socialişti" (nul dintre cola
boratorii permanenţi a fost K. Grin) , a fost criticat d e  K. Marx şi 
F. Engels. - 38. 

22 Este vorba de cartea : P.-J. Proudhon. "Systeme des contradictions 
economiques, ou Philosophie de la misere" ("Sistemul contradicţiilor 
economice, sau filozofia mizeriei U) , voI. I-II, Paris, 1846. - 38. 

23- "Rheinische Zei/ung tiir Politilr, Handel und Gewerbe" - cotidian care 
a apărut la Colonia în perioada 1 ianuarie 1842 - 31 martie 1843. 
Ziarul a fost fondat de reprezentanţi ai burgheziei renane care aveau 
o atitudine opoziţionistă faţă de absolutismul prusac. Ziarul şi-a asi
gurat colaborarea cîtorva tineri hegelieni. In aprilie 1842 Karl Marx 
a .devenit colaborator al lui "Rheinische Zeitung" , iar în octombrie 
a aceluiaşi an - unul dintre redactorii lui. ln "Rheinische Zeitung" 
au fost publicate şi unele articole scrise de F. Engels. In timpul cit 
Karl Marx a fost redactor al ziarului, acesta a căpătat un caracter 
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democrat-revoluţionar din ce în ce mai pronunţat. Guvernul a instituit 
o cenzură deosebit de severă pentru "Rheinische Zeitung" , iar ulterior 
l-a interzis. - 38. 

24 Este vorba de lucrarea lui K. Marx şi F. Engels "Sfînta familie, sau 
Critica criticii critice. Impotriva lui Bruno Bauer & Co. " (vezi ediţia 
de faţă, voI. 2 ,  pag. 3-238), - 38. 

25 "Das Westphulische Dampiboot" - revistă lunară a "adevăraţilor so
cialişti" l a apărut sub redacţia lui O.  Lining la Bielefeld din ianuarie 
1 845 pînă în decembrie 1 846 şi la Paderborn din ianuarie 1 847 pînă 
în martie 1848. - 39. 

26 Studiul critic al lui Marx asupra cărţii : K. Grin. "Die soziale Be
wegung in Frankreich und Belgien" ("Mişcarea socială din Franţa şi 
din Belgia") , Darmstadt, 1 845 - capitol din "Ideologia germană" ,  lucrare 
publicată în timpul vieţii ,lui Marx şi Engels (vezi K. Marx şi P. Engels: 
"Ideologia germană" ,  voI. II, cap. IV l ediţia de faţă, voI. 3 ,  
pag. 51 1-561) .  Acest studiu a fost publicat în numerele din august 
şi septembrie ale revistei "Das Westphălische Dampfboot" din 1 847. 
- 39. 

27 K. Grin. "Bausteine" ("Pietrele de construcţie") . Darmstadt, 1 844. 
- 40. 

28 "Deutsch-Franzosische Jahrbiicher" - au apărut la Paris, in limba 
germană, sub redacţia lui Karl Marx şi Arnold Ruge. A apărut numai 
primul număr (dublu). în februarie 1 844, în care s-au publicat scrierile 
lui Karl Marx : "Contribuţii la problema evreiască" şi "Contribuţii la 
critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" , apoi lucrările lui 
F. Engels : "Schiţă a unei critici a economiei politice" şi "Situaţia 
Angliei. "Past and Present» by Thomas Carlyle" (vezi voI. 1 al ediţiei 
de faţă, pag. 382412, 413-427, 544-571 ,  572-598) . Aceste lucrări 
marchează trecerea definitivă a lui Marx şi Engels pe poziţiile mate
rialismului şi ale comunismului. Incetarea apariţiei acestei reviste se 
datoreşte în special divergenţelor principiale dintre Marx şi burghezul 
radical Ruge. - 40. 

29 "Neue Anekdota" ("Noi scrieri inedite") - culegere de articole ale 
lui M. Hess, K. Grin, O. Lining şi alţii, scasă la Darmstadt în 1845 
de către "adevăraţii socialişti" . - 40. 

30 In 1847 F. Engels a avut intenţia să publice această lucrare în broşură 
separată în Germania. Broşura n-a fost însă tipărită din cauză că edi
torul a fost arestat. Manuscrisul, care s-a păstrat numai în parte, a 
fost publicat pentru prima oară în U.R.S.S. în 1929. 

Titlul a fost dat de Institutul de marxism-Ieninism de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S. - 4 1 .  

3 1 Este vorba de adepţii ziarului "La Reforme" ,  care luptau pentru instau
rarea republicii şi pentru înfăptuirea unor reforme democratice şi 
sociale. - 43. 

32 Legitimiştii francezi - partizanii dinastiei Bourbonilor, înlăturată in 
1830, care reprezenta interesele marii proprietăţi funciare ereditare. 
In lupta împotriva dinastiei de Orlens, care se sprijinea pe aristo-
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craţia financiară şi pe marea burghezie, o parte a legitimiştilor re
curgea adesea la demagogie socială, erijîndu-se n apărători ai oame
nilor muncii împotriva exploatatorLlor burghezi. 

"Tînăra Anglie" - grupare de oameni politici şi de publicişti 
englezi care făceau parte din partidul tory i această grupare s-a în
chegat la începutul deceniului 1840-1850. Reprezentanţii acestei gru
pări exprimau nemulţumirea aristocraţiei funciare faţă de creşterea 
puterii economice şi politice a burgheziei şi recurge au la metode de
maggice pentru a subordona influenţei lor clasa muncitoare şi a o 
folosi în lupta lor împotriva burgheziei. 

In "Manfestul Partidului Comunist" , Marx şi Engels caracterizează 
concpţiile lor drept socialism feudal. - 44. 

33 Sistemul continental sau blocada continentală, declarată de Napoleon 
în 1806, interzicea ţărilor din Europa continentală, inclusiv Prusiei, 
să facă comerţ cu Anglia. - 47. 

34 Decretele din 3 februarie - vezi adnotarea 15. - 60. 
35 Engels foloseşte aici numele fortăretei Spandau, situată la vest de 

Berlin, unul din centrele muştrei de cazarmă şi  închisoare pentru "cri
minalii de stat" din Prusia, ca simbol al orinduirii reacţionare de stat 
prusace. - 60. 

36 Este vorba de consimţămîntul guvernului ,prusian pentru anexarea 
Cracoviei la imperiul austriac după reprimarea insurecţiei din 146 
de la Cracovia (vezi adnotarea 1 9) .  Unul din rezultatele acestui act 
a fost includerea Cracoviei în graniţa vamală austriacă şi fixarea unor 
tarife vamale ridicate la mărfurile prusiene. - 61. 

37 "Mizeria filozofiei. Răspuns la (Filozofia mizeriei» a d-Iui Proudhon" 
- una dintre cele mai importante opere teoretice ale marxismului, 
principala lucrare a lui K. Marx îndreptată împotriva lui P. J. Prou
dhon, ideolog al micii burghezii. Hotărîrea de a supune unei analize 
critice concepţiile lui Proudhon, care constituiau o piedică serioasă 
în calea răspîndirii ideilor comunismului ştiinţific în rindurile mun
citorilor, şi de a elucida totodată de pe poziţiile materialismului 
ştiinţific o serie de probleme teoretice şi tactice ale mişcării revolu
ţionare proletare a fost luată de către Marx la sfîrşitul lunii decem
brie 1 846, după ce a citit cartea lui Proudhon "Sistemul contradicţiilor 
economice, sau Filozofia mizeriei" ,  de curînd apărută. In scrisoarea 
adresată la 28 decembrie 1 847 lui P. B. Annenkov, literat rus, Marx 
a formulat o serie de idei dintre cele mai importante, pe care le-a 

folosit mai tîrziu ca bază 'pentru cartea sa împotriva lui Proudhon. In 
ianuarie 1 847, aşa cum reiese din s crisoarea lui Engels către Marx 
din 15 ianuarie 1 847, Marx lucra deja la răspunsul său ,la lucrarea lui 
Proudhon. La începutul lunii aprilie 1847 lucrarea lui Marx era în linii 
generale terminată şi se afla sub tipar (vezi volumul de faţă, pag. 38). a 1 5  iunie 1847 Marx a scris o scurtă prfaţă la această lucrare. 

Cartea lui Marx a apărut la Bruxelles şi Paris ,la î nceputul lunii 
iulie 1 847. In timpul vieţii lui Marx lucrarea n-a fost reeditată. Prima 
ediţie germană a acstei opere a apărut în 1 885. Traducerea a fost re
dactată de Engels, care a scris o prefaţă specială şi o serie de adno
tări la ediţia germană. La redactarea traducerii germane, Engels a 
folosit corectările făcute de Marx în exemplarul ediţiei franceze din 
1847, pe care i l-a dăruit la 1 ianuarie 1 876 Nataliei Utina, soţia lui 
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N. 1. Utin, membru al secţiei rUse a Intenaţionalei 1. In 1886, grupul 
marxist rus "Eliberarea muncii" a publicat prima ediţie rusă a "Mize
riei filozofiei" în traducerea Verei Zasulici. A doua ediţie germană a 
acetei lucrări a apărut în 1892. Engels a scris o scurtă prefaţă la ea 
referitoare la unele impreciziuni din text (vezi adnotarea 48). In 1896, 
după moartea lui Engels, a apărut a doua ediţie franceză, pregătită 
de fiica lui Marx Laura Lafargue, în care au fost de asemena intro
duse îndreptările făcute de Marx in exemplarul dăruit Nataliei Utina. 

- 65. 

38 Marx citează carta : Simonde de Sismondi. "Etudes sur l'economie 
politique" ("Studii de economie politică"). voI. I-II, Bruxelles, 1 837-
1 838. - 74. 

39 Lauderdale. "Recherches sur la nature et l'origine de la richesse publi
que". Traduit de l'anglais, par E. Lagentie de Lavaisse ("Studiu asupra 
naturii şi originii avuţiei publice") .  Paris, 1808, pag. 33. - 74. 

40 D. Ricardo. "Des principes e l'economie politique et de l'impât". 
Traduit de l'anglais par F.-S. Constancio, avec des notes explicatives 
et critiques par J.-B. Say ("Despre principiile economiei politice şi ale 
impunerii fiscale" .  Traducere din engleză de F.-S. Constancio, cu ex
plicaţii şi note critice de J-B. Say) . voI. II, Paris, 1835, pag. 65. - 75. 

4 1  Este vorba de cartea : A. Anderson. "An Historical and Chronological 
Deduction of the Origin of Commerce from the Earliest Accounts to 
the Present Time" ("Studiu Lstoric şi cronologic asupra originei co
merţului de la primele informaţii asupra .lui şi pwă în zilele noastre") .  
Prima ediţie a apărut la Londra în 1764. - n .  

42 H. Storch. "Cours d'economie politique, ou Exposition des prindpes 
qui determinent la prosperite des nations" ("Curs de economie poli
tică, sau Expunerea principiilor care determină prosperitatea naţiu
nilor") .  voI. I-IV, Paris, 1 823. Marx se referă la volumul 1. - 78. 

43 Este vorba de perioada de după terminarea războaielor napoleoniene 
în 1 8 1 5  şi a restaurării Bourbonilor în Franţa. - 8 1 .  

44 A. Smith. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations" ("Studiu asupra naturii şi cauzelor avuţiei naţiunilor" ) .  
Prima ediţie a apărut Ia Londra în 1776. - 82. 

45 Vezi ediţia de faţă, val. 1, pag. 544-571 ,  şi voI. 2,  pag. 243-532. - 86. 

46 Lucrarea lui Boisguillebert este citată după culegerea : ,,:conomistes
financiers du XVIII-eme siecle" .  Precedes de notices historiques sur 
chaque auteur, et accompagnes de commentaires et de notes ex
plicatives, par Eugene Daire ("Economiştii-financiari din secolul al 
XVIII-lea" .  Cuprinzînd schiţe istorice asupra fiecărui autor, comen
tarii şi note explicative de Eugene Daire) . Paris, 1843. - 99. 

47 W. Atkinson. "Principles of Political Economy" ("Principii de econo
mie politică") .  Londra, 1 840. - 99. 

48 h. Hodgskin. "Popular Political Economy" ("Economie politică popu
lară") ,  Londra, 1 827. 
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In original în acest pasaj figurează numele de Hopkins, ceea 
ce este greşit. In 1892, in ediţia a doua germană a "Mizeriei filozofiei" ,  
Engels a îndreptat această inexactitate, pe care a folosit-o juristul 
burghez austriac Menger, pentru a face presupuneri nefondate cu pri
vire la această referire a lui Marx. In prefaţa la ediţia din 1892, 
Engels scrie : 

"In ceea ce priveşte ediţia a doua, trebuie numai să spun că nu
mele Hopkins, greşit redat în textul francez, a fost înlocuit cu numele 
corect Hodgskin şi că totodată s-a rectificat şi anul editării cărţii lui 
William Thompson, anume 1824. Nădăjduiesc că acum conştiinţa bi
bliografică a d-Iui profesor Anton Menger va fi liniştită. 

Londra, 29 martie 1892. Friedrich Engels". - 100. 
49 W. Thompson. "An Inquiry into the Principles of the Distribution of 

Wealth Most Conducive to Human Happiness" ("Studiul principiilor 
repartizării avuţiei, care contribuie cel mai mult la fericirea ome
nească"),  Londra, 1824. 

T. R. Edmonds. "Practical, Moral and Political Economy" (..Econo
mie politică 'practică şi morală") ,  Londra, 1828. - 100. 

50 J. F. Bray. ,,Labour's wrongs and Labour's remedy" ("Inconvenien
tele muncii şi remeiile muncii" ) ,  es, 1839. - 100. 

51 Legea pentru ziua de muncă de zece ore, care se aplica numai 
pentru copii şi femei, a fost adoptată de parlamentul englz la 8 iunie 
1847. In practică însă mulţi fabricanţi nu ţineau seama de această 
lege. - 105. 

52 Marx citează un capitol din lucrarea lui Voltaire "Histoire du parle
ment" ("Istoria parlamentului ") j capitolul poartă denumirea : "Finan
ţele în perioada regenţei şi sistemul lui Law " .  - 1 10. 

53 Este vorba de nota lui Say la ediţia franceză a cărţii lui Ricardo (vez! 
adnotarea 40) , voI. II, pag. 206-207. - 1 14. 

54 N. W. Senior. "Political Economy" .  In : "Encyc1opedia Metropolitana. 
or Universal Dictionary of Knowledge" . VoI. VI, Londra, 1836. - 1 15. 

55 J. St. Mill. "Essays on Some Unsettled Questions of Political Eco
nomy" ("Eseu asupra cîtorva probleme nelămurite ale economiei poli
tice"),  Londra, 1844. 

Th. Tooke. "A. History of Prices, and of the State of the Circula
tion, from 1793 to 1837" ("Istoria preţurilor şi situaţia circulaţiei din 
1793 pînă în 1837 " ) ,  voI. I-II, Londra, 1838. - 1 15. 

56 Th. Cooper. "Lectures on the Elements of Politica! Economy" ( .. Pre
legeri asupra elementelor economiei politice"). Prima ediţie a cărţii 
a apărut în Columbia în 1826 ; a doua ediţie, completată, a apărut la 
Londra în 1831. - 1 16. 

57 M. Th. Sadler. "The Law of Population" ("Legea populaţiei ") .  VoI. I, 
Londa, 1830, pag. 83, 84. - 1 16. 

58 Este vorba de cele două lucrări economice de bază ale lui Quesnay : 
"Table au economique" (1758) şi "Analyse du Tableau economique" 
(1766). - 125. 
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59 Marx face aluzie la lucrarea contemporanului lui Quesnay N. Baudeau 
"Explication du Tableau economique" ("Explicarea Tabloului econo
mic " ) ,  publicată în 1770. - 126. 

60 G. W. F. Hegel. "Wissenschaft der Logik" ("Ştiinţa logicii" ) ,  voI. III i 
Opere, ed. a 2-a, voI. V, Berlin, 184 1 ,  pag. 320. - 128. 

6 1  Marx citează cuvintele din următorul pasaj al poemului lui Lucreţiu 
"Despre natura lucrurilor" (cartea a III-a, versul 869) : "mortalem 
vitam mors immortalis ademit" ("viaţa muritoare a fost luată de moar
tea nemuritoare" ) .  - 130. 

62 A. de Villeneuve-Bargemont. "Histoire de l'economie politique" ("Is
toria economiei politice") .  Prima ediţie a apărut la Bruxelles în 1839. 
- 138. 

63 Marx citează cartea ·lui A. Smith după ediţia franceză : "Recherches 
sur la nature et les causes de la richesse des nations" ("Studiu asupra 
naturii şi cauzelor avuţiei naţiunilor") ,  voI. 1, Paris, 1802, pag. 33-34. 
- 144. 

64 Lemontey se referă la cartea sa "Raison, folie, chacun son mot i petit 
cours de morale mis . la portee des vieux enfants· ("Raţiune, nebu
nie - fiecăruia cuvîntul său i scurt curs de morală accesibil înţele
gerii copiilor bătrîni") ,  Paris 180 1 .  

Marx citează lucrarea lui Lemontey "Influence morale d e  la di
vision du travail" ("Influenţa morală a diviziunii muncii " ) ,  în care 
Lemontey se referă la cartea sus-menţionată. - 144. 

65 A. Ferguson. "Essai sur l'histoire de la societe civile" ("Eseu asupra 
istoriei societăţii civileU),  voI. II, Paris, 1783, pag. 108-110. - 145. 

66 h. Babbage. "Traite sur l'economie des machines et des manufactu
res " ("Tratat despre economia maşinilor şi a manufacturilorU) ,  Paris, 
1833, pag. 230. - 151.  

67 A .  Ure. "Philosophie des manufactures, ou Economie industrielle" 
("Filozofia manufacturii sau economia industrială " ) ,  Bruxelles, 1836, 
voI. 1, prima parte, capitolul 1. - 154. 

68 P. Rossi. "Cours d'economie politiqueU ("Curs de economie politică"),  
voI. I-II, Paris, 1840-1841.  - 161. 

69 J. Steuart. "Recherche des principes de l'economie politique" ("Stu
diu asupra principiilor de economie politică") ,  voI. II, Paris, 1789, 
pag. 190-191. Prima ediţie engleză a cărţii a apărut în 1 767 la Londra. 
- 162. 

70 Voltaire. ("L'homme aux quarantes ecusu ("Omul cu patruzeci de 
scuzi").  - 163. 

7 1 W. Petty. "Political arithmeticku ("Aritmetica politică").  n cartea : 
W. Petty. "Sever al essays in politic al arithmetick" ("Studii din dome
niul aritmeticii politice" ) ,  Londra, 1699. - 172. 

72 Legile in vigoare în acea vreme în Franţa - aşa-numita lege Le 
Chapellier, adoptată în 1791 în timpul revoluţiei burgheze de către 
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Adunarea constituantă, şi codul penal din timpul imperiului lui Napo
leon - interziceau muncitorilor, sub ameninţarea unor pedepse apre, 
crearea de asociaţii muncitoreşti şi organizarea de greve. Interzicerea 
sindicatelor în Franţa a fost anulată de-abia în 1884. - 176. 

73 "Asocia/ia na/ională a sindicatelor" ("National Association f United 
Trades") - organizaţie trade-unionistă înfiinţată în Anglia în 1845. 
Activitatea asociaţiei nu depăşea cadrul luptei economice pentru con
diţii mai bune de vinzare a forţei de muncă, pentru îmbunătăţirea le
gilor industriale. Asociaţia a fiinţat pînă la începutul deceniului al 
7-lea, dar după 1 851 a încetat să mai joace un rol important în viaţa 
sindicală. - 177. 

74 George Sand. "Jan Zizka" ,  roman istoric. Introducere. - 179. 

75 R. Sheridan. "The School for Scandal" ("Şcoala caloniei"), comie 
în 5 acte. - 180. 

76 Cutia Pandorei - o cutie în care erau strînse toate relele şi  nenoro
cirile ; imagine literară, alînd la bază vechiul mit grecsc despre 
Pandora, care a deschis din curiozitate o cutie în care fuseseră în
chise toate nenorocirile, dîndu-le drumul afară. - 1 82. 

77 Este vorba de majoritatea reacţionară a Camerei deputaţilor din 
Franţa care sprijinise guvernul. - 1 82. 

78 Articolul lui K. Marx "Comunismul ziarului «Rheinischer Beobachter»" 
a fost scris ca răspus la uncercarea cercurilor guvenante reacţionare 
din Prusia de a distrage, prin propaganda socialismului feudal şi 
creştin, masele populare de la mişcarea revoluţionară împotriva regi
mului absolutist şi  de a le folosi în lupta împotriva opoziţiei burgheze. 
Cu o asemenea propagandă s-a ocupat în mod special G. Wagener, pe 
atunci funcţionar al Consistoriului din Magdeburg, ulterior unul dintre 
liderii consevatorilor (se prea poate ca chiar el să fi fost acela care 
a scris articolul pe care îl critică Marx) şi care se bucura de protec�ia 
lui Eichhorn, ministrul pentru problemele cultelor, învăţămîntului şi 
medicinii. 

Ulterior, demascînd pe lassalleieni, care co:hetau cu guvernul 
Bismarck şi cu iuncherimea, M.arx şi Engels sau referit la acest articol 
ca la un document în care a fost fundamentată poziţia intransigentă a 
partidului muncitorilor faţă de "socialismul regalo-prusac al guver
nului" (vezi declaraţia făcută de Marx şi Engels redacţiei ziarului 
"SocialDemokrat" din 3 februarie 1865). 

"Rheinischer Beobachler" - cotidian consevator ; a apărut la 
Colonia incepind din 1 844 ; apariţia ziarului a încetat după revoluţia 
din martie 1 848 din Germania. - 1 88. 

79 "Deutsche-Briisseler-Zeilung" a fost fondat de emigranţii politici ger
mani la Bruxelles, a apărut din ianuarie 1847 pînă în februarie 1 848. 
La început orientarea ziarului a fost determinată de tendinţa redac
torului, dmocratul mic-burghez Bornstdt, de a concilia diferitele 
curente din tabăra radicalilor şi tabăra democraţilor. Cu toate acestea, 
încă din vara anului 1 847, datorită faptului că Marx şi Engels şi to
varăşii lor de idei au început să publice în coloanele .lui, ziarul a 
devenit purtătorul ideilor democrat-revoluţionare şi comuniste. Ince
pînd din septembrie 1 847, Marx şi Engels au devenit colaboratori 
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permanenţi ai ziarului şi au încput să exercite o influenţă perma
mmtă asupra orientării lui, concent'ind de fapt, în ultimele luni ale 
anului 1 847, în mîinile lor treburile redacţionale ale ziarului. Sub 
conducerea lui Marx şi Engels ziarul a devenit organul Ligii comu
niştilor, partidul revoluţionar al proletariatului, partid în curs de 
formare. - 188. 

80 Este vorba de msajul tronului adresat de Frederic Wilhelm al IV-lea 
cu prilejul deschiderii Dietei reunite a Prusiei la 1 1  aprilie 1 847. ln 
acest mesaj regele declara că el nu va admite ca "legăturile fireşti 
dintre monarh şi popor" să devină "condiţionale, constituţionale" şi 
ca "o foaie de hîrtie" să înlocuiască "sfînta şi străvechea fidelitate " .  

- 200. 

8 1  Engels a încput să lucreze la studiile critice "Socialismul german in 
versuri şi proză" la sfîrşitul anului 1 846. La începutul anului 1847 
Engels terminase articolul despre cartea lui Grun "Despre Goethe din 
punct de vedere omenesc" ,  care a constituit baza celui de-al doilea 
studiu. Engels intenţiona să prelucreze acest articol entru volumul 
al II-lea al lucrării scrise împreună cu Marx, "Ideologia germană " ,  ca 
o completare la capitolele consacrate criticii "adevăratului socialism" 
(vezi scrisoarea adresată de Engels lui Marx la 15 ianuarie 1847) . 
Studiile au fost însă publicate numai ca lucrare separată, care a 
apărut într-o serie de numere ale lui "Deutsche-Brusseler-Zeitung" in septembrie-decembrie 1 847. - 205. 

82 Enceladus - in mitologia greacă unul dintre titanii care au luptat 
împotriva zeilor din Olimp. - 206. 

83 Citat parafrazat din "Distihurile" lui Ludovic al Bavariei. 
PoeziLle regelui Bavariei, Ludovic 1, ulterior date complet uitării, 

sînt un model de poezie pretenţioasă şi lipsită de conţinut. - 206. 

84 "Leipziger AlIgemeine Zeitung" - cotidian german care a început 
să apară în 1 837. La începutul deceniului al 5-lea al secolului al 
XIX-lea a fost un ziar burghez progresist. A fost interzis pe teritoriul 
rusiei prin decretul guvernului din 28 decembrie 1 842 i în Saxonia a apărut pînă la 1 aprLlie 1 843. Gazeta şi-a ales rept moto cuvintele : 
"Adevăr şi reptate, libertate şi lege" .  - 206. 

85 Societatea conspirativă a carbonarilor din Franţa a fost �nfiinţată la 
sfîrşitul anului 1820 - î nceputul anului 1 821 după modelul societăţii 
cu acelaşi nume din Italia. Celulele acestei societăţi se numeau 
"vente". Carbon arii din Franţa, oare reuneau în rindurile lor repre
zentanti ai diferitelor curente politice, îşi propuneau să răstoane 
monarhia Bourbonilor. In 1822 a fost organizată o conspiraţie care 
urmărea să înfăptuiască o rebeliune simultană în garnizoanele dintr-o 
serie de oraşe (Belfort, La Rochelle şi altele) . După eşuarea conspi
raţiei şi după executarea unora dintre conducătorii societăţii, carbo
narii francezi şiau încetat de fapt activitatea. - 207. 

86 Mucius Scaevola - erou legendar din Roma antică ; se spune că el 
şi-a ars mîna dreaptă în faţa regelui etrusc, care asdiase Roma in 
507 î.e.n. pentru a dovedi bărbăţia şi patriotismul romanilor. - 208. 
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87 "Le Siecle" - cotidian care a apărut la Paris din 1 836 .pînă în 1939. 
Intre 1 840 şi 1 850 reflecta concepţiile acelei părţi a micii burghezii 
care se mulţumea cu revendicarea unor reforme constituţionale mo
derate. - 208. 

88 Tinerii germani - reprezentanţii grupului literar "Tînăra Germanie",  
care s-a format intre 1 830 şi 1840 in Germania şi care era sub in
fluenţa lui Heine şi a lui Bărne. Reflectînd în lucrările lor de bele
tristică şi publicistică starea de spirit opoziţionistă a micii burghezii, 
scriitorii grupului "Tînăra Germanie" (Gutzkow, Winbarg, Mndt şi 
alţii) s-au ridicat întru apărarea libertăţii presei şi a conştiinţei. Unii 
reprezentanţi ai "Tinerei Germanii" propagau ideea emancipării evrei
lor. Concepţiile tinerilor gemani se caracterizau prin lipsă de ma
turitate ideologică şi lipsă de stabilitate politică ; curînd cei mai 
mulţi dintre ei au devenit nişte liberali burghezi obişnuiţi. - 213. 

8 9  Este vorba de răscoala spontană a textiliştilor de la Praga din a doua 
jumătate a lunii iunie 1 844. Evenimentele de la Praga au determinat 
tulburări muncitoreşti în multe alte centre industriale din Chia 
(Libere:, Ceska-Lipa şi altele) . Mişcdrea muncitorilor, care a fost în
soţită de distrugerea fabricilor şi a maşinilor, a fost reprimată cu 
cruzime de trupele guvernamentale. - 215. 

9 0 "Prietenii luminW - curent religios, îndreptat împotriva pietismu
lui, care era dominant în biserica protestantă oficială şi se caracteriza 
printr-un misticism şi bigotism extrem. Această opoziţie religioasă a 
fost una din formele prin care burghezia şi-a exprimat nemulţumirea 
faţă de rinduielile reacţionare din Germania în deceniul al S-lea al 
secolului al XIX-lea. - 218. 

9 1 Goethe. "Faust" , partea 1, scena întîi ("Noapte") .  - 221 . 

92 Engels se referă la cartea : "Systeme de la Nature ou Des Lois du 
Monde Physique et du Monde Moral" .  Par M. Mirabaud, Secretaire 
Perpetuel et l'un des Quarante de l'Academie Fran;aise ("Sistemul 
naturii, sau Despre legile lumii fizice şi ale lumii morale" de M. Mi
rabaud, secretar permanent şi unul dintre cei patruzeci de membri ai 
Academiei Franceze), Londra, 1770. Adevăratul autor al cărţii a fost 
materialistul francez P. A. d'Holbach, c are, în scopuri conspirative, 
a folsit pentu cartea sa numele lui J. B. Mirabaud, secretar al Aca
demiei Foonceze, mort în 1760. - 222. 

93 Din poezia lui Goethe "Ultimatm" (ciclul "Dumnezeu şi lumea").  
- 223. 

94 Tragedia scriitorului englez Addison "Caton" a fost SCrIsa în 1713 ; 
romanul lui Goethe "Suferinţele tînărului Werther" a fost scris în 
1774. - 224. 

95 Hotărîrile din 1819 - o serie de hotărîri reacţionare elaborate in 
august 1819 la Karlsbad (Karlowy Vary) la conferinţa reprezentanţilor 
Confederaţiei germane. Aceste hotărîri prevedeau introducerea in 
toate statele gemane a cenzurii, introducerea unei supra vegheri se
vere a universităţilor, interzicerea asociaţiilor studenţeşti, instituirea 
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unei comisii centrale de anchetă pentru urmărirea persoanelor bănuite 
de opoziţionism (a aşa-numiţilor .. demagogi") . Inspiratonl acesto: 
măsuri poliţieneşti a fost cancelarul austriac Mettenich. - 224. 

96 Este vorba de .. Histoire parlementaire de la revolution fran:aise, ou 
Journal des assemblees nationales, depuis 1789 jusqu'en 1 815" ( .. Isto
ria parlamentară a revoluţiei franceze, sau Jurnalul adunărilor naţio
nale din 1789 pînă în 1815") ,  voI. I-XL, Paris, 1 83-1838, editată de 
Buchez şi Roux-Lavergne. - 224. 

97 9 Termidor - lovitura de stat contrarevoluţionară din Franţa de la 
27 iulie 1794, care a dus la căderea guvenului iacobinilor şi la in
staurarea dominaţiei marii burghezii contrarevoluţionare. 18 Brumar - lovitura de stat n 9 noiembrie 1799, care a încheiat 
procesul contrarevoluţiei burgheze în Franţa j în urma acestei lovi
turi de stat a fost instaurată dictatura lui Napoleon Bonaparte. - 225. 

98 G. W. F. Hegel. . .  Vorlesungen iber die Geschichte der Philosophie" 
( .. Prelegeri despre istoria filozofiei" ) .  partea a III-a, ed. a 2-a, voI. XV, 
Berlin, 1844. - 225. 

99 Este vorba de articolul lui Griin .. Politica şi socialismul " .  
"Rheinische Jahrbicher zur gesellschaftIichen Reform· - revistă 

editată de publicistul radical G. Pittman j au apărut numai două nu
mere, primul la Darmstadt în august 1 845, al doilea în mica localitate 
Belle-Vue, la graniţa germano-elveţiană, la fîrşitul anului 1846. In 
străduinţa lor de a cîştiga puncte de sprij in pentru răspîndirea ideilor 
lor comuniste în Germania, Marx şi Engels au considerat necesar să 
folosească revista in aceste scopuri. In primul număr au fost publi
cate ,,Două cuvîntări rostite la Elberfeld" ale lui F. Engels, iar în al 
doilea număr, articolul său .. Sărbătoarea naţiunilor la Londra" (vezi 
ediţia de faţă, voI. 2, pag. 563-585 şi 640652). Cu toate acestea, 
orientarea generală a acestei publicaţii a fost determinată de partici
parea reprezentanţilor .. adevăratului socialism", din care cauză Marx 
şi Engels au criticat-o cu asprime în lucrarea lor comună .. Ideologia 
germană" (vezi ediţia de faţă, voI. 3,  pag. 9561 ) .  - 226. 

1 00 Vezi lucrarea lui K. Marx "Contribuţii la problema evreiască" (ediţia 
de faţă, voI. 1, pag. 382412) . - 226. 

1 0 1  Goethe . .. Faust", partea 1, scena a patra ("Odaia de studiu a lui 
Faust" ) .  - 226. 

1 02 Vezi lucrarea lui K. Marx .. Contribuţii la problema ereiască" (edi
ţia de faţă, voI. 1 ,  pag. 402-403) .  - 226. 

1 03 Vezi lucrarea lui K. Marx şi F. Engels .. Sfînta familie, sau Critica 
criticii critice. Impotriva lui Bruno Bauer & Co." (ediţia de faţă, voI. 2, 
pag. 139-150). - 227. 

1 04 h. Fourier. "Traite de l'association domestique-agricole", voI. 1-11, 
Paris-Londra, 1 822. - 227. 

1 05 Goethe . .. Scrisori din Elveţia", secţiunea intii. Goethe a scris această 
operă după apariţia romanului "Suferinţele tînărului Werther" ,  sub 
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formă de fragmente de scrisori găsite, chipurile, in hîrtiile eroului 
acestui roman. - 233. 

1 06 "Frankfurter Gelehrte Anzeigen" - revistă germană care a apărut 
din 1772 pînă în 1790 la Frankfurt ; în 1772, în componenţa redacţiei 
au intrat Goethe, Herder şi alţi scriitori şi oameni de ştiinţă pro
gresişti. - 234. 

1 07 Din ciclul de poezii ale lui Goethe intitulat "Epigrame veneţiene" .  
- 235. 

1 08 Goethe. "Herman şi Doroteea" ,  CÎn tul IX. - 236. 

1 09 G. W. F. Hegel. "Vorlesungen uber die Philosophie der Geschichteu• 
Ein1eitung ("Prelegeri despre istoria filozofiei u .  Introducere). - 237. 

1 1 0  Goethe. "Despre ştiinţele naturii. Unele cugetări şi aforisme" (din 
ciclul "Maxime in proză") .  - 237. 

1 1 1  "Pintecele" camerei franceze - vezi adnotarea 77. - 238. 

1 1 2  Goethe. "Zahme Xenien" ("Xeniile blînde") ,  cap. IV. - 240. 

1 1 3  Ghibelinii - partid politic ; s-a format in Italia in secolul al XII-lea, 
in perioada luptei dintre papii de la Roma şi împăraţii germani. Era 
format mai ales din nobilimea feudală, care sprijinea pe împăraţi şi 
ducea o luptă înverşunată împotriva partidului papal al ghelfilor, care 
rprezenta virfurile păturilor comerciale şi meştşugăreşti din oraşele 
italiene. Partidul ghibelinilor şi cel al ghelfilor au existat pînă în 
secolul al XV�lea. Dante, care privea puterea imperială ca un mijloc 
de lichidare a fărîmiţării feudale a Italiei, a aderat în 1302 la parti
dul ghibelinilor. - 243. 

1 1 4 Versuri parafrazate din poezia lui Goethe "Vanitas I vanitatum vani
tas I N .  - 243. 

1 1 5 Din catrenul lui Goethe "Avertisment" (ciclul "In spiritul epigrame
lor" ) .  - 245. 

1 1 6  Lucrarea lui F. Engels "Adevăraţii socialişti" este continuarea directă 
a volumului al II-lea al "Ideologiei germane" . 

La începutul anului 147 dezvoltarea "adevăratului socialism" a 
dus la formarea In cadrul curentului general a diverse grupuri 
(westfalic, saxon, berlinez etc.). In .legătură cu aceasta Engels şi-a 
propus să prelucreze din nou şi să completeze capitolul despre 
"adevăratul socialism" din "Ideologia germană" (voI. II) , să critice 
diversele grupuri ale "adevăraţilor socialişti · .  Această idee a fost 
expusă în scrisoarea lui Engels către Marx din 15 ianuarie 1 847. 
Munca a durat cel mult pînă în aprilie (în text se aminteşte de nu
mărul din 10 aprilie 1 47 al ziarului "Grenzbote U)  şi ne-a parvenit 
sub forma manuscrisului "Adevăraţii socialiştiu •  Judecînd după sfîr
şitul acestui manuscris, este de presupus că lcrarea a rămas neter
minată. Lucrarea "Adevăraţii socialişti" a fost publicată pentru prima 
oară de Institutul de marxism-Ieninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
în ediţia în limba germană a Operelor lui Marx şi Engels din 1 932 
(vezi Max-Engels Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 6, S. 73-1 16) . - 247. 



Adnottri 609 
1 1 7  Aluzie la faptul că G. Kriege a fost redactor al  ziarului "Der Volks

Tribun".  
"Der VoJks-Tribunu - vezi adnotarea 2.  - 248. 

1 1 8  Este vorba de articolul lui 1. Mayer "Invăţătura despre economia 
naţională în forma el  prezentă şi viitoare " ,  care a fost publicat în 
culegerea "Dies Buch gehart dem Volke " ,  anul II (Bielefeld, 1 845).  

"Dies Buch geharl dem VoJJw" - anuar editat de O. Lining la 
Bielefeld în 1 845 şi la Paderborne în 1 847 ; au apărut în total trei 
volume. - 248. 

1 1 9 Nume de constelaţii date în mod ironic reprezentanţilor "socialismu
lUi ştiinţific" : "Leul" - Herman Kriege ; "Racul" - J ulius Helmich ; 
"Gemenii" : unul, probabil ,  e Rudolf Rempell,  iar  celălalt - Julius 
Meyer ; "Berbecul" - Joseph Weydemeyer ; "Taurul" - Otto Liining 
- 248. 

1 20 "GeselIschaftsspiegeJ" - revistă lunară a "adevăraţilor socialişti " . 
a apărut sub redacţia lui M. Hess la Elberfeld între 1 845 şi 1 846 ; au 
apărut în total 12 numere. - 249. 

1 2 1  Engels se referă la interzicerea revistei "vVeser-Dampfboot".  
"Weser-Dampiboolu - revistă mic-burgheză, care s-a transformat 

treptat în publicaţie a "adevăraţilor socialişti " ; a apărut la Minden 
în 1 844 : din ianuarie pînă în octombrie - de două ori pe săptămînă, 
i ar în noiembrie-decembrie - o dată pe lună. Incepînd din noiembrie. 
O. Lining a devenit redactorul ei.  La sfîrşitul anului 1 844 revista 
a fost interzisă, iar la  începutul anului 1 845 a început să apară sub 
numele "Das Westphălische Dampfboot" .  

Eridan - constelaţie în emisferu australă, care este dispusă î. 
formă de rîu. - 249. 

1 22 Este vorba de "Circulara împotriva lui Kriege U ,  scrisă de Marx şi 
Engels (vezi volumul de faţă, p ag. 1-16). - 250. 

1 23 "Werkslatt" - revista "adevăraţilor socialişti " ; a apărut sub redacţia 
lui G. Schirges la Hamburg între 1845 şi  1 847. - 25 1 .  

1 24 Bealus ille qui procul negoliis (fericit este nmai c e l  ce n u  cunoaşte 
zbuciumul vieţii ; aici : fericit este cel Ce nu-şi bate capul cu comer
ţul).  - Horaţiu. Epoda a 2-a. Versul 1 .  - 25 1 .  

1 25 Semnul inmulţirii (x) - astfel î ş i  semna corespondenţele unul dintre 
colaboratorii ziarului "Das Westphălische Dampfboot".  - 256. 

1 26 Pe coperta revistei "GeseIlschaftsspiegel u era zugrăvită Nemesi. 
zeiţa răzbunării .  - 257. 

1 27 In continuare Engels citează articolele lui F. Schnake din revIsta 
"GeseIlschaftsspiegelU ,  îndreptate impotriva lui Gutzkow, Steinmann 
şi Opitz. - 258. 

1 28 Din epigrama lui Goethe "ntegritate " .  - 258. 

39 - Ma rx·Engels - Opere. voI. IV 
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l 29 Este vorba de un pasaj din lucrarea lui Engels "Socialismul geman 
în versuri şi proză" (vezi volumul de faţă, pag. 220-246) , care este 
strins legat de volumul al II-lea al "Ideologiei germane" (comp. scri
soarea lui Engels către Max n 15 ianuarie 1847). - 259. 

HO Schiller. "Scufundătorul" (in gemană "Der Taucher") . Citatul este 
schimbat : în origina. nu e vorba de "cadavre" (Leichen) , ci de 
"monştri" (Larven) . - 261. 

1 3 1  Potrivit legii cu privire la presă, care era î n  vigoare într-o serie 
de state germane, cenzura pemitea să se publice numai cărţi care 
depăşeau 20 de coli de tipar. - 261. 

1 32 In contnuare Engels aduce trei citate din poezia lui Goethe "Lilis 
Park".  - 263. 

1 33 Rautenkrone - cel mai înalt ordin în Saxonia. - 265. 

1 34 Cosi fn tulti (aşa fac toţi) - expresie de efect provenită de la de
numirea operei comice a lui Mozart "Cosi fan tutte " .  - 268. 

1 35 "Veilchen. Harmlose Blătter fir die modene Kritik" - săptămînal 
al "adevăraţilor socialişti" ; a apărut sub redacţia lui S chlusse11 la 
Bautzen (Saxonia) între 1 846 şi 1847. - 268. 

1 36 "Trier'sche Zei/ung" - vezi adnotarea 2 1 .  - 268. 

1 37 Din balada lui Goethe "Violeta". - 269. 

1 38 Goethe. "Faust" ,  partea I, scena a şaisprezecea ("Grădina Martei " ) .  
- 270. 

1 39 Karl Moor, Schweizer, Spiegelberg 
de Schiller. - 272. 

personaje din drama "Hoţii" 

1 40 F. E. Rochow. "Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in 
Landschulen" ("Prietenul copiilor. Carte de citire pentru ş colile să
teşti " ) ,  Brandenburg şi Leipzig, 1 776. Vezi cardcterizarea acestei cărţi 
în opera lui F. Engels "Anti-Diihring " ,  secţiunea a II-a, capitolul 
al V-lea. - 278. 

1 41 Cirque oIimpique (Circul olimpic) - teatru din Paris. - 279. 

1 42 In partibus inIideIium - in afara realităţii adevărate (literalmente : 
"în tara necredincioşilor" - adaos la titlul episcopilor catolici numiţi 
în funcţii pur nominale de episcopi ai ţărilor necreştine). 

In text se face aluzie la poeziile patriotice ale lui Herwegh 
("Flota germană " - 1841) şi ale lui Freiligrath ("Gînduri despre flotă" 

- 1843, "Două steaguri" - 1844), în care se CÎntă viitorul flotei 
gemane, care pe atunci încă nu exista. - 279. 

1 43 "Menschenhass und Reue" ("Mizantropie şi căinţă") - denumirea 
dramei lui A. Kotzebue. - 282. 

1 44 Inceputul baladei "Lenora· de G. A. Burger. - 283. 

1 45 Este vorba de poezia lui Schiller "Pruncuciderea· .  - 285. 
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1 46 Este vorba de reprimarea de către trupele saxone a demonstratiei 

populare din 1 2  august 1 85. Dmonstraţia era îndreptată împotriva 
persecutării mişcării burgheze a "catolicilor germani" de către gu
vernul axon. - 287. 

1 47 F. Bastiat. "Sophismes economiques" ("Sofie conomice") . Prima 
ediţie a .părut la Paris în 1 846. - 294. 

1 4 8  A. Blanqui. "Histoire de l'economie politique n Europe depuis les 
andens jsqu', nos jours· ("Istoria economiei plitice in Europa din 
antichitate pînă in zilele noastre" ) .  Prima iţie a apărut la Londra in 1837. - 294. 

1 4 9  Aluzie la obligaţiile ce-i reveneau lui Bowring in calitatea sa de 
executor testmentar l lui Bentham, care şi-a testat scheletul pentru 
a fi folosit în scopuri ştiinţifice. - 295. 

1 50 Liga împotriva legilor cerealelor a fost infiinţată in 1 838 de Cobden 
şi Bright, fabricanţi din Manchester. Cerind libertatea deplină a co
merţului, Liga lupta pentru abrogarea legilor cerealelor (vezi adno
tarea 9) , urmărind reducerea salariilor muncitorilor şi slăbirea pozi
ţiilor politice şi economice ale aristocraţiei funciare. In lupta ei 
împotriva proprietarilor funciari, Liga a încercat să folosească masele 
muncitoare. Dar tocmai în această periadă muncitorii înaintaţi 
din Anglia au păşit pe calea unei mişcări muncitoreşti indepen
dente, bine conturată din punct de vedere politic (cartismul) . - 295. 

1 5 1 h. Dunoyer. "De la liberte du travail, ou Simple expose ds condi
tions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de 
puissance" ("Despre libertatea muncii, sau o simplă prezentare a con
diţiilor în care forţele mane se manifestă u maximum e efica
citate " ) .  voI. I-IlI, Paris, 1 845. - 296. 

1 52 Darea de seamă cu privire la şedinţele ulterioare ale congresului 
n-a fost publicată in "Deutsche-Briisseler-Zeitung". In legătură u 
aceste ş edinţe vezi articolul lui Engels "Congresul de la Bruxelles 
in legătură u problema libertăţii comerţului " ,  publicat in ziarul 
"The Northem Star" (volumul de faţă, pag. 300-309) . - 296. 

1 53 Lucrarea "Protecţionişlii, liber-schimbişlii şi clasa muncitoare" este 
o parte din cuvîntarea pregătită de Marx pentru Congresul cono
miştilor de la Bruxelles. Lui Marx nu i s-a dat cuvîntul la congres 
şi, după încheiere, el a prelucrat cuvîntarea pentru presă şi a publi
cat-o în ziarul belgian "Atelier Democratique "  din 29 septembrie 1 847. 
Pînă la noi a ajuns numai traducerea gemană a primei părţi, publi
cată în 1848 de Weydemeyer, prietenul lui Marx şi Engels, la Hamm 
împrenă cu traducerea unei alte cuvîntări a lui Marx cu privire la 
libertatea comerţului din ianuarie 1848 (vezi volumul de faţă, 
pag. 447-460) . Weydemeyer a omis sfîrşitul cuvîntării pe motiv c ă  
conţinutul e i  s e  repetă in cuvîntarea din 9 ianuarie. Cuvîntarea lui 
Marx a fost dată şi în articolul lui Engels "Congresul de la Bruxelles 
în legătură cu problema libertăţii comerţului" (vezi volumul de faţă, 
pag. 306-309) . - 297. 

1 54 Este ' vorba de cartea : G.  Giilich. "Gschichtliche Darstellung des 
Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handel-

3* 
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treibenden Staaten unserer Ze i t "  ("Expunere istO l i c a  a comerţulUI, 
industriei şi agriculturii principalelor state comerciale din vremea 
noastră " ) .  voI.  I-V, lena, 1 830-1845. - 297. 

1 55 "The Economist" - revistă săptămînală engleză pentru probleme 
politice şi economice ; apare la Londra din 1 843 ; organ al marii 
burghezii industriale. - 300. 

1 56 "The League' - revistă burgheză engleză, organul Ligii împotriva 
legilor cerealelor ; a dpărut la  Londra între 1 843 şi 1 846. 

"The Manchester Guardianu - ziar burghez englez, organul 
adepţilor libertăţii comerţului, mai tîrziu organ al partidului liberal ; 
apare la Manchester din 1 8 2 1 .  - 301 .  

1 57 I n  august 1 842 Liga împotriva legilor cerealelor, vrînd s ă  s e  folosească 
de mişcarea cartistă in lupta ei  împotriva guvernului şi a proprie
tarilor funciari,  instiga în mod intenţionat pe muncitori la  diferite 
actiuni. Cu toate acestea, marea amploare a grevelor şi tulburărilor 
a înspăimîntat burghezia liberală şi atunci ea a sprijinit represiunile 
împotriva muncitorilor. Comportarea provocatoare a radicalilor şi 
liberalilor burghezi a grăbit îndepărtarea cartiştilor de ei. - 303. 

1 5 R Este vorb a  de sîngeroasa reprimare a muncitorilor răsculaţi de la 
Lyon în 1 83 1  şi 1 834, precum şi de reprimarea de către trupele gu
vernamentdle a muncItorilor înfometaţi care au atacat la începutul 
anului 1 847, la B uzan:ais (departamentul Indre). transporturile şi 
hambarele de cereale ale speculanţi lor. - 304. 

1 59 Este vorba de cartea : K. Heinzen. "Die Preussische Bireaukratie "  
("Birocraţia prusiană") .  Darmstadt, 1 845, ş i  J. Venedey. "Preussen 
und Preussenthum" ("Prusia şi  prusacismul") . Mannheim, 1 839. - 311 .  

1 60 Heinzen îşi imagina v i i  toarea Germanie Ca o federaţie republicană 
a unOl teritorii autonome asemănatoare Federaţiei elveţiene. Tocmai un 
asemene a conţinut dădeau în acea vreme mulţi democraţi mic-burghezi 
lozincii unităţii Germaniei ,  al cărei simbol era steagul negru-roşu-auriu. 
Marx şi  Engels au văzut în această tălmăcire a lozincii unităţii 
Gennaniei o manifestare a mărginirii mic-burgheze şi a incapacităţii 
de a lupta consecvent împotriva , separatismului şi a fărîmiţărjj. In 
opoziţie cu aceasta ei au formulat revendicarea unei republici  unite, 
centralizate, democrate în Germania. - 312. 

1 6 1  Engels enumeră o serie de mari răscoale ţărăneşti din evul mediu : 
răscoala lui Wat Tyler ( 1 38 1 )  şi Jack Cade ( 1 450) în Anglia, răscoala 
ţdranilor din 1 358 din Fran \ a  (Jacqueria) şi  războiul ţărănesc german 
(1 524-1525 ) .  Ulterior, pe baza studierii istoriei luptelor ţărăneşti îm
potriva feudalismului şi a experienţei actiunilor revoluţionare ale 
ţărănimii din timpul rcvoluţiei din 1 848-1849, Engels a revenit asupra 
apre cierilor sale cu privire la  caractelUl mişcdrilor ţărăneşti. In lucra
rea "Războiul ţărdnesc german" ( 1 850) şi  în alte opere el a arătat 
caracterul revoluţionar de eliberare al răscoalelor ţărăneşti ŞI rolul 
lor în zdruncinarea tcmeliilor orînduirii feudale. - 314. 

1 62 Stentor - personaj din "Iliada" lui Homer ; războinic înzestrat cu o 
voce deosebit de puternică. - 316. 
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1 63 Este vorba d e  cartea : J .  Fr6bel. "System der socialen Politik" .  Zweite 
Auflage der "Neuen Politik " ("Sistemul politicii sociale " ,  diţia 
a doua a "Noii politici " ) ,  partea 1 şi a II-a, Mannheim, 1 847. Prima 
ediţie, purtind titlul de "Noua politică" ,  a apărut in 1846 sub pseudo
nimul Junius. - 317. 

1 64 lJumina/ii - membrii unei societăţi secrete infiinţate in 1776 in 
Bavaria, asemănătoare organizaţiilor francmasonice. Societatea era for
mată din elemente opoziţioniste din rindurile burghezi lor şi ale nobi
lilor nemulţumiţi de despotismul principilor. Totodată trăsătura carac
teristică a iluminaţilor era teama de orice mişcare democratică, cea ce 
şi-a găsit expresia în statutul lor, care transforma pe membrii de rind 
ai societăţii in unelte oarbe ale conducătorilor. In 1784 societatea 
a fost desfiinţată de către autorităţile bavareze. - 322. 

1 65 Heine. "Atta Troll u, cap. 24. - 325. 

1 66 "Der Heinzen'sche Staat. Eine Kritik von Stepha n " .  Bem, 1847. 
Gedruckt bei E. Rătzer ("Statul lui Heinzen. Note critice de Stephan " .  
Berna, 1847, tipărit l a  E .  Rătzer) . - 326. 

1 67 Titlul a fost dat de Institutul de m arxism-Ieninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. - 327. 

1 68 J. Noakes. "The Right of lhe Aristocracy of the Soil" ("Dreptul aristo
craţiei asupra pămîntului "). Londra, 1847. - 327. 

1 69 Proiectdtul cotidian cartist "Democrat" nu a apărut. - 328. 

1 70 La alegeri putea participa numai un cerc ingust de persoane care se 
bucurau de dreptul de vot (vezi adnotarea 8) . - 328. 

1 7 1 "L'Alelier" - revistă lunară franceză, organul meş teşugarilor şi al 
muncitorilor aflaţi sub influenţa ideilor socialismului creştin ; a apărut 
la Paris din 1840 pină in 1850 I in c omponenţa redactipi intrau re
prezentanţi ai  muncitodlor care erau aleşi din trei in trei luni. - 330. 

1 72 Este vorba de articolul lui Heinzen "Ein «Reprăsentant ) der Kommu
nisten" ("Un « reprezentant» al comuniştilor") , publicat in "Deutsche
Brisseler-Zeitung" nr. 84 din 21  octombrie 1 847. - 333. 

1 73 Trason - personaj din comedia "Eunucul" a dramaturgului roman 
Terentius I soldat fanfaron şi prost. - 333. 

1 74 Solomon şi MarcaJi (sau Morolf) - persondj e din farse le germane 
din secolele al XIV-lea şi al XV-lea ; Solomon simbolizează pe stă
pinul inţelept, dar lipsit de simţ practic, iar Marcolf - pe ţăranul 
şiret. - 334. 

1 75 Quinlus Fixlein - eroul principal al romanului lui Jean Paul (pseudo
nimul lui I. P. F. Richter) "Viaţa lui Quintus Fixlein" I dascdl. - 336. 

1 76 Este vorb a  de polemica lui K. Heinzen din coloanele ziarulu i  
"Deutsche-Brusseler-Zeitung" (nr. 7 7  d i n  26 septembrie 1 847) impotriva 
reprezentanţilor comunismului ştiinţific, polemică care a determinat 
pe Engels să publice ca răspuns articolul său "Comuniştii şi Karl 
Hei nzen". - 337. 
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\ 77 Cu privire la comunele din evul mediu vezi "Manifestul Partidului 
Comunist " ,  notele lui Engels la ediţia engleză din 1888 şi la ediţia 
gemană din 180 (volumul de faţă, pag. 468). - 342. 

1 78 Marx se referă la "adevăraţii levelIeri· ("adevăraţii nivelIeri") au 
"diggeri" ("săpători ")  - reprezentanţii curentului de extremă stingă 
in perioada revoluţiei burgheze din secolul al XVII-lea din Anglia. 
"Diggerii ' ,  care exprimau interesele celor mai sărace pături de la 
oraşe şi sate, cereau lichidarea proprietăţii private asupra p ămîntu
lui, propagau ideile comunismului primitiv, egalitarist şi încercau să 

le infăptuiască în practică lucrînd în comun pămîntrile obştei. 
- 343. 

1 79 Ph. Buonarroti. "Conspiration pour l"egalite dite de Babeuf" ("Conspi
raţia pentru egalitate numită conspiraţi a lui Babeuf") ,  voI. I-II, 
Bruxelles , 1828. Cartea lui Buonarroti a contribuit la renaşterea tra
diţiilor babuviste în mişcarea muncitorească revoluţionară. - 343. 

1 80 Marx citează raportul comisiei pentru cercetarea efectelor legii pen
tru asistenţa săracilor, prezidată de Merdith, przentat la 9 ianuarie 
1 825 în faţa Congresului din Pennsylvania. Raportul a fost publicat 
în "Register of Pennsylvania· din august 1828. - 345. 

1 8 1 "Ni1es'Weekly Register" - revistă săptămînală burgheză americană 
pentru probleme de politică, economie, istorie şi geografie ; a -apărut 
la Baltimore între 181 1 şi 1849. - 345. 

1 82 Este vorba de cartea : F. List. "Das nationale System der politichen 
Oekonomie" ("Sistemul naţional al economiei politice " ) .  Stuttgart şi 
Tibingen, 1841. - 345. 

1 83 Shakespeare. "Henric al IV-lea " ,  partea întîi, acl II, scena a patra. 
- 346. 

1 84 Este vorba de lgile reacţionare publicate de guvenul francez in 
septembrie 1835. Aceste legi limitau atribuţiile curtilor cu juri şi 
introduceau măsuri aspre impotriva presei. In ceea ce priveşte presa 
se prevedea mărirea cauţiunilor în b ani pentru publicaţiile periodice 
şi se introduceau detenţiunea şi amenzi mară în bani pentru cei care 
scriau împotriva proprietăţii şi orînduirii de stat existente. - 353. 

1 85 Fontanelă - in limba germană, pe lîngă accepţia obişnuită, are şi 
accepţia de plagă provocată artificial pe suprafaţa pielii ; in medăcina 
evului mediu era considerată ca mijloc de fixare a "substanţelor 
dăunătoare" .  - 353. 

1 86 Vezi K. Marx. "Contribuţii la critica filozofiei hgeliene a dreptului. 
Introducere" (ediţia de faţă, voI. 1, pag. 413-427) .  - 354. 

1 87 Este vorba de răscoala ţesătorilor din Silezia din -6 iunie 1 844 -
prima mare ciocure de clasă dintre proletariat şi brghezie în Ger
mania, precum şi de răscoala muncitorilor cehi din a doua jum ătate 
a lunii iunie 1844 (vezi adnotrea 89) .  - 354. 
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1 88 Este vorba de cîntecele c a r e  s-au cîntat 'În timpul sărbătorii de la 

Hambach - m anifestaţie politică c are a avut l o c  la 27 m ai 1 832 lîngă 
castelul Hambach din Palatinatul B avariei şi care a fost organizată 
de reprezentanţii burgheziei liberale şi radicale. Participanţii la  sărbă
toare chemau pe toţi germanii la unitate în lupta împotriva principilor 
germani, pentru libertăţi burgheze şi  reforme constituţionale. - 354. 

1 89 Este vorba de girondini - partidul marii burghezii -, care, sub steagul 
apărării drepturilor departamentelor la autonomie şi federaţie, au 
dezlănţuit în 1793 o rebeliune contrarevoluţionară împotriva guver
nului iacobin. După reprimarea rebeliunii, mulţi dintre conducătorii 
girondinilor (printre care şi Barbaroux) au fost judecaţi de tribunalul 
revoluţionar şi executaţi. - 357. 

1 90 Comite du salut public (Comitetul salvării publice) - organul centrdl 
al guvernului revoluţionar din Franţa în perioada dictaturii iacobine 
(2 iunie 1793 - 27 iulie 1794) . - 357. 

1 9 1 Este vorba de lucrările pentru copii ale lui 1. G. Campe, pedagog 
brghez german, şi în special de cartea s a  ,,Descoperirea Americii" ; 
în unul dintre capitolele acestei cărţi este vorba despre incaşii din 
Peru şi despre cucerirea acestei ţări de către spanioli. - 358. 

1 92 "AlIgemeine Zeitung- - cotidian german reacţionar, înfiinţat în 1 798 ; 
din 1 8 1 0  pînă în 1 882 a apărut la Augsburg. In 1 842 s-a ocupat de 
falsificarea ideilor socialismului şi comunismului utopic, fapt pe care 
Marx l-a demascat în articolul său "Comunismul şi «Allgemeine 
Zeitungl din Augsburg" ,  publicat în "Rheinische Zeitung" din octom
brie 1 842 (vezi ediţia de faţă, voI. 1 ,  pag. 1 1 -120) . - 359. 

1 93 Lucrarea lui F. Engls "Principiile comunismului· reprezintă proiectul 
de program .l Ugii comuniştilor. Problema Întocmirii programului 
sub formă de catehism (sub formă de întrebări şi răspunsuri) s-a 
discutat încă inainte de primul congres, la care Liga celor drepţi 
a fost reorganizată, luînd denumirea de Liga comuniştilor (iunie 1 847). 
In septembrie 1 847 Organul Central de la Londra al Ligii comuniş
tilor (Schapper, B auer, Moll) a trimis proiectul "Catehismului comu
nismului "  circumscripţiilor şi comunităţilor Ligii. Acest document, 
care purta urmele influenţei socialismului utopic, nu a satisfăcut p e  
Marx şi  Engels, aşa c u m  nu i - a  satisfăcut nici proiectul "corectat " .  
întocmit la Paris de " adevăratul socialist" M .  Hess. L a  2 2  octombrie, 
la şedinţa organ ului de conducere al circumscripţiei din Paris al 
Ligii comuniştilor, Engels a criticat cu asprime proictul lui Hess şi a 
obţinut respingerea lui. Engels a fost însărcinat să întocmească un 
nou proiect. Acest proiect l l-a întocmit sub forma "Principiilor 
comunismului " ,  pe care le-a scris curind după aceasta. 

Cosiderînd "Principiile comunismului" numai ca o schiţă preli
minară a programului, Engels a exprimat în scrisoarea din 23-24 no
iembrie 1 847 adresată lui Marx ideea că ar fi bine a programul să fie 
cris sub formă de "Manifest comunist" ,  renunţîndu-se la forma în
vechită de catehism. Congresul al  II-lea al Ligii comuniştilor 
(9 noiembrie - 8 decembrie 1 847), la  care Marx şi  Engels au apărat 
bazele ştiinţifice ale programulUi partidului proletar, i-a însărcinat să 
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plaboreze un program sub formă de manifest. Scriind "Manifestul 
Partidului Comunist " ,  Întemeietorii marxismului au folosit o serie de 
teze formulate în "Principiile comunismului " .  - 363. 

1 94 In manuscris, în locul răspunsului la  întrebarea a 22-a, precum şi  la 
intrebarea următoare, a 23-a, stă cuvîntul "rămîne " .  Aceasta însemna, 
probabil, că răspunsul trebuia să rămînă aşa cum fusese formulat 
întI-unul dintre proiectele anterioare ale Ligii comuniştilor, care nu 
ne-au parvenit. - 380. 

t 95 Acest arti c ol, scris de Engels pentru ziarul "La Reforme " ,  a fost 
publicat şi în organul cartist "The Northern Star" nr. 524 din 
6 noiembrie 1 847. 

Titlul a fost dat de Insti tutul de marxism-leninism de pe l îngă 
C.C. al P.C.U.S. - 383. 

1 6 Banchetlll, care a avut loc la Lonlra la 25 octombrie 1 847, a fost 
consacrat alegerii în parlament a liderului cartiştilor Feargus O'Connor 
şi a altor militanţi radicali. 

Titlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de p e lîngă 
C.C. al P.C.U.S. - 386. 

1 9 7  Revendicarea introducerii aşa-numitului drept de vot deplin, atît de 
vag şi de susceptibil de interpretări, a fost formulat la începutul 
deceniului al 5-lea de către reprezentanţii burgheziei engleze radicale. 
Formulînd această revendicare, radicalii burghezi urmăreau să abată 
pe muncitori de la lupta pentru înfăptuirea programului social şi 
politic al cartiştilor şi  să supună m işcarea muncitorească influenţei 
lor. - 386. 

1 9 !  Asociatia cartistă natională, întemeiata în iulie 1 8dO, a fost primul 
partid de masă al muncito rilor in istoria mişcării muncitoreşti, care 
î n  anii de apogeu al cartismului a numărat aproximativ 40.000 de 
membri. In activitatea asociaţiei s-a simţit lipsa unităţii ideologice 
şi  tactice în rîndurile membrilor e i  şi ideologia mic-burgheză a majo
rităţii  liderilor cartişti. După înfrîngerea cartismului în 1 848, asociaţia 
a intrat în declin, iar în deceniul al 6-lea ea şi-a încetat activitatea. 

- 387. 

1 99 Este vorb a  de reforma electorală adoptată în 183 1 de Camera comu
nelor din Anglia şi  aprobată definitiv de Camera lorzilor în 1 832. 
Reforma a fost îndreptată împotriva monopolului politic al aristo
craţiei funciare ş i  financiare şi  a permis pătrunderea în parlament 
a reprezentanţilor burgheziei industriale. Proletariatul şi mica bur
ghezie, care constituiau principala forţă în lupta pentru reformă, 
au fost înşelaţi de burghezia liberală şi nu au căpătat drept de vot. 

- 388. 

200 Extrasul din manifestul lui Lamartine a fost publicat în ziarul "The 
Northern Star" nr. 523 din 30 octombrie 1 847. - 389. 

20 1  "Le Bien Public· - ziar francez, organul republicanilor burghezI 
moderaţi ; a apărut din august 1843 pînă în decembrie 1 848 (Ia început 
la Mâcon, iar din mai 1848 la Paris) . La fondarea şi publicarea ziaru
lui a luat parte şi  Lamartine. - 391 .  
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2 0 2  Articolul de faţă a fost scris in legătură cu începerea războiului civil 

in Elveţia, război dezlănţuit de cele şapte cantoane catolice. Aceste 
cantoane, inapoiate din punct de vedere economic, au incheiat incă 
in 1 843 o alianţă separată - Sonderbund - cu scopul de a se im
potrivi transformărilor burgheze progresiste in Elveţia şi de a apăra 
privilegiile bisericii şi ale iezuiţilor. In fruntea Sonderbundului se 
aflau cercurile catolice şi virfurile patr.iciene ale oraşelor. Tentati
vele reactionare ale Sonderbundului au intimpinat impotrivirea radicd
lilor şi liberalilor burghezi, care intre 1 840 ş i  1850 căpătaseră pre
ponderenţă in maj o ritatea cantoanelor şi in dieta federală. In iulie 1 847 
dieta a adoptat o hotărire cu privire la dizolvarea Sonderbundului, 
fapt care a fost folosit de aceasta ca pretext pentru inceperea acţiuni
lor militare impotriva celorlalte cantoane la inceputul lunii noiem
brie. a 23 noiembrie armata Sonderbundului a fost zdrobită de 
trupele guvernului federal. In urma acestei victorii şi a a doptării 
unei noi constituţii in 1 848, Elveţia a fost transformată dintr-o fede
ralie de state intr-un stat federal. - 392. 

203 Wilhelm Tell - erou al povestirilor populare despre războiul de 
eliberare dus de elveţieni împotriva habsburgilor la sfîrşitul secolului 
al XIII-lea şi  inceputul secolului al XIV-lea ; legendele îl zugrăvesc 
ca pe un arcaş neintrecut care a ucis pe guvernatorul austriac. 

Winkelried - războinic elveţian semilegendar ; legenda spune 
că, in timpul luptei care a avu t  loc la 9 iunie 1 386 la Sempacll (can
tonul Lucerna) între elveţieni şi armatele lui Leopold al III-lea, 
ducele Austriei, el a hotărît soarta b ătăliei în favoarea elveţienilor 
jertfindu-se p e  sine. 

Murten - oraş in cantonul Freiburg din Elveţia ; locul unde 
s-a dat la 22 iunie 1476 bătălia dintre elveţieni şi armatele lui Carol 
Temerarul, duce de Burgundia ; b ătălia s-a terminat cu victoria elve
tienilor. - 392. 

204 Prin "v'rhea Elveţi e " Engels subinţeleqe cantoanele de munte din 
Elveţia, care in secolul al XIII-lea şi  al XIV-lea au format nucleul 
Confederaţiei helvetice. - 392. 

205 Este vorb a  de bătălia din pădurea teutoburgică (anul 9 e.n.) dintre 
triburile germanice răsculate şi  cuceritorii lor romani. Această bătăli' 
s-a terminat cu infringerea legiunilor romane. - 392. 

206 La Morgarlen a avut loc, la 15 noiembrie 1 3 1 5, bătălia dintre miliţia 
elveţiană ş i  armata lui Leopold de Habsburg, care s-a terminat cu 
victoria elveţienilor. - 393. 

207 !araton, Plateea şi Salamina - locuri unde s-au dat bătălii mari 
în timpul războaielor dintre greci şi perşi (500449 Le.n.), care s-au 
terminat cu victoria perşilor. - 393. 

208 Jurămîntul de pe RiitIi - una dintre legendele născute in jurul for
mării Confederaţiei helvetice, ale cărei baze s-au pus printr-un trdtat 
încheiat în 1 29 1  între trei cantoane de munte : Schwyz, Uri şi Unter
wald. Potrivit legendei, reprezentanţii celor trei cantoane s-au intilnit 
în 1 307 in lunca riului RiitIi şi au jurat să fie credincioii confederaţiei 
în lupta comună împotriva stăpinirii austriece. - 394. 
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209 Grnson - oraş în cantonul Waadt, in apropierea căruia pedstrimea
elveţiană a înfrint la 2 martie 1 476 pe ducele Carol Temerarul. 

Nny - oraş in partea de nord-est a Franţei, sub zidurile cărui. 
armata lui Carol Temerarul a fost înfrîntă la 5 ianuarie 1 477 de către 
armatele elveţienilor, lotaringilor, alsacienilor şi germanilor. - 394. 

2 1 0  Antinous - intim al împăratului Adrian (secolul al II-lea e.n.) ,  era 
deosebit de frmos. - 396. 

21 1 Stauiiacher - erou semilegendar al războiului de eliberare dus de 
elveţieni la sfîrşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului 
al XIV-lea împotriva habsburgilor ; legenda il consacră drept unu} 
dintre intemeietorii Cofederaţiei helvetice. - 396. 

2 1 2  Raportul cu privire la banchetul de la  Chateau Rouge a fost publicat 
în ziarul "he Northern Star" r. 508 din 17 iulie 1 847. - 401.  

2 1 3  "Le Constilulionnel" - cotidian burghez francez ; a apărut la Paris 
din 1815 pînă în 1 870 ; în perioada 1 840-1850 a fost organul aripi: 
moderate a orleaniştilor ; in perioada revoluţiei din 1 848-1 849 a 
exprimat ideile burgheziei contrarevoluţionare grupate în jurul lui 
Thiers ; după lovitura de stat din dcembrie 1851 a devenit ziar 
bonapartist. - 403. 

2 1 4  Evenimentele de la Paris, pe care le descrie Engels, au fost prilejuite 
de o iocnire intre muncitorii şi patronul unui atelier de încălţăminte 
de pe strada Saint-Honore, care încercase să înşele la socoteală pe 
un muncitor ; aceasta s-a întimplat la 5firşitul lunii august şi incepu
tul lunii septembrie 1 847. - 406. 

2 1 5 L. Blanc, "Organisation du travail" ("Organizarea muncii /1) . Prima 
editie a cărţii a apărut �a Paris in 1840. - 407. 

2 1 6  Titlul este dat de Institutul de marxism-leninism de pe lîngă c.e. 
al p.e.u.s. - 408. 

2 1 7  "Frăţia democra tă" - asociaţie democrată internaţională, întemeiată 
la Londra în 1845 de către reprezentanţii aripii de stinga a cartismu
lui şi de emigranţi revoluţionari (membri ai Ligii celor drepţi etc.� 
cu scopul de a se stabili legătura strinse cu mişcarea democrată din 
diferite ţări. Marx şi Engels au luat parte la pregătirea adunării 
democraţilor aparţinind diferitelor naţiuni, care a avut loc la 2 sep
tembrie 1845 şi în cadrul căreia a fost de fapt întemeiată această 
asociaţie. La adunara propriu-zisă, Marx şi Engels n-au participat 
din cauză că erau plecaţi din Lonra. Ei au întreţinu' legături perma
nente cu asociaţia "Frăţia democrată·, străduindu-se să educe p e  
membrii e i  - mai ales nucleul proletar a l  asociaţiei, care în 1847 
a intrat in Uga comuniştilor - în spiritul intenaţionalism ului prole
tar şi l comunismulw ştiinţific şi să influenţeze catismul din punct 
de vedere ideologic prin intermediul acestei asociaţii. Concepţiile 
lipsite de maturitate teoretică ale membrilor asociaţiei au fost criti
cate de Marx şi Engels. 

După înfringerea cartiştilor în 1848, activitatea asociaţiei a slăbit 
considerabil, iar în 1 853 ea s-a dizolvat definitiv. - 409. 
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2 1 8  Liga internaţională, sau Liga populară intenaţională, - asociaţie 
întemeiată la Londra în 1 841 de radicalii burghzi şi de liber
schimbiştii liberali englezi. La intmeierea şi activitatea Ligii au luat 
parte T. Cooper, W. Fox, J.  Bowring, precum şi publicistul, poetul 
şi artistul democrat W. Linton. La această asociaţie au aderat şi 
cîţiva democraţi burghezi din rîndurile emigranţilor italieni, maghiari, 
polonezi, 'printre care şi G. Mazzini, unul dintre iniţiatorii creării Ligii. 
In 1848 activitatea Ligii, care se reducea la organizarea de mitinguri 
şi conferinţe cu privire ,la problemele internaţionale, la răspîndirea 
de pmflete, a încetat. - 409. 

2 1 9  In 1840, sub pretextul apărării capitalei Împotriva unui eventual atac 
din afară, guvernul francez a început să construiască în jurul Parisu
lui o serie de forturi. Clica guvernantă a monarhiei din iulie voia să 
e pună î n  siguranţă cu ajutorul acestor citadele în cazul unor even
tuale răscoale populare. Cercurile democrate au protestat vehement 
împotriva înzestrării Parisului cu noi "bastilii" .  Cu toate acestea, cea 
mai mare parte a reprezentanţilor opoziţiei burgheze, inclusiv adepţii 
ziarului "Le National " ,  a sprij init ideea construirii de forturi, invocînd 
drept justificare interesele apărării naţionale. - 413. 

220 Articolul lui Engels consacrat mişcării pentru reformă în Franţa a 
fst publicat în "The Northern Star" din 18 dcembrie 1841. In ediţia 
de iaţă se publică o variantă a acestui articol apărut în "Deutsche
Briisseler-Zeitung" (vezi volumul de faţă, pag. 421-430). - 413. 

221 Titlul este dat de Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C,C. al 
P.C.U.S. - 4 1 4. 

222 Articolul lui Engels a fost conceput sub forma unei scrisori adresate 
redactorului ziarului "La Reforme".  

Titlul este dat de Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. - 417. 

223 Asociaţia democrată, Întemeiată la Bruxelles în 1 841, reunea în rîn
durile ei pe revoluţionarii proletari, mai ales emigranţi revoluţionari 
germani şi elementele înaintate ale democraţiei burgheze şi mic-bur
ghze. Marx şi Engels au avut un rol activ în crearea asociaţiei. La 
1 5  noiembrie 1 841 Marx a fost ales vicepreşedinte, iar preşedinte a 
fost ales democratul belgian 1. Jottrand. Datorită influenţei exercitate 
de Marx, Asociaţia democrată de la Bruxelles a devenit unul dintre 
cele mai importante centre ale mişcării democrate internaţionale. In 
zilele revoluţiei burgheze franceze din februarie, aripa proletară a 
Asociaţiei democrate a preconizat înarmarea muncitorilor belgieni şi 
desfăşurarea luptei pentru o republică democrată. Cu toate acestea, 
după exilarea lui Marx din Belgia la începutul lunii martie 1848 şi 
după reprimarea de către autorităţile belgiene a elementelor revolu
ţionare ale asociaţiei, democraţii burghezi din Belgia nu au reuşit să 
se situeze in fruntea mişcării antimonarhice a maselor de oameni ai 
muncii. Activitatea Asociaţiei democrate a luat un caracter îngust, 
pur local şi î n  1849 a încetat de fapt. - 417. 

224 Obervaţiile au fost scrise de K. Marx ca răspuns la campania de 
calomnii începută de publicistul belgian mic-burghez A. Bartels îm-
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potriva emigranţi lor revoluţionari care trăiau în Belgia, campanie fo
losită de cercurile reactionare clericale. 

Ti tlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lîn'ă C.C. 
al P.C.U.S. - 420. 

225 Asociaţia muncitorilor germani a fost întemeiată de Marx şi Engels 
la Bruxelles, la sfirşitul lunii august 1 847, în scopul educării politice 
a muncitorilor germani care .locuiau în Belgia şi al propagării ideilor 
comunismului ştiinţific în rîndurile acestora. Sub conducerea lui Marx 
şi Engels şi a tovarăşilor lor de idei, Asociaţia a devenit centrul legal 
de unire a tuturor forţelor proletare din Belgia. Cele mai bune ele
mente ale Asociaţiei au intrat în comunitatea din Bruxelles a Ligii 
comuniştilor. Asociaţia a j ucat un rol important în întemeierea Aso
ciaţiei democrate de la Bruxelles. Asociaţia muncitorilor germani şi-a 
încetat activitatea curînd după revoluţia burgheză din februarie 1 848 
din Franţa în legătură cu arestarea şi expulzarea membrilor ei de 
către poliţia belgiană. - 420. 

226 "Journal de Bruxelles# - ziar belgian conservator-clerical, organ al 
cercuri lor catolice ; a apărut începînd din 1 820. - 421 .  

2 2 7  Congregatio de propaganda l i  de - organizaţie catolică, întemeiată de 
papă în secolul al XVII-lea în scopul răspîndirii catolicismului in 
toate ţările şi al luptei împotriva ereziilor. Congregaţia a fost unul 
dintre instrumentele politicii reacţionare pe care o ducea papalita
tea şi cercurile catolite. - 421 .  

2 2 8  Marx s e  referd l a  darea de se.amă asupra adunării care s-a ţinut la 
Londra la 29 noiembrie 1 847, consacrată aniversării revoluţiei polo
neze din 1 830, dare de seamă publicată în ziarul "The Northern Star" 
din 4 decembrie 1 847. In această dare de seamă s-a dat un text pre
scurtat şi  inexact al cuvîntării rostite de Marx la această adunare. 
Un text mai complet şi mai fidel al cuvîntării a fost publicat în 
"Deutsche-Briisseler-Zeitung " din 9 decembrie 1847 (vezi volumul de 
faţă, pag. 414-4 1 5) .  - 421 .  

229 Opoziţia dinastică - grup opoziţionist în Camera deputaţilor din 
Franţa în perioada monarhiei din iulie. Reprezentanţii acestui grup, 
care exprima starea de spirit a cercurilor liberale ale burgheziei in
dustriale şi financiare, se pronunţau pentru o reformă electorală mo
derată, reformă pe care o considerau un mijloc de preintimpinare a 
revoluţiei şi de menţinere a dinastiei Orleans. Liderul opoziţiei di
nastice a fost Odilon Barrot. - 424. 

230 Accize - taxe comunale pentru obiectele de larg consum aduse în 
oraş. - 4!5 

23 1  Comunişlii-ma/erialişti - membrii Asociaţiei complotiste secrete a 
comuniştilor-materialişti, întemeiată în deceniul al 5-lea al secolului 
al XIX-lea de către muncitori i francezi. Ei se aflau sub influenţa lui 
Theodore Dezamy, reprezentant al orientării revoluţionare şi materia
liste în comunismul utopic francez. Procesul membrilor Asociaţiei 
comuniştilor-materialişti a avut loc în iulie 1 847 şi s-a încheiat cu 
condamnarea lor la închisoare pe termen lung. - 425. 
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232 Articolul "Cuvintarea rostită de Louis Blanc la banchetul de la Dijon" 

ste o variantă a articolului lui Engels "Mişcarea pentru reformă în 
Franţa. - Banchetul de la Dijon",  publicat în "The Northern Star" 
din 18  decembrie 1 847. "Deutsche-Brisseler-Zeitung" a publicat o va
riantă proprie sub formă de extrase din articolele date de "The Nor
thern Star " .  - 427. 

233 Concentrindu-şi în acest articol principala atenţie asupra demascării 
tezei naţionaliste a lui Louis Blanc cu privire la rolul, chipurile, deose
bit de civilizator al Franţei, Engels nu şi-a propus în polemica împo
triva lui Blanc să dezvăluie adevăratul caracter al "civilizaţiei" bur
gheze, pe care statele capitaliste o răspîndeau în ţările înapoiate din 
punct de vedere economic. In articolele şi scrisorile consacrate Indiei, 
Irlandei, Chinei, Iranului etc., Marx şi Engels au arătat că atragerea 
acestor ţări în orbita relaţiilor capitaliste s-a făcut prin înrobirea colo
nială a lor de către Anglia şi de către alte state capitaliste, prin trans
formarea lor într-o anexă agricolă - sursă de materii prime - a me
tropolei, prin jefuirea neruşinată a bogăţiilor naturale şi prin exploa
tarea sălbatică a maselor populare din aceste ţări de către colonizatori. 
"Profunda ipocrizie a civilizaţiei burgheze şi barbaria pmprie acesteia 
- scria K. Marx în 1 853 în articolul "Rezultatele viitoare ale stăpînirii 
britanice în India" - se dezvăluie înaintea ochilor noştri de îndată 
ce privim această civilizaţie nu acasă la ea, unde îmbracă forme res
pectabile, ci în colonii, unde apare în toată goliciunea ei" (K. Marx 
şi F. Engels, Opere alese în două volume, val. 1, E.S.P.L.P. 1955, edi
ţia a II-a, pag. 364) . - 428. 

234 In 1 846, guvernul Guizot a reuşit să pună la cale căsătoria dintre 
moştenitoare a tronului Spaniei şi fiul cel mic al lui Ludovic-Filip şi 
să zădărnicească căsătoria proiectată de Anglia a prinţului Leopold de 
Coburg cu Izabelia a II-a, regina Spaniei. In timpul războiului civil 
din Elveţia din 1 847, ministrul englez al afacerilor externe, Palmerston, 
a ştiut să-şi ia revanşa pentru această 'înfringere suferită de diploma
ţia engleză. Indemnîndu�1 pe Guizot să întocmească planul intervenţiei 
celor cinci puteri în favoarea Sonderbundului, el a contribuit pe as
cuns la înfringerea acestuia. Manevrele diplomatice ale lui Guizot au 
suferit un eşec total. - 434. 

235 Represaliile împotriva muncitorilor din Lyan au avut loc în timpul 
răscoalei ţesătorilor lionezi din 183 1  şi 1834. 

La Pres/an a avut loc în august 1 842 o ciocnire sîngeroasă între 
muncitori englezi şi armată - unul dintre episoadele agitaţiilor car
tiste spontane care au izbucnit în acea vreme în multe centre indus
triale din Anglia. 

Langenbielau - localitate în Silezia ; unul dintre centrele rdS
ca alei ţesătorilor silezieni din iunie 1844 şi unde au fost reprimaţi de 
către trupele guvernamentale. 

La Praga în vara anului 1 844 trupele guvenamentale au reprimat 
pe muncitorii răsculaţi. - 436. 

236 Este vorba de Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului care a 
precedat constituţia republicană din 1793. Constituţia a fost elaborată 
de Convenţia naţională, convocată în Franţa în urma răsturnării mo
narhiei la 10 august 1792. - 438. 
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237 " Chant du depart" - cîntec revoluţionar din perioada revoluţii bur
gheze din Franţa de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea ; şi ulterior s-a 
h1\"luat de o largă popularitate în rîndurile maselor populare din 
Frnţa. - 439. 

238 Este vorba de Carta constituţională, adoptată în Franţa după revolu
ţia burgheză din 1830 şi care a fost legea de bază a monarhiei din 
iulie. - 439. 

239 Titlul a fost dat de Institutul de marxism-Ieninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. - 441. 

240 Comitatul regelui - denumirea engleză a comitatului Offaly (Irlanda 
centrală) , introdusă de cotropitorii englezi la mijlocul secolului al 
XVI-lea în cinstea regelui Filip al II-lea l Spaniei, soţul reginei Maria 
Tudor. - 4 4 1 .  

2 4 1  Uniunea anglo-irlandeză a fost impusă Irlandei de către guvernul 
englez după reprimarea răsco alei irlandeze din 1798. Uniunea, care a 
i ntrat în vigoare la 1 ianuarie 1801 , suprima ultimele urme ale au
tonomiei Irlandei şi desfiinţa parlamentul irlandez. Incepînd cu de
ceniul al 3-lea al secolului al XIX-lea, revendicarea abrogării uniunii 
(Repeal of Union) a devenit lozinca cea mai populară în Irlanda. Li
beralii burghezi (O'Connel şi alţii) aflaţi în fruntea mişcării naţio
nale vedeau însă agitâţia în favoarea abrogării uniunii numai ca un 
mijloc de a obţine mici concesii din partea guvernului englez pentru 
burghezia irlandeză. In 1 835, încheind o tranzacţie cu whigii din An
glia, O'ConneI a curmat in general această agitaţie. Dar, sub presiunea 
mişcării maselor, liberalii irlandezi au fost nevoiţi să întemeieze în 
1840 Asociaţia repealerilor (partizanii abrogării uniunii). pe care s-au 
străduit s-o orienteze pe calea c ompromisurilor u clasele guvenante 
din Anglia. - 442. 

242 "Sala Harmony· sau ConciIiation-hall - local de întruniri publice 
la Dublin. - 445. 

243 Este vorba de petiţia naţională prezentată de cartişti în parlament în 
mai 1 842 ; pe lîngă revendicarea de a se adopta Carta poporului, petiţia 
cuprindea o serie de alte revendicări, inclusiv revendicarea de a se 
abroga uniunea anglo-irlandeză din 1 80 1 .  Petiţia a fost respinsă de 
parlament. - 445. 

244 Lucrarea lui K. Max "Discurs asupra liber-schimbismului", publicată 
la începutul lunii februarie 1 848 la Bruxelles în limba franceză, a fost 
tradusă în acelaşi an în limba germană şi editată în Germania de că
tre Weydemeyer, prietenul şi discipolul lui Max şi Engels. In 1 885 
această lucrare a fost tipărită, după dorinţa lui Engels, ca anexă la 
prima ediţie germană a lucrării "Mizeria filozofiei" şi de atunci ea a 
fost în repetate rînduri reeditată in cadrul acestei ediţii. In limba 
rusă "Discurs asupra liber-schimbismului" a fost publicat penru prima 
oară în 1885, în traducerea lui Plehanov, sub formă de broşură sepa
rată, scoasă de grupul "Eliberarea muncii" la eneva. In 1 889 a apărut 
la Boston o ediţie americană separată cu o prefaţă a lui Engels, pu-
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blicată mai �ntîi (în iulie 1 888) in limba germană în evista "Die Neue 
Zeit" ca articol separat, intitulat "Protecţionism şi liber-schimbism".  - 447. 

245 Legea pentru ziua de muncă de zece ore - vezi adnotarea 51 . - 451. 
246 Marx citează lucrarea lui Ricardo după ediţia franceză : "Des prin

cipes de J'economie poLitique et de l'im6t" .  Traduis de J'anglais par 
F.-S. Constancio, avec des notes explicatives et critiques par J.
B.  Say ("Despre principiile economiei politice şi despre impozite" .  
Tradus din limba engleză de F.-S. Constancio ; prevăzut c u  note ex
plicative şi critice de J.-B. ay) , voI. 1, Paris, 1835, pag. 178-179. 

452. 

247 A. Ure. "Philosophie des manufactures, ou Economie industrielle" 
(Filozofia manufacturii sau economia industrială) , voI. I, Bruxelles, 
1 836, pag. 34. - 456. 

248 "Manifestul Partidului Comunist" - cel mai măreţ document-pro
gram al comunismului ştiinţific. "Această mică cărticică valorează cit 
volume întregi : în spiritul ei trăieşte şi se mişcă pînă în ziua de azi 
intregul proletariat organiat şi luptător al lumii civilizate" (Lenin). 
Scris de K. Marx şi F. Engels ca program al Ligii comuniştilor, "Ma
nifestul Partidului Comunist" a fost publicat pentru prima oară la 
Londra, in februarie 1848, in ediţie separată de 23 de pagini. In martie
iulie 1 848 "Manifestul PartidllJlui Comunist" a fost publicat în organul 
democrat al emigranţilor germani "Deutsche Londoner Zeitung " .  Tex
tul german a fost tipărit tot în 1848, la Londra, sub formă de broşură 
separată de 30 de pagini, în care au fost corectate unele greşeli de 
tipar din prima ediţie şi îmbunătăţită punctuaţia. Acest text a fost 
fo.losit ulterior de către Marx şi Engels ca bază pentru ediţii auto
rizate ulterioare. In 1 848 s-au făcut de asemenea traduceri ale "Ma
nifestului" într-o serie de limbi europene (franceză, poloneză, italiană, 
daneză, flamandă şi suedeză) . In ediţiile din 1 848 nu au fost menţio
nate numele autorilor ; numele lor au fost indicate pentru prima oară 
în lucrări tipărite în 1 850, cu prilejul publicării primei traduceri en
gleze in organul cartist "Red Republican" ,  prefaţa fiind scrisă de 
J. Hamey. 

In 1 872 a apărut o nouă ediţie gemană a "Manifestului" cu mici 
îndreptări ale autorilor şi cu o prefaţă a lui Marx şi Engels. Acastă 
editie, ca .şi ediţiile germane ulterioare, din 1 883 şi 1 890, au apăut 
sub titlul "Manifestul Comunist " .  

Prima ediţie rusă a "Man ifestului Partidului Comunist" a apărut 
în 1869 la Geneva, în traducerea lui Bakunin, care într-o serie de 
locuri a denaturat conţinutul "Manifestului". Lipsurile primei edi ţii 
au fost înlăturate în ediţia apărută la Geneva în 1 882, în traducerea 
lui Plehanov. Traducerea lui Plehanov a pus bazele răspindirii largi 
a ideilor "Manifestului" în Rusia. Acordînd o mare importanţă pro
pagării marxismului în Rusia, Marx şi Engels au scris o prefaţă spe
cială pentru această ediţie. 

După moartea lui Marx au apărut o serie de ediţii ale "Mani
festului" revăzute de Engels : în 1 883 - o ediţie germană cu o prefaţă 
a lui Engels ; în 1888 - o ediţie engleză în traducerea lui S.  Moore, 
fiind redactată de Engels şi însoţită de prefaţa şi notele făcute de 
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el ; în 1890 - o ediţie germană cu o nouă prefaţă a lui Engels ; la 
aceasta din urmă Engels a scris de asemenea cîteva note. In 185 s-a 
publicat în ziarul ,,socialiste" traducerea franceză a "Manifestului" 
făcută de fi ica lui Marx Laura Lafargue şi revăzută de Engels. Engels 
a scris prefaţa la ediţi a poloneză din 1892 a "Manifestului" şi la cea 
italiană din 1893. - 461. 

249 Engels a inclus şi această notă în ediţia germană a "Manifestului 
Partidului Comunist" din 1890, scoţînd numai ultima frază. - 466. 

250 In lucrările de mai tîrziu Marx şi Engels au folosit în locul noţi
unilor "valoarea muncii" şi  "preţul muncii" noţiuni mai precise, in
troduse de Marx, şi anume : "valoarea forţei de muncă" şi "pretul 
forţei de muncă" (vezi prefaţa la volumul de faţă, pag. IX) . 472. 

2 5 1  LegililJiş/ii francezi şi "Tînăra Anglie" - vezi adnotarea 32. - 489. 

252 Reformiştii - vezi adnotarea 3 1 .  - 498. 

253 Este vorba de revoluţia burgheză din Belgia (toamna anului 1830) .  
care a avut c a  rezultat separarea Belgiei de regatul Ţărilor d e  Jos şi 
instaurarea în Belgia a unei monarhii constituţionale burgheze, în 
frunte cu dinastia de Coburg. 

După revoluţia burgheză din iulie din Franţa, s-a intensificat şi 
în Elveţia mişcarea pentru reforme liberale. Intr-o serie de cantoane 
liberalii şi radicalii au obţinut revizuirea în spirit liberal a constitu
ţiilor locale. - 501 .  

254 In februarie 1831 l a  Modena, Romagna - partea d e  nord-est a Sta
tului papal - şi la Parma a avut loc o răscoală a elementelor revolu
ţionare ale burgheziei italiene sub lozinca unificării Italiei şi izgonirii 
străinilor. Răscoala a fost înăbuşită de către trupele austriece şi de 
forţple guvernelor italiene contrarevoluţionare. - 501 .  

255 Aluzie l a  regele Frederic Wilhelm a l  IV-lea. 

"Berliner politisches WochenblaU"  - organ ultrareacţionar, care 
a apărut din 1831 pînă în 1841 ; s-a bucurat de sprijinul şi  protecţia 
prinţului m oştenitor Frederic Wilhelm (din 1840 regele Frederic Wil
helm al IV-lea) . - 501 . 

256 Incepînd din 1833, la Hanovra a intrat în vigo are constitutia  intro
dusd sub influenţa mişcării burgheza-liberale. La intocmirea constitu
ţiei a participat activ istoricul burghez Dalmann. In 1837 regele Ha
novrei, sprijinindu-se pe cercurile reacţionare moşiereşti, a abrogat 
constituţia şi în 1840 a făcut să fie votată o nouă lege, care reducea 
la minimum drepturile instituţiilor reprezentative. - 501 .  

257  Conferinta de la Viena a miniştrilor dintr-o serie de state germane 
a fost convocată în 1834, din iniţiativa cancelarului austriac Metternich 
şi a cercurilor guvernante din Prusia, cu scopul de a se lua măsuri 
impotriva opoziţiei liberale şi a mişcării democrate. Hotărîrile con
ferinţei prevedeau limitarea drepturilor instituţiilor reprezentative in 
statele germane în care ele existau, intensificarea cenzurii, istituirea 
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unei supravegheri mai severe a universităţilor şi folosirea represaliilor 
împotriva celor care făceau parte din organizaţiile studenţeşti opo
ziţioniste. - 501. 

258 Este vorba de aşa-zisele Comisii unite, formate din reprezentanţii die
telor provinciale, care s-au întrunit în ianuarie 1 848 pentru a discuta 
proiectul noii legislaţii penale. Convocind aceste comisii, guvenul 
prusian sconta ca prin aparenţa pregătirii unor reforme să liniştească 
agitatia crescîndă de care era cuprinsă opinia publică. Activitatea co
misiilor a fost întreruptă de acţiunile revoluţionare care s-au desfăşu
rat în Germania la începutul luni i  martie. - 503. 

259 Aluzie la declaraţia făcută de Frederic Wilhelm al IV-lea în discursul 
rostit la 1 1  apilie 1 847 cu prilejul deschiderii Dietei reunite, în 
care a spus că el este "moştenitorul unei coroane neştirbite, pe care 
trebuie s. o lase neştirbită urmaşilor" .  - 503. 

260 Consulta romană, sau consiliul roman de stat - organ consultativ, 
instituit la sfîrşitul anului 1 847 de către papa Pius al IX-lea. Din 
consultă făceau parte reprezentanţii moşierimii liberale şi ai burghe
ziei comerciale-industriale. - 504. 

2 6 1  Piiierari (de la "piffero" - instrument de suflat în Italia) - păstorii 
de e versanţii Apeninilor din Italia centrală. 

Lazzaroni - poreclă ironică dată elementelor declasate ale popu
latiei din regatul Neapolului, care făceau parte din lumpenproletariat l 
lazzaronii au fost folosiţi în repetate rinduri de către cercurile reac
ţionare monarhiste în lupta împotriva mişcării liberale şi democrate. 

- 504. 
262 Este vorba de războiul dintre S.U.A. şi Mexic din 1 846-1 848, provo

cat de plantatorii proprietari de sclavi şi de marea burghezie ameri
cană care voiau să acapareze pămînturile mexicane. In urma acestui 
război, S.U.A. au cotropit aproape jumătate din teritoriul mexican, 
printre care întregul Texas, California de nord, Noul Mexic şi alte 
regiuni. 

tn anii care au urmat Marx şi Engels au studiat temeinic istoria 
agresiunii S.U.A. împotriva Mexicului şi altor ţări ale continentului 
american. tn 1861,  în articolul "Războiul civil din America de Nord" ,  
Marx a caracterizat politica claselor dominante din S.U.A. fată de ţă
rile Americii latine drept o politică de cotropire, al cărei scop fătiş 
era cucerirea de noi regiuni pentru ră>pîndirea sclaviei şi a domina
ţiei proprietarilor de sclavi. - 508. 

263 Proiectul de unire a Oceanului Pacific cu golful Mexic prin deschi
derea unui canal prin istmul Tehuantepec a fost în repetate rindun 
lansat în Statele Unite ale Americii, care tindeau să-şi subordoneze 
căile comerciale şi pieţele mericii centrale. tn deceniul al 8-lea al 
se.colului al XIX-lea, însă, capitaliştii americani, prferînd să-şi in
vestească capitalurile în construirea unei căi ferate in Mexic, care 
era mult mai puţin costisitoare, au renunţat la acest proiect. - saa. 

264 Din poezia lui Heine "Cavalerul Olaf". - 510. 
265 Este vorba de evenimentele revoluţionare de la începutul deceniului 

al 3-1ea al secolului al XIX-lea din regarul Neapolului şi cel al Sardi-

40 - Marx-Engels - Opere. voI. 4 
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niei şi de răscoala din Romagna din februarie 1 831 (vezi adnotarea 254) . 
La Neapole carbonarii-revoluţionari burghezi au dezlănţuit în iulie 
1820 o răscoală împotriva regimului absolutist şi au obţinut intro
ducerea unei constituţii liberale moderate. tn martie 1821 a avut loc 
o răscoală în regatul Sardiniei (Piemont) . Liberalii, care au condus 
această răscoală, au proclamat constituţia şi au încercat să folosească 
mişcarea împotriva dominaţiei austriece din nordul Italiei în vederea 
unificării ţării sub stăpînirea dinastiei de Savoia, care domnea în 
Piemont. In urma intervenţiei puterilor Sfintei Alianţe şi a ocupării 
Neapolului si Piemontului de către armatele austriece, în ambele state 
a fost restaurat regimul absolutist. - 513. 

266 Este vorba de ciocnirile provocate în Galiţia de către autorităţile 
austriece între ţăranii şi detaşamentele de insurgenţi ale şleahtici
lor în timpul insurectiei de la Cracovia din 1846 (vezi adnotarea 19) 
- 513. 

267 In iulie 1 847 autorităţile austriece din Italia, alarmate de intensifi
carea mişcării populare din statul roman (statul papal) , aU adus trupe 
în oraşul Ferrara, situat in zona de frontieră a statului papal. Au
striecii au sprijinit chiar cercurile reacţionare din Roma, care urmă
reau să abroga reformele liberale ale lui Pius al IX-lea. Ocuparea 
Ferrarei a stirnit un val de indignare în întreaga Italie, care a de
teminat guvenul austriac să-si recheme În qrabă trupele. - 513. 

268 Pratet - parc în Viena. - 511. 

269 "Le Debat Social" - săptămînal belgian, organ al radicalilor şi 
democraţilor burghezi ; a apărut la Bruxelles din 1844 pină în 1849. 
- 519. 

270 "L·lndependance· - denumirea prescurtată a cotidianului belgian 
burghez "L'Independance belge" ,  fondat la  Bruxelles în 183 1 ; în de
ceniul 1850-1860 - organ al liberalilor. - 519. 

271  Aliance (întemeiată în 1 841) şi Association liberale (întemeiată 
în 1 847) - organizaţii politice ale burgheziei belgiene de orientare 
liberală. - 520. 

272 F. Guizot. "Histoire generale de la civilisation en Europe, depuis la 
chute de l'empire romain jusqu'ă la revolution fran;aise" ("Istoria 
generală a civilizaţiei în Europa de la căderea imperiului roman pînă 
la revoluţia franceză").  A fost tipărită pentru prima ară în cartea : 
F. Guizot. "Cours d'histoire moderne" ("Curs de istorie modernă") ,  
Paris, 1828. - 521 .  

273 Este vorba d e  acordul încheiat în noiembrie 1 847 între regele Sar
diniei, papă şi ducele Toscanei cu privire la convocarea unei confe
rinţe a statelor din Italia în vederea constituirii unei uniuni vamale. 
Proiectul de formare a unei uniuni vamale în Italia corespundea as
piraţiilor marii burghzii de unificare a Italiei " de sus·, sub formă de 
federaţie a suveranilor, sub supremaţia papei sau a dinastiei de 'a
voia. Dar desfăşurarea evenimentelor revoluţiei burgheze din 1 848-
1 849 din Italia şi victoria contrarevoluţiei din 1 849 au dus la zădăr
nicirea acestor planuri. - 523. 
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274 Mişcarea din rindurile populaţiei din duatele Schleswig şi Holstein 
impotriva unei constituţii uice pentu Danemarca şi ducate (proiec
tul constituţiei a fost promulgat la 28 ianuarie 1 848) inainte e revo
luţia din 1 848 a fost, prin scopurile ei,  separatistă şi nu depăşea ca
drul unei opoziţii liberale moderate. Ea urmărea crearea in n ordul 
Germanii a incă unui mic stat german, satelit al Prusiei reacţionare. 
In timpul revoluţiei din 1 848-1849, situaţia s-a schimbat. Sub influenţa 
evenimentelor revoluţionare din Germania, mişcarea revoluţionară din 
Schleswig şi Holstein a căpătat un caracter revoluţionar, de elibe
rare. Lupta pentru despărţirea Schleswigului şi a Holsteinului de Da
nemarca a devenit o parte componentă a luptei tuturor forţelor pro
gresiste din Germania pentru unificarea naţională a ţării şi a fost 
sprij inită in mod ferm de către Max şi Engels. - 525. 

275 Titlul a fost dat de Institutul de ma;ism-Ieninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. - 528. 

276 Este vorba de Confederaţia irlandeză, intemeiată in ianuarie 1847 
de către elementele radicale şi democrate ale mişcării naţionale ir
landeze care au rupt-o cu asociaţia repealerilor, fiind nemulţumiţi de 
politica conciliatoare a lui O'Connel. Ei aparţineau in cea mai mare 
parte grupului "Tînăra Irlandă" ,  format in 1842 din reprezentanţii in
telectualităţii burgheze şi mic-burgheze din Irlanda. Aripa de stinga, 
revoluţionară, a Confederaţiei irlandeze era pentru răscoala populară, 
impotriva dominaţiei engleze şi  se străduia să imbine lupta pentru 
independenţa Irlandei cu lupta pentu reforma democratică. Activi
tatea Confederaţiei irlandeze a incetat in vara anului 1 848, după re
primara de către autorităţile engleze a răscoalei care izbucnise in 
Irlanda. - 530. 

277 "La Riiorma" - ziar italian de orientare burghezo-democrată i a 
apărut in oraşul Lucca din noiembrie 1847 pină la inceputul anului 
1 850. - 535. 

278 Aluzie la "AIlgemeine Zeitung" , care a apărut in oraşul Augsburg, 
situat pe riul Lch. - 535. 

279 A. Follen - autorul muzicii i textul CÎntecului aparţine poetului 
Friedrichsen. - 536. 

280 Este vorba de planul de dispunere şi de acţiune a trupelor guver
namentale in cazul unei răscoale in Paris, elaborat de mareşalul Ge
rard şi adoptat in 1 840. - 539. 

2 8 \  După căderea guvernului Guizot la 3 februarie 1 848, partizanii  di
nastiei de Orleans au incercat să formeze un guvern din monarhişti
orleanişti moderaţi (Thiers, Billault şi alţii) . in frunte cu contele Mole. 
Datorită insă succeselor insurecţiei populare in Paris, această incer
care de a menţine dinastia de Orleans a eşuat. - 540. 

282 In timpul guvernului provjzoriu al Republicii Franceze format la 
24 februarie 1848, majoritatea posturilor aparţineau republicanilor 
burghezi (Lamartine, Dupont de rEure, Cremieux, Arago, Marie şi doi 
oameni de la "National" amintiţi de Engels - Marrast şi Garnier
Pages) . In afară de aceştia, au intrat in guvern şi 3 reprezentanţi ai 

40· 
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partidului "Reforme" - democraţii mic-burghezi Ledru-Rollin şi 
Flocon şi socialistul mic-burghez Louis Blanc -, precum şi mecanicul 
Albert (numele adevărat Martin) . "Miniştrii socialişti " Louis Blanc şi 
Albert au jucat, aşa cum s-a constatat curînd, rolul de jalnică anexă 
în guvenul burghez. - 540. 

283 Este vorba de poziţia de duplicitate adoptată de cercurile orleaniste 
din Franţa faţă de problema belgiană la începutul deceniului al 4-lea 
al secolului al XIX-lea. Nutrind in secret 'Planuri de anexare a Bel
giei, aceste cercuri îndemnau pe belgieni să lupte pentru despărţirea 
de Olanda. In acelaşi timp, la Conferinţa de la Londra a celor cinci 
puteri (Anglia, Franţa, Rusia, Austria şi Prusia) , ei au căzut de acord 
- pe seama intereselor belgiene - cu puterile care sprijineau 
Olanda. Ca urmare, belgienii s-au văzut siliţi să accepte condiţiile 
dezavantajoase ale tratatului cu regele Olandei (semnat definitiv în 
martie 1833) şi să-i cedeze o parte din teritoriu. - 547. 

284 Titlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. - 550. 

285 Titlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. ! P.C.U.S. - 552. 

286 Statutele Ligii comuniştilor, la întocmirea căr'a au luat parte activă 
Marx şi Engels, au fost elaborate în iunie 1847, la primul Congres al 
Ligii. După ce au fost discutate în comunităţile Ligii, ele au fost ana
liate din nou de Congresul al II-lea şi confimate definitiv la 8 de
cembrie 1847. - 576. 

287 Este vorba de scrisoarea adresată de asociaţia "Frăţia democrată" 
Asociaţiei democrate din Bruxelles, publicată în "The Northern Star" 
la 11 decembrie 1847 şi în "Deutsche-Brisseler-Zeitung" la 26 decem
brie 1847. Propunerile cu privire la stabilirea de legături mai regulate 
între democraţii din diferite ţări şi cu privire la pregătirile in vede
rea convocării unui congres democrat internaţional au fost discutate 
de către reprezentanţii asociaţiei "Frăţia democrată" cu Marx, care 
acţiona, în numele comitetului Asociaţiei democrate, în timpul şe
derii lui Marx şi Engels la Londra - la sfîrşitul Junii noiembrie
decembrie 1847. - 582. 

288 Adresa asociaţiei "Frăţia democrată" din 3 ianuarie 1848 către mun
citorii din Marea Britanie şi Irlanda a fost publicată în "The Northern 
Star" din 8 ianuarie 1848. Referindu-se la apărarea naţională a An
gliei, autorii acestui document au demascat încercările cercurilor bur
gheze din Anglia, care, printr-o propagandă şovină şi prin răspîndirea 
de zvonuri despre o apropiată invazie pregătită, chipurile, de Franţa 
împotriva insulelor britanice, voiau să distragă clasa muncitoare de la 
lupta pentru transformări democratice. Adresa chema pe muncitori să 
dea o ripostă hotărîtă "complotiştilor, care urmăreau să aţîţe po
poarele unele împotriva altora cu ajutorul minciunii infame că oa
menii din diferite ţări sînt «duşmani înnăscuţi»" .  Capacitatea de apă
rare a Angliei s-ar întări cu adevărat - se arăa în adresă - dacă 
s-ar acorda drepturi şi libertăţi democratice poporului englez. - 583. 
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289 Motivul pentru expulzarea lui Engels a fost discursul rostit de acesta 

la banchetul organizat cu prilejul Anului nou de către emigranţii re
voluţionari germani la 31 decembrie 1 47 la Paris. La acest banchet 
au participat mulţi muncitori şi meseriaşi în rîndurile cărora Engels 
desfăşura o propagandă revoluţionară, fapt care a alarmat autorită
ţile franceze. La sfîrşitul lunii ianuarie 1848 poliţia din Paris a recurs 
la măsuri represive împotriva lui Engels sub pretextul că în discursul 
său el ar fi făcut aluzii politice cu caracter antiguvernamental. a 
29 ianuarie 1848 Engeli a primit ordinul de a părăsi Franţa în 24 de 
ore sub ameninţarea că, în caz de nesupunere, va fi extrădat poliţiei 
prusiene. Concomitent cu expulzarea lui Engels, însoţită de pătrunde
rea organelor poliţieneşti în locuinţa sa în toiul nopţii, au fost ope
rate arestări în rîndurile muncitorilor emigranţi germani suspectat! 
de a fi comunişti. In pofida versiunilor calomniatoare răspîndite de 
presa guvernamentală, în coloanele ziarelor de opoziţie au apărut 
informaţii cu privire la adevăratele cauZe ale expulzării lui Engels. 

"Le Moniteur Palisien" - în deceniul al 5-lea al secolului al 
XIX-lea cotidian de seară, organ semioficial. - 584. 

290 Clubul muncitorilor germani a fost intemeiat la Paris, la -9 martie 
1848, din iniţiativa conducătorilor Ligii comuniştilor. Rolul conducător 
în această asociaţie a fost deţinut de Marx. Clubul a fost creat în 
scopul unirii muncitorilor emigranţi germani aflaţi la Paris. Aci urma 
să li se lămurească tactica proletariatului în revoluţia burghezo-de
mocratică, şi să fie contracarate încercările democraţilor burghezi şi  
mic-burghezi de a-i atrage pe muncitori ,printr-o propagandă naţio
nalistă şi de a-i antrena în aventura fantezistă a invadării în Ger
mania cu legiunile de voluntari. Clubul a desfăşurat o importantă 
muncă de organiare a repatrierii individuale a muncitorilor germani 
in vederea participării lor la lupta revoluţionară. - 589. 

29 1  Este vorba de proiectul de statut al Clubului muncitorilor germani. 
- 590. 

292 La manej au avut loc adunări ale Asociatiei democrate germane, în
temeiată a Paris după revoluţia din februarie 1848. Democraţii mic
burghezi Herwegh, Bornstedt, Decker şi alţii, care conduceau această 
asociaţie, au propovăduit formarea unei legiuni de voluntari din 
emigranţi germani care să invadeze în Germania. Ei considerau că 
vor realiza astfel o revoluţie în Germania şi vor instaura un regim 
republican. Marx şi Engels au condamnat cu hotărîre acest plan 
aventurist. - 590. 
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Kar l Marx şi Friedrich Engels 
Date din viaţa şi activitatea lor 

(Mai 1 846 - martie 1848) 

AIlîndu-se în fruntea Comitetului comunist de corespon
denţă din Bruxelles, Marx şi Engels desfăşoară lupta 
pentru unirea ideologică şi organizatorică a reprezen
tanţilor inaintaţi ai mişcării muncitoreşti şi socialiste din 
diferite ţări, in scopul pregătirii terenului pentru crearea 
unui p artid proletar. 

Marx scrie o scrisoare lui Proudhon, propunîndu-i să 
devină corespondentul francez al Comitetului comunist 
de corespondenţă din Bruxelles şi să participe la discu
tarea problemelor de teorie şi de tactică ale mişcării 
muncitoreşti. Din scrisoarea de răspuns a lui Proudhon, 
purtînd data de 17 mai, Marx se convinge de existenţa 
unor divergenţe adînci între el şi Proudhon şi remmţă 
la intenţia de a stabili prin intermediul lui Proudhon 
legătura cu mişcarea muncitorească din Franţa. 

La şedinţa Comitetului comunist de corespondenţă din 
Bruxells se adoptă circulara scrisă de Marx şi Engels 
împotriva "adevăratului socialist" H. Kriege. Circulara 
este trimisă tuturor comitetelor de corespondenţă. 

Marx şi Engels termină principalele capitole din lucrarea 
"Ideologia germană" . Lucrarea n-a putut fi tipărită în 
Germania din cauza cenzurii, precum şi din cauza rezis
tenţei pe care o opuneau reprezentanţii "adevăratului 
socialism" german. 

Marx şi Engels scriu o scrisoare lui G. A. K6ttgen cu 
scopul de a stabili o corespondenţă regulată între Co
mitetul comunist de corespondenţă din Bruxells şi 
adepţii ideilor socialiste şi comuniste din Wuppertal. 

Max şi Engels scriu "Adresa democraţilor comunişti ger
mani dirl Bruxelles către d-l Feargus O·Connor" .  Adresa 
apare în ziarul cartist "The Northern Star" din 25 iulie. 
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1 august 

15  august 

Intre 15 şi 19 
august 

19 august 

In jurul lui 
1 septembrie 

SeptemHtie 

Oc tombrie 

Către mijlocul 
lunii octombrie 

In jurul lui 
20 octombrie 

Decembrie 

28 decembrie 

In scrisarea către editorul K. W. Leske, Marx îi comu
nică planurile sale de a temina lucrarea "Critica poli
ticii şi a economiei politice" .  Lucrarea a rămas neter
minată. 

Din însărcinarea Comitetului comunist de corespondenţă 
din Bruxelles, Engels pleacă a Paris pentru a propaga 
comunismul în rîndurile muncitorHor membri ai comu
nităţilor din Paris ale Ligii celor drepţi, a organiza un 
comitet de corespondenţă şi a lupta împotriva weitlin
gismului, proudhonismului, "adevăratului socialism " .  

Engels face cunoştinţă cu comunistul utopist francez 
E. Cabet. 

Engels trimite Comitetului comunist de corespondenţă 
din Bruxelles o scrisoare în care vorbeşte despre situa
ţia mişcării muncitoreşti germane din Paris şi a presei 
socialiste franceze. Engels informează în mod regulat 
Comitetul asupra dezvoltării mişcării muncitoreşti şi 
socialiste din Franţa, precum şi asupra stării de lucruri 
din cercurile muncitorilor germani. 

Engels scrie un articol despre situaţia din Franţa. rti
colul este publicat în ziarul .. The Northern Star" din 
5 septembrie. 

In scrisorile adresate lui Marx, Engels critică concep
ţiile mic-burgheze ale lui Proudhon. 

La trei adunări ale muncitorilor germani din Paris, 
Engels critică utopiile mic-burgheze ale lui Proudhon şi 
ideile filistine ale "adevăratului socialist" Karl Griin. n 
urma activităţii depuse de Engels, maj oritatea membrilor 
secţiunilor din Paris ale Ligii celor drepţi se îndepăr
tează de "adevăratul socialism" şi de proudhonism. 

Engels studiază lucrarea lui 1. Feuerbach "Esenta reli
giei" şi face scurte observaţii critice asupra filozofiei 
lui Feuerbach. 

Comuniştii din Bruxelles scriu o a doua circulară im
potriva lui Kriege, pe care o semnează Marx. Textul 
circularei nu s-a păstrat. 

Autorităţile din Paris il pun pe Engels sub supraveghe
rea poli ţiei. 

In scrisoarea adresată publicistului rus P. V. Annenkov, 
Marx critică cartea lUi Proudhon "Systeme des contra
dictions economiques ou Philosophie de la misere" ,  e 
care o citise recent, şi in legătură cu aceasta expune 
principalele teze ale materialismului istoric. 
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Ianuarie-
15 iunie 

Ianuarie
aprilie 

20 ianuarie 

Sf1rşitul lunii 
februarie 

Martie. 
aprilie 

3 aprilie 

Inceputul luniI 
iunie 

26 iunie 

Inceputul luniI 
iulie 

In jurul luJ 
27 iulie 

5 august 

Sfîrşitul luniI 
august 

1847 

Max lucrează la cartea "Mizeria filozofiei. Răspuns la 
«Filozofia mizeriei» a d-Iui Proudhon" . 

Engels scrie lucrarea "Adevăraţii socialişti" - comple
tare la volumul al dowea al "Ideologiei germane". 

Comitetul din Londra al Ligii celor drepţi trimite pe 
reprezentantul său, J. Moll, la Bruxelles, la Marx, şi la 
Paris, la Engels, cu propunerea de a adera la Ligă. Marx 
şi Engels consimt să intre in Ligă după ce s-au convins 
că conducătorii comitetului sint gata să înfăptuiască 
reorganiarea Ligii şi să adopte, ca bază a programului 
Ligii, principiile comunismului ştiinţific. 

Engels scrie articolul "Constituţia Prusiei" . Articolul 
apare în ziarul "The Northern Star" din 6 martie. 

Engels scrie articolul "Problema constituţiei Germa
niei" .  

Marx scrie o declaraţie în care respinge atacurile ca
lomnioase ale ziarului "Trier'sche Zeitung" la adresa 
lui, atacuri ce fuseseră inspirate de K. Griin. Declaraţia 
apare la 8 aprilie în "Deutsche-Briisseler-Zeitung" şi la 
9 aprilie în "Trier'sche Zeitung". 

Engels ia parte activă la lucrările primului Congres al 
Ligii comuniştilor, care s-a ţinut la Londra. Conaresul 
discută noul statut. Liga celor drepţi se transformă in 
Liga comuniştilor, iar deviza Ligii : "Toţi oamenii sînt 
fraţi" este înlocuită cu deviza : "Proletari din toate 
ţările, uniţi-vă 1 " .  

După congres Engels se întoarce l a  Paris. 

Engels scrie articolul "Declinul şi apropiata cădere a 
lui Guizot. Poziţia burgheziei franceze". Articolul apare 
în ziarul "The Northern Star" din 3 iulie. 

Apare cartea lui Marx "Mizeria filozofiei. Răspuns la 
«Filozofia mizeriei» a d-Iui Proudhon" .  

Engels soseşte d e  l a  Paris la Bruxelles, I a  Marx, pentru a discuta chestiuni CU privire Ia Liga comuniştilor. 

Sub conducerea lui Max se întemeiază la Bruxelles 
comunitatea şi circumscripţia Ligii comuniştilor. Marx 
este ales preşedinte al comunităţii şi membru în condu
cerea cIrcumscripţiei. 

Marx şi Engels organizează la Bruxelles Asociaţia mun
citorilor germani, în cadrul căreia desfşoară propa
ganda ideilor comunismului ştiinţific. 
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August
septembrie 

12 septembrie 

16-18 
septembrie 

27 septembrie 

3 si 7 
octombrie 

Mijlocul lunii 
octombrie 

A doua 
jumătate a 
lunii 
octombrie 

18  octombrIe 

22 octombrie 

In revista "Das Westphălische Dampfboot" Se tipăreşte 
sub formă de articol un capitol scris de Marx din "Ideo
logia germană" cuprinzînd critica cărţii lui Grin "Miş
carea socială in Franţa şi în Belgia". 

In "Deutsche-Brisseler-Zeitung" apare articolul lui Marx 
"Comunismul ziarului «Rheinischer BeobachteI»" şi în
ceputul studiilor critice ale lui Engels "Sociasmul ger
man în versuri şi proză" . De la această dată începe 
colaborarea permanentă a lui Marx şi Engels la 
"Deutsche-Brisseler-Zeitung". Sub influenţa lui Marx şi 
Engels, ziarul devine un organ al propagandei democrate 
si comuniste. 

Marx şi Engels participă la Congresul internaţional al 
economiştilor de la Bruxelles. Marx se pregăteşte să facă 
o expunere, dar nu i se dă cuvîntul, de teamă ca această 
expunere să nu aibă un conţinut revoluţionar. Cuvînta
rea pe care Marx a avut intenţia s-o rostească apare la 
29 septembrie în ziarul "Atelier Democratique" din 
Bruxelles, precum şi în articolul lui Engels "Congresul 
de la Bruxelles în legătură cu problema libertăţii co
mertului" ,  apărut în ziarul "The Northen Star" a 9 oc
tombrie. 

Engels participă la banchetul internaţional al democra
ţilor de la Bruxelles. La banchet se adoptă hotărîrea cu 
privire la intemeierea Asociatiei democrate. 

In "Deutsche-Brisseler-Zeitung" apar două articole po
lemice ale lui Engels sub titlul comun "Comuniştii şi 
Karl Heinzen", 

Engels se întoarce de la Bruxelles la Paris şi se ocupă 
de crearea şi întărirea organizaţiilor locale ale Ligii 
comuniştilor. El este însărcinat cu corespondenţa or
ganului de conducere l circumscripţiei. 

Engels stabileşte legătura cu democraţii francezi gru
paţi in jurul ziarului "La Reforme" . El se înţelege cu 
redacţia să scrie pentru ziar articole despre situaţia din 
Anglia şi Germania şi despre dezvoltarea mişcării car
tiste. Cu publicarea, Ia 26 octombrie, a articolului despre 
cria comercială din Anglia incepe colaborarea lui 
Engels la ziarul "La Reforme" , care a durat pînă in 
ianuarie 1 848. 

Organul Central al Ligii comuniştilor, care-şi avea se
diul 1a Londra, propune circumscripţiei din Bruxelles 
să trimită un delegat la' Congresul al II-lea al Ligii şi 
işi exprimă dorinţa ca Marx să participe la congres. 

La şedinţa organului de conducere al circmscripţiei 
din Puris a Ligii comuniştilor, Engels critică cu asprime 
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Sfîrşitul lunii 
octombrie 

Siirşitul lunii 
octombrie
noiembrie 

Inceputul luniI 
noiembrie 

14 noiembrie 

15 noiembrie 

proiectul de program al Ligii comuniştilor intocmit de 
"adevăratul socialist" M. Hess. Comitetul însărcinează 
pe Engels cu întocmirea unui nou proiect de program. 

Marx scrie articolul "Critica moralizatoare şi morala cri
tică. Contribuţie la istoria culturii germane. Impotriva 
lui Karl Heinzen " .  Articolul apare Într-o serie de nu
mere ale ziarului "Deutsche-Brusseler-Zeitung" între 2-
octombrie şi 25 noiembrie. 

Din însărcinarea organului de conducere al circumscrip
ţiei din Paris a Ligii comuniştilor, Engels întocmeşte 
proiectul de program al Ligii, pe care-l intitulează 
"Principiile comunismului". 

Engels scrie articolul "Mişcarea pentru reformă în 
Franţa" .  Articolul apare în ziarul "The Northem Star" 
la 20 noiembrie. 

Engels este ales delegat la cel de-al doilea Congres al 
Ligii comuniştilor din partea circumscripţiei din Paris a 
Ligii. 

La adunarea Asociaţiei democrate de la Bruxelles Marx 
este ales vicepreşedinte al asociaţiei. 

23-24 noiembrie Engels scrie lui Marx o scrisoare în care propune ca 
programul Ligii comuniştilor să fie întocmit sub formă 
de manifest, purtînd titlul de "Manifestul Comunist" .  

27 noiemDrie 

29 noiembrie 

29 noiembrie-
8 decembrie 

Marx placă din Bruxelles, iar Engels de la Paris, în
dreptîndu-se spre Londra, pentru a participa la Con
gresul al II-lea al Ligii comuniştilor. Ei se intilnesc la  
Ostenda, unde discută problema programului Ligii. 

Marx şi Engels participă la mitingul internaţional de la 
Londra organizat de asociaţia "Frăţia democrată" ("Fra
tern al Democrats") în cinstea aniversării revoluţiei po
loneze din 130. Marx transmite adresa Asociaţiei demo
crate din Bruxelles către asociaţia "Frăţia democrată" 
cu privire la stabilirea unor legături mai strînse între 
aceste două organizaţii. La miting Marx şi Engels rostesc 
cuvîntări în legătură cu Polonia. Dările de seamă cu pri
vire la .miting, cuprinzînd şi textul cuvîntărilor rostite 
de Marx şi Engels, apar n ziarele " The Northern Star" 
din 4 decembrie, "La Reforme" din 5 decembrie şi 
"Deutsche-Brusseler-Zeitung" din 9 decembrie. 

Marx şi Engels participă activ la lucrările celui de-al 
doilea Congres al Ugii comuniştilor. După dezbateri în
delungi şi aprinse ideile lui Marx şi Engels sînt unanim 
aprobate. Congresul însărcinează pe Marx şi Engels să 
elaboreze programul Ligii comuniştilor sub formă de ma
nifest şi aprobă Statutul Ligii comuniştilor. 
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30 noiembrie 

7 decembrie 

In tre 9 decembrie 
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decembrie 

In jurul lui 
13 decembrie 
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In jurul lui 
20 decembrie 

20 decembrie 

Sfîrşitul lunii 
decembrie 

31 decemb'iie 

9 inuarie 

arx şi Engels iau cuvîntul la adunarea Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani. n cuvîntarea sa, Marx 
vorbeşte despre activitatea Asociaţiei muncitorilor ger
mani de la Bruxelles. 

Engels prezintă la adunara de la Londra a Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani un referat cu privire la 
unele probleme economice. 

După terminarea celui de-al doilea Congres al Ligii co
muniştilor, Marx şi Engels lucrează la "anifestul 
Partidului Comunist" .  

Marx s e  întoarce d e  la Londra l a  Bruxelles. 

Engels scrie un articol în care critică cuvîntarea ros
tită de Louis Blanc la  banchetul de 1a Dijon. Articolul 
apare în ziarul "The Northen Star" din 18 decembrie 
şi în "Deutsche-Briisseler-Zeitung" din 30 decembrie 
Într-o formă întrucîtva schimbată. 

Engels soseşte la Buxelles, venind de la Londra. 

Marx ţine prelegeti despre munca salariată şi capital 
in cadrul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Bruxelles. Paralel cu celelalte materiale pe care 
le pregăteşte pentru prelegeri, Marx scrie conceptul 
"Salariul" .  

Asociaţia "Frăţia democrată" din Londra �nsărcinează 
pe Engels să o reprezinte la Paris. 

La adunarea de la Bruxelles a Asociaţiei democrate, 
Marx vorbşte despre mitingul de la Londra organizat 
in cinstea aniversării revoluţiei poloneze din 1830 şi 
dă citire salutului asciaţiei "Frăţia democrată" . La 
această adunare Engels este ales preşedinte al Asocia
ţiei democrate din Paris. 

Engels placă de la Bruxelles la Paris. 

Marx articipă la banchetul organizat cu ocazia reve
lionului de Asociaţia muncitorilor germani de la Bru
xelles. 

Engels ia cuvîntul la banchetul de la Paris organizat 
cu ocazia revelionului de emigranţii revolutionari 
germam. 

1848 

Marx rosteşte un discurs asupra liber-schimbismului la 
şedinţa publică a Asociaţiei democrate din Bruxelles. a 
aceasta s-a hotărît ca discursul lui Marx să fie tipărit 
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A doua 
jumătate a lunii 
ianuarie 

23 ianuarie 

27 ianuarie 

29 ianuarie 

31 ianuarie 

Februarie 

13 februarie 

20 februarie 

22 februarie 

In jurul lui 
24 februarie 

25 februatie
inceputul lunii 
martie 

25-26 februarJ( 

in broşură separată. Broşura apare in primele zile ale 
lunii februarie 1 848. 

Marx termină "Manifestul Partidului Comunist". La 
sfîrşitul lunii ianuarie m anuscrisul este trimis spre tipă
rire la Londra. 

In "Deutsche-Briisseler-Zeitung" apare articolul lui 
Engels "Mişcările din 1847" . 

In "Deutsche-Brusseler-Zeitung" apare articolul lui 
Engels ..rnceputul sfirşitului Austriei". 

Guvernul francez expulzează pe Engels din Franţa pen
tru activitatea revoluţionară desfăşurată in rîndurile 
muncitorilor din Paris. 

Engels soseşte la Bruxelles. 

Max pregăteşte p entru tipar prelegerile sale despre 
munca salariată şi capital, pe care le ţinuse in cadrul 
Asociaţiei muncitorilor germani de la Bruxelles. O parte 
din aceste prelegeri apar in "Neue Rheinische Zeitung" 
în aprilie 1 849 sub titlul "Muncă salariată şi  capital". 

Max participă la adunarea Asociaţiei democrate din 
Bruxelles. La adunare Se discută problema convocării 
unui congres democrat internaţional şi se aprobă scri
soarea de răspuns către asociaţia "Frăţia democrată" din 
Londra, semnată de Marx şi de ceilalţi membri ai comi
tetului asociaţiei. 

La adunarea Asociaţiei democrate din Bruxelles 
Engels vorbeşte despre persecutarea democraţilor de 
către guvernul francez şi dă amănunte asupra expulzării 
sale din Paris. 

Max şi Engels rostesc cuvîntări la adunarea solemnă 
din Bruxells consacrată celei de-a doua aniversări a in
surecţiei de la Cracovia. Cuvîntările lUi Max şi Engels 
sint publicate in martie 1848 in culegerea consacrată 
aniversării insurecţiei de la Cracovia. 

Apare la Londra "Manifestul Partidului Comunist" . 

Marx şi Engels iau parte activă la mişcarea republicană 
din Belgia, care a inceput sub influenţa revoluţiei din 
februarie din Franţa. Marx contribuie cu banii lui per
sonali la inarmarea muncitorior din Bruxelles. 

Engels scrie articolul "Revoluţia de la Paris·. Articolul 
apare in "Deutsche-Brusseler-Zeitung" din 27 februarie. 
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In jurul lui 
27 februarie 

27 februarie 

28 februarie 

In Jurul lui 
1 martie 

3 martie 

In noaptea 
spre 4 martie 

5 martie 

6 martie 

6 martle
mijlocul lunii 
martie 

In legătură cu revoluţia din Franţa, Organul Central 
de la Londra al Ligii comunştilor transmite împuterni
cirile ale organ ului de conducere al circumscripţiei din 
Bruxelles, condus de Marx. 

Marx şi Engels participă la adunarea Asociaţiei demo
crate din Bruxelles, la care se adoptă hotărîrea de a 
se cere autorităţilor orăşeneşti să înarmeze pe munci
torii din Bruxelles. Se adoptă, de asemenea, hotărîrea 
să se ţină zilnic adunări ale asociaţiei şi  să se orga
nizeze o legătură periodică cu democraţii din celelalte 
tări. 

Marx împreună cu ceilalţi membri ai Comitetului Aso
ciaţiei democrate din Bruxelles semnează adresa către 
redactorul ziarului "The Northern Star" şi către secre
tarul asociaţiei "Frăţia democrată" G. Harney, precum 
şi adresa de salut către guvernul provizoriu al Republi
cii franceze. 

F. Flocon, membru în guvernul provizoriu al Republicii 
franceze, îl informează in scris pe Marx că decizia gu
vernului Guizot de expulzare a lui Marx este anulată 
şi îI invită pe acesta să se reîntoarcă în Franţa. 

Marx primeşte un ordin regal în care i se cere să 
părăsească Belgia in 24 de ore. 

Organul Central al Ligii comuniştilor, care îşi avea 
sediul la Bruxelles, hotărăşte să mute centrul activităţii 
Ligii la Paris. Marx primeşte sarcina să formeze la Paris 
un nou Comitet Central. 

In imp ce Marx se pregătea de pl�are, poliţia năvă
leşte in locuinţa lui şi-l arestează. La 4 martie a fost 
arestată şi soţia lui Max. După 18 ore de detenţiune 
Marx şi familia lui sînt siliţi să părăsească imediat 
Belqia. 

Marx soseşte la Pans. 
Luînd parte activă la campania de protest împotnva 

persecutării lui Max şi a celorlalţi emigranţi politiCI 
din Belgia, Engels adresează edacţiei ziarului "The 
Northern Star" o scrisoare în care demască acţiunile 
guvernului belgin. Scrisoarea lui Engels apare la 
25 martie. 

Marx ia  parte la adunarea muncitorilor germani din 
Paris convocată în legătură cu evenimentele revoluţio
nare din Franţa. 

Marx duce lupta impotriva planului aventurist prezen
tat de democraţii mic-burghezi (Hervegh, Bornstedt şi 
alţii) de a se crea la Paris o legiune armată din emi
granţi germani care să invadeze in Germania şi să 
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8 maie 

9 martie 

11 mortle 

19 martie 

&ăvîrşească revoluţia. In opoziţie cu aceştia, Marx sus
ţine ;ă muncitorii germani trebuie să se întoarcă in 
ţară unul cîte unul şi să participe la mişcarea revolu
tionară locală. 

In ziarul "La Reforme" apare scrisoarea lui Marx n le
gătură cu expulzarea sa din Belgia. 

Marx participă la şedinţa comunităţii din Paris a Ligii 
comuniştilor la care se adoptă hotărîrea de a se consti
tui circumscripţia din Paris a Ligii şi de a se crea o 
asociaţie deschisă a muncitorilor gemani denumită Clu
bul muncitorilor germani. Marx este însărcinat cu elabo
rarea proiectului de statut al dubului. 

La şedinţa comunităţilor din Paris ale Ligii romuniştilor 
se adoptă proiectul de statut al Clubului muncitorilor 
aermani. elaborat de Marx. 

Se constituie Ia Paris Organul Central al Ligii comu
niştilor. Engels, care se află a Bruxelles, este ales în 
lipsă membru in Comitetul Central. 

Organul de conducere al circumscripţiei din Londra 
al Ligii comuniştilor trimite la Paris pe adresa Comi
tetului Central al Ligii 1 .00 de exemplare dn "Mani
festul Partidului Comunist". 
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cist german, iniţial "adevărat so
cialist", mai tirziu membru al li
gii comuniştilor şi unul dintre re
dactorii lui "Neue Rheinische Zei
tung" ; după revoluţie a emigrat 
în Anglia şi a renunţat la activi
tatea politică. - 280-282. 

Drouyn de Lhuys, Edouard (1805-
1 881)  - om politic francez, în de
ceniul al 5-lea monarhist orleanist 
moderat ; după 1851 bonapartist ; 
ministru de externe ( 1848-1849, 
1851, 1852-1855, 1862-1866) . -
403. 
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Droz, Fran:ois-Xavier-Joseph ( 1773 
-1851) - istoric, filozof şi cono
mist burghez francez. - 86. 

Duchateau - fabricant francez, par
tizan al protecţionismului. - 295, 
301 .  

Duchâtel, Charles ( 1803-1867) -
om de stat reacţionar francez, mi
nistru de intene ( 1839-1840, 1840 
- februarie 1848). - 26, 181-
184, 186,  187, 208, 538, 548. 

Duesberg, Franz (1793-1872) - om 
de stat reacţionar prusian, din 
1846 pînă a revoluţia din martie 
1848 ministru de finanţe. - 196. 

Dumas, Jean-Baptiste (1 80-1884) 
- chimist francez. - 222. 

Dumas-tatăl, Alexandre ( 1803-1870) 
- cunoscut scriitor francez. -
281 .  

Duncombe, Thomas Slingsby ( 1796 
-1861) - om politic englez, ra
dical burghez, în deceniul al 5-lea 
a luat parte la mişcarea cartistă. 
- 180, 433. 

Dunoyer, Charles ( 1786-1862) -
economist vulgar burghez şi om 
politic francez. - 94, 296, 300. 

Dupont de rEure, Jacques-Charles 
( 1767-1855) - om politic fran
cez, liberal, participant la revo
luţia burgheză franceză de la sfîr
şitul secolului al XVIII�la şi la 
revoluţia din 1 830 ; in deceniul al 
5-lea a fost apropiat de republi
canii burghezi moderaţi 1 în 1 848 
preşedinte al guvenului provizo
riu. - 540. 

Duvergier de Hauranne, Prosper 
( 1798-1881) - om politic liberal 
şi publicist francez. - 435. 

E 

Eck, Karl GottIieb (n. 1 823) - me
seriaş gean, poet, "adevărat so
cialist" . - 285. 

Edmonds, Thomas Rowe ( 1803-
1889) - economist englez, socia
Hst-utopist, a tras concluzii socia
liste din teoria lui Ricardo. - 100. 

Eichhorn, Johann Albrecht Friedrich 
( 1779-1856) - om de stat prusian, 
ministru al cultelor, culturii şi me
dicinii in Prusia ( 184-1848) . -
190, 200. 

Engels, Friedrich ( 182-1895) (vezi 
date biografice) . - 1, 2, 20, 2 1 ,  26, 
35, 39, 87, 247, 292, 296, 301 ,  330, 
333, 340, 352, 357, 358, 360, 361, 
383, 386, 410, 413, 4 16, 417, 418, 
433, 466, 546, 582, 584, 588. 

Engler - membru al Ligii comu
niştilor. - 589. 

Epps, John ( 180--1869) - medic 
englez şi militant pe tărîm social, 
radical burghez. - 386-388. 

Ewart, William (1798-1869) - om 
politic liberal burghez, liber
schimbist. - 295, 300, 301.  

Ewerbeck, August Herman ( 1816-
1860) - medic şi literat german, 
conducător al comunităţilor de la 
Paris .ale Ligii celor drepţi, mai 
tîrziu membru al Ligii comunişti
lor ; a ieşit din Ligă in 1850. -
287. 

F 

Faider, Victor - avocat şi om po
litic belgian, democrat burghez. 
- 292-293. 

Faraday, Michael ( 1791-1867) -
cunoscut savant englez, fizician şi 
chimist. - 222. 

Ferdinand 1 ( 1793-1875) - împărat 
al Austriei (183--1 848) . - 513, 
535. 

Ferdinand al II-lea ( 181-1859) -
rege al Neapolului (1830-1859). 
- 397, 504, 524. 



Indice de nume 647 
Ferguson, Adam (1723-1816) - isto

ric burghez scoţian, filozof şi so
ciolog. - 145. 

Feuerbach, Ludwig (1 804-1 872) -
cel mai mare filozof materialist 
german din perioada premarxistă. 
- 39, 220, 228, 230, 3 1 1 ,  312. 

Filip I (aprox. 1 052-1 108) - rege 
al Franţei (1060-1 108) . - 1 1 1 ,  
1 12. 

Fischer, F. - membru al Ligii comu
niştilor. - 588. 

Flocon, Ferdinand (1800-1866) -
om politic şi publicist francez, de
mocrat mic-burghez, unul dintre 
redactorti ziarului "La Reforme" ; 
în 1848 membru al guvernului pro
vizoriu. - 410, 412, 413, 434, 438, 
540. 

Florian, Jean-Pierre (1755-1794) -
scriitor şi poet francez, unul din
tre reprezentanţii poeziei deca
dente a nobilimii, autorul unui 
poem despre Wilhelm Tell. -
394. 

Follen, August Adoll Ludwig (1794 
-1855) - publicist şi poet ger
man, a participat la războiul im
potriva Franţei napoleoniene ; 
după 1815 a aderat la mişcarea 
studenţască de opoziţie. - 536. 

Fould, Achille (1800-1867) - ban
:her şi om politic francez, orlea
nist, ulterior bonapartist, in anii 
1849-1867 a ocupat în repetate 
rinduri postul de ministru de fi
nanţe. - 26, 400. 

Fourier, Charles (1772-1837) 
mare socialist utopist francez. 
227, 251 ,  259, 496, 497. 

Franz I (1768-1835) - impărat al 
Austriei ( 1792-1835), pînă in 1806 
a purtat titlul de împărat al Sfin
tului imperiu roman. - 51 1 ,  513, 
516. 

Frederic al VII-lea (1 808-1863) -
rege al Danemarcei (1848-1863). 
- 525. 

Frederic-Wilhelm al II-lea (1744-
1797) - rege al Prusiei (1786-
1 797), - 236. 

Frederic-Wilhelm al III-lea (1770-
1840) - rege al Prusiei ( 1797-
1840) . - 29. 

Frederic-Wilhelm al IV-lea (1795-
1861) - rege al Prusiei (1840-
1861) .  - 17, 20, 22, 29, 33, 34, 35, 
37, 60, 61, 200, 201 , 356, 502-503, 
507, 525. 

Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 
- poet german, la începutul ac
tivităţii sale romantic, iar apoi 
poet revoluţionar, în 1848-1849 
unul dintre redactorii "Noii ga
zete renane" ,  membru al Ligii co
muniştilor ; în deceniul al 6-lea s-a 
îndepărtat de lupta revoluţionară. 
- 279, 280, 282, 3 1 1 .  

Frobel, Julius (1805-1893) - publi
cist german ; editor de literatură 
progresistă ; radical mic-burghez ; 
participant la revoluţia din 1848-
1849 in Germania, deputat în 
Adunarea naţională de la  Frank
furt, a făcut parte din aripa stingă ;  
ulterior liberal. - 317. 

Fulchiron, Jean-Claude (1774-1859) 
- mare capit!list şi om politi: 
conservator francez, apărător fer
vent al intereselor aristocraţiei 
financiare. - 252, 400. 

G 

Garnier-Pages, Etlenne-Joseph-Louis 
(1801-1 841)  - om politic fran
cez, democrat burghez, a fost n 
fruntea opoziţiei burgheze după 
revoluţia in 1830. - 436. 

Garnier-Pages, Louis-Antoine (1803 
-1878) - om politic francez, re
publican burghez moderat, in 1848 
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membru al guvernului provizoriu. 
- 424, 434, 436, 437, 439. 

George Sand (1804-1876) - cunos
cută scriitoare franceză, autoare a 
unei serii d. romane cu teme so
ciale, reprezentantă a curentului 
democrat în romantism. - 179. 

Gerard, E/ienne Maurice (1773-
1852) - mareşal şi om de stat 
francez, orleanist. - 539. 

Gervinus, Georg Goltfried (1805-
1871)  - istoric burghez geman, 
liberal. - 190. 

Gessner, Salomon (1730-1788) -
poet şi pictor elvepan, reprezen
tant al poeziei idealiste, ruptă de 
viaţă. - 278, 339. 

Gigot, Philippe (1820-1860) - parti
ci.pant la mişoarea muncitorească 
şi democrată din Belgia, membru 
al Ligii comuiştilor, în deceniul 
al 5-lea a avut legături strînse 
cu Marx şi Engels. - 1, 2, 20, 
2 1 ,  25, 545, 548, 573, 588. 

Girardin, Alexandre de (1776-1855) 
- general francez, tatăl lui Gi
rardin Emile. - 1 83. 

Girardin, Emile de (1806-1881 )  -
publicist şi om politic burghez 
francez i în politică s-a caracteri
zat printr-o totală lipsă de prin
cipii i înaintea revoluţiei din 
1 84--1849 a făcut parte din opo
zipa faţă de guvernul Guizot. -
180-184, 400, 435. 

Goethe, Johann Wolfgang (1749-
1832) - mare scriitor şi gînditor 
german. - 220-224, 226-246, 258, 
337. 

Graham, James Robert George (1792 
-1861) - om de stat englez i par
tizan al lui Peel (reprezentant mo
derat al partidului tory) . în 1841 
-1846 ministru de interne în ca
binetul Peel. - 180, 184. 

Greg, William Rathbone - fabricant 
şi pubUcist englez, liber-schimbist. 
- 449-451 ,  459. 

Grosvenor Richard, marchiz de 
Westminster (1795-1869) - mare 
latifundiar englez, cunoscut prin 
bogăpa sa. - 252. 

Griin, Karl ( 1817-1887) - publicist 
mic�burghez german i la mijlocul 
deceniului al 5-lea unul dintre 
principalii reprezentanp ai "ade
văratului socialism".  - 38, 40, 
220-230, 232-246, 247, 259, 319,  
320, 361 , 494. 

Guasco de - participant la mişca
rea democrată şi muncitorească 
din Belgia i de profesiune tîmplar. 
- 546. 

Guizot, Fran;ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1874) - istoric şi om de 
stat burghez francez i din 1840 
pînă în 1848 a condus de fapt 
politica internă şi externă i a ex
primat interesele marii burghezii 
financiare. - 26, 180-182, 184, 
186, 187, 253, 254, 43-436, 465, 
502, 521 ,  529, 53--540. 

Giilich, Gustav (1791-1847) - eco
nomist şi istoric burghez german, 
partizan al taxelor protecponiste. 
- 297, 298. 

Gutzkow, Karl (181 1-1878) - scrii
tor german, unul dintre reprezen
tanţii grupului de literaţi "Tînăra 
Germanie" i în 1838-1842 redac
tor al revistei "Telegraph fUr 
Deutschland" . 258. 

H 

Hansemann, David (1790-1864) -
mare capitalist, unul dintre lide
rii burgheziei liberale renane i în 
martie-septembrie 1 848 ministru 
al finanţelor în Prusia i a dus o 
politică trădătoare de conciliere 
cu reacţiunea. - 355. 
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Harcourt, Francois-Eugime-Gabrlel, 

duce de (1786-1865) - om politic 
şi diplomat francez, liberal, parti
zan al comerţului liber. - 305. 

Haney, George Julian (1817-1897) 
- militant de vază al mişcării 
muncitoreşti engleze, unul dintre 
conducătorii aripii stingi a car
tiştilor I redactor l ziarului "The 
Northem Star" I prieten al lui 
Max şi Engels. - 328, 388, 418, 
432, 585. 

Harring, Harro (179-1870) - scri
itor geman, radical mic-burghez. 
- 11,  13, 16. 

Harlmann, M'rilz (1821-1872) -
scriitor austriac I la mijlocul de
ceniului al -lea "adevărat socia
list" .  - 271 .  

Harvey, William (1578-1657) -
eminent medic englez, nul dintre 
intemeietorii fiziologiei ştiinţifice, 
a descoperit sistemul circulator. 
- 160. 

Halzfeldl Sophie, contesă (1805-
1881) - prietenă şi adeptă a lui 
Lassalle. - 284. 

Haxlhausen, August (1792-186) -
funcţionar şi scriitor prusian, au
torul unei lucrări conacrate de
scrierii rămăşiţelor omnduirii co
munei primitive in relaţiile agri
cole din Rusia I prin concepţiile 
sale politice - reacţionar-feudal. 
- 466. 

Hebert, Michel-Pierre-Alexis (1799-
1887) - jurist şi om politic con
sevator francez, orleanist, mi
nistru de justiţie (147-februarie 
1848). - 184, 538. 

Hegel, Georg Wilhelm Frledrich 
(1770-1831) - cel mai de seamă 
filozof geman - idealist obiectiv, 
a eLaborat miltilateral dialctica 
idealistă. - 125, 126, 128-132, 
133, 225, 227, 229, 237, 242, 311 ,  
338. 

Heilberg, Louis (n. 1818) - ziarist 
geman, emigrant politic la Bru
xelles I din 1846 membru al Comi
tetului comunist de corespondenţă 
de la Bruxelles. - 1, 2. 

HeJne Heinrich (1791-1856) - mare 
poet revoluţionar german. - 214. 
284, 325, 510. 

Heinrich al LXXll-lea, Reuss-Loben
slein-EbersdorJ (1797-1853) 
principe domnitor al statului pitic 
german Reuss, pe linie colaterală 
(1822-1848). - 362. 

Heinzen, Karl (1809-1880) - publi
cist geman de orientare radicală, 
republican mic-burghez. - 310, 
326, 333-343, 346-350, 351-362. 

Helmich, Julius - editor şi librar 
din Westfalia, "adevărat socia
list". - 248. 

Henry, Joseph (născut in jurul anu
lui 1795) - patron francez I in 
iulie 1846 a comis atentatul asu
pra lui Louis-Philippe I a fost 
condamnat la muncă silnidi pe 
viaţă. - 26. 

Hermann - membru al Ligii comu
niştilQr. - 589. 

Hess, Moses (1812-1875) - publi
cist mic-burghez geman , pe la 
mijlocul deceniului al -lea -
unul dintre principalii rprezen
tanţi ai "adevăratuli socialism". 
- 228. 

Hildilch, Richard - economist bur
ghez englez de la mijlocul secolu
lui al XIX-lea. - 169. 

Hobbes, Thomas (15-1679) 
eminent filozof englez, reprezen
tant al materialismului mecani
cist I concepţiile sociologice ale 
lui Hobbes se deosebeau prin ten
dinţele lor net antidemocratice. -
20. 

Hobhouse, John Cam (1786-1869) 
om politic englez, liberal. -

23. 
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Hodgskin, Ţhomas (1787-1869) -
-economist şi publicist englez ; a 
apărat interesele proletariatului şi 
a criticat capitalismul de pe po
ziţiile socialismului utopic, folo
sind teoria lui Ricardo pentru a 
trage concluzii socialiste. - 1 00. 

Hody - şeful siguranţei statului din 
Bruxelles. - 550, 551 .  

Hoger, Wilhelm - membru al Ligii 
comuniştilor. - 589. 

Holbach, Paul-Henri (1723-1789) -
eminent filozof francez, reprezen
tant al materialismului mecanicist, 
ateu, unul dintre ideologii bur
gheziei revoluţionare franceze. -
222, 225, 227. 

Homer - poet epic legendar din 
antichitatea greacă căruia îi  sint 
atribuite epopeele "liada" şi 
"Odiseea·. - 336. 

Hope, George (181 1-1876) fer-
mier englez, a militat pentru apă
rarea libertăţii comerţului. - 449, 
459. 

Horne - membru al Ligii comuniş
tilor. - 589. 

Huskisson, William (177-1830) -
om de stat englez, tory, ca mi
nistru al comerţului (1823-1827) 
preconiza concesii economice în 
favoarea burgheziei industriale. -
175. 

I 

Iffland, August Wilhelm (1759-
1814) - actor şi om de teatru 
geman, autor al unor piese care 
idealizează regimul reacţionar din 
Germania şi care sînt pătrunse de 
morala mic-burgheză. - 218.  

Iosif al II-lea (1741-1790) - împă
rat al Austriei (1765-1790) . -
271 .  

I1zslein, Johann Adam (1775-.855) 
- om politic german, unul dintre 
conducătorii opoziţiei liberale în 
Dieta de la Baden. - 237. 

J 

Jackson, Charles Thomas (1805-
1880) - medic şi chimist ameri
can ; a introdus folosirea etenllui 
ca anestezic. - 232. 

Jacoby, Johann (1805-1877) - pu
blicist şi om politic geman, demo
crat burghez ; în 1 848 unul dintre 
liderii aripii stingi în Adunarea 
naţională prusiană ; în deceniul 
al 8-lea a aderat la social-demo
craţi. - 316. 

Jean Paul (pseudonimul literar al 
lui Johann Paul Friedrich Richter) 
(1763-1825) - scriitor satiric 
mic-burghez german. - 336. 

Jefferson, Thomas ( 1743-1826) 
om politic şi scriitor american, 
reprezentant de seamă al ilumi
nismului burghez, ideolog al 
cercurilor democrate ale burghe
ziei americane în războiul pentru 
independnţă al coloniilor din 
America de Nord ; preşente al 
S.U.A. (1801-189). - 346. 

Jerrold, Dougls William ( 1803-
1857) - scriitor umorist şi dra
maturg burghez englez. - 24. 

Jones, Enesl Charles (1819-1869) 
- cunoscut fruntaş al mişcării 
muncitoreşti engleze, poet şi pu
blicist proletar, unul dintre con
ducătorii aripii stîngi a cartiştilor, 
prieten al lui Marx şi Engels. -
387, 417, 432. 

Jol lrand, Lucien-Leopold (1 804-
1877) - jurist şi publicist bel
gian, în deceniul al 5-lea demo
crat mic-burghez, preşedinte al 
Asociaţiei democrate de la Bru
xelles. - 54-546, 548, 584, 587. 
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K 

Kant, Immanuel (1724-1804) - emi
nent filozof german, părintele 
iuealismului german de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea şi începu
tul secolului al XIX-lea. - 146, 
230. 

Karl August (1757-1828) - mare 
duce de Saxa-Weimar. - 242. 

Keen, Charles - participant la miş
carea cartistă, unul dintre con
ducătorii asociaţiei "Fraten al De
mocrats·. - 418, 432. 

Kleist, Heinrich (1777-181 1) 
poet şi dramaturg geman, repre
zentant al romantismului reacţio
nar. - 213. 

Klopstock, Friedrich GottIieb (1724 
-1803) - poet german, unul din
tre primii reprezentanţi ai ilumi
nismului burghez în Germania. -
228. 

Kohler, Ludwig ( 1819-1862) - scri
itor german, la mijlocul deceniu
lui al 5-lea "adevărat socialist" .  
- 285. 

Kottgen, Gustav Adoll (1805-1882) 
- pictor şi poet german, în de
ceniul al 5-lea a participat la miş
carea muncitorească ; prin con
cepţtile sale a fost apropiat de 
"adevăratul socialism·. - 19, 20. 

Kotzebue August (1761-1819) -
scriitor şi publicist geman reac
ţionar. - 218. 

Kriege, Hermann (1820-1850) 
ziarist geman, reprezentant al 
"adevăratului socialism·,  în a 
doua jumătate a deceniului al 
5-lea a condus grupul , ,adevăra
ţilor socialişti· germau din New 
York. - 1, 4-16, 248, 250. 

L 

Labiaux - democrat belgian, mem
bru al Asociaţiei democrate din 
Bruxelles. - 587. 

Laffitte, Jacques (1767-1844) 
mare bancher şi om politic fran
cez, orleanist, reprezentant al bur
gheziei financiare. - 26, 208. 

LaJontaine, August (175--1831) -
romancier mic-burghez german, 
reprezentant al sentimentalismu
lui. - 278. 

Lally-Tollendal, Troiim-Gerard (1751 
-1830) - om politic francez ; în 
perioada revoluţiei burgheze fran
ceze de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea a făcut parte din grupul 
regaliştilor moderaţi, reprezentanţi 
ai marii burghezii şi ai nobilimii 
îmburghezite. - 355. 

Lamartine, AIphonse ( 1790-1869) -
poet, istoric şi om de stat fran
cez ; în deceniul al 5-lea liberal, 
unul dintre liderii republicanilor 
burghezi moderaţi ; în 1848 mi
nistru de externe şi şeful de fapt 
al guvernului provizoriu. - 389-
391 ,  422, 423, 540. 

Lamennais, Felicite (1782-1854) -
abate francez, publicist, unul din
tre ideologii socialismului creştin. 
- 6, 15. 

La Sagra, Ramon de (1798-1871) -
economist burghez spaniol, isto
ric şi naturalist, liberal. - 300. 

Lassa1le, Ferdinand (1825-1864) -
publicist şi avocat mic-burghez 
german care a aderat la mişcarea 
muncitorească ; unul dintre înte
meietorii Asociaţiei generale a 
muncitorilor germani (1863) ; a 
sprijinit politica de unificare "de 
sus· a Germaniei sub hegemonia 
Prusiei contrarevoluţionare ; a pus 
bazele curentului oportunist in  
social-democraţia gemană. - 86. 

Lauderdale, James, conte (1759-
1839) - om politic şi economist 
englez ; a criticat teoria lui 
A. Smith de pe poziţiile econo
miei politice vulgare. - 74, 75, 84, 
1 19, 120. 
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Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
( 1807-1874) - publicist şi  om 
politic francez, unul dintre condu
cătorii democraţilor mic-burghezi, 
redactor al ziarului "La Reforme" ,  
i n  1848 membru al guvernului 
provizoriu. - 410, 412, 413, 434, 
437440, 497, 540. 

Le Hardy de Beaulieu, Jean-Charles
Marie-Joseph (181 -1871) - eco
nomist burghez belgian, partizan 
al liber-schimbismului. - 292, 521 .  

Lelewel, Ioachim (178-1861) -
cunoscut istoric şi militant revo
luţionar polonez, participant la 
răscoala din Polonia din 183--
1 831  i unul dintre conducătorii 
aripii democrate a emigranţilor 
polonezi. - 532, 587. 

Lemontey, Pierre-Edouard (1762-
1826) - istoric, economist şi om 
politic francez, în perioada revo
luţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea a 
aderat la aripa de dreapta, contra
revoluţionară, a Adunării legisla
tive (1791-1792). - 144,  154. 

Leopold 1 ( 179--1865) - rege al 
Belgiei ( 1 831-1865) . - 548, 55--
553. 

Leopold al II-lea ( 1797-1870) -
mare duce de Toscana (1824-
1859). - 504. 

Lessing, Golthold Ephraim (1729-
1781) - celebru scriitor, critic şi 
filozof german, unul dintre cei mai 
de seamă iluminişti ai secolului 
al XVIII-lea. - 228. 

Leverner, Urbain-Jen-Joseph (18 1 1  
-1877) - eminent astronom fran
cez. - 232. 

Liebig, Justus (1803-1873) - emi
nent savant german, unul dintre 
întemeietorii agrochimiei. - 222. 

List, Friedrich (1789-1846) - eco
nomist vulgar burghez german, 

propagator al protecţionismului 
extrem. - 297, 298, 306, 345. 

Loyd Samuel John (179-1883) -
bancher englez, economist ricar
dian. - 252. 

Lucreţiu (Titus Lucretius Carus) 
(aprox. 99 - aprox. 55 î.e.n.) -
filozof şi poet de seamă roman, 
materialist, ateu. - 130. 

Ludovic al XI-lea (1423-1483) 
rege al Franţei ( 1461-1483). 
428, 430. 

Ludovic I XIV-lea ( 1638-1715) 
rege al Franţei (1643-1715). 
1 14, 242-243. 

Ludovic al XV-lea ( 171--1774) 
rege al Franţei ( 1715-1774). 
125, 186. 

Ludovic al XVI-lea (1754-1793) 
rege al Franţei (1774-1792) . exe
cutat in timpul revoluţiei bur
gheze franceze de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea. - 199-
201 ,  355, 397. 

Ludovic-Filip (1773-1850) - duce 
de Orleans, rege al Franţei ( 1830 
-1848). - 27, 28, 1 87, 209, 401 ,  
403, 430, 434, 5 1 1 ,  540. 

Ludwig 1 (178-1868) - rege al 
Bavariei ( 1 825-1848). - 206, 213, 
228, 287. 

Lining, Olto ( 18 18-1868) - medic 
şi publicist german i la mijlocul 
deceniului al 5-lea reprezentant al 
"adevăratului socialism" i după 
1866 naţional-liberal. - 247-250, 
252-251, 265. 

M 

Mably, Gabriel (1709-1785) 
sociolog francez de seamă, repre
zentant al comunismului utopic 
egalitar. - 356. 

Mac Adam - membru al Asociaţiei 
pentru îmbunătăţirea culturilor de 
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in din Irlanda, liber-schimbist. -
304. 

MacCulloch. John Ramsay (1789-
1864) - economist burghez en
glez, reprezentant al economiei 
politice vulgare. - 223. 

Mac Grath, Philippe - militant în 
mişcarea cartistă, în deceniul al 
5-lea al secolului al XIX-lea mem
bu al Comitetului executiv al 
Asociatiei nationale cartiste. -
387. 

Malouet, Pierre-Victor (1740-1814) 
- om politic francez ; în perioada 
revoluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea a 
făcut parte din grupul regaliştilor 
moderati, reprezentanti ai marii 
burghezii şi ai nobilimii îmbur
ghezite. - 355. 

Malthus, Thomas Robert (1766-
1834) - preot englez, economist 
reactionar, ideolog al aristocra
tiei funciare îmburghezite, apolo
get al capitalismului, propovădu
itor al teoriei mizantrope a popu
latiei. - 309. 

Marie, Alexandre (1795-1870) -
avocat şi om politic francez ; 
liberal, republican burghez mode
rat ; în 1848 membu al guvernu
lui provizoriu. - 403, 412.  

Marrast, Armand (1801-1852) -
publicist şi om politic francez ; 
unul dintre liderii republicanilor 
burghezi moderati ; redactor al 
ziarului "National" ; în 1848 mem
bru al guvenului provizoriu şi 
primar al Parisului. - 540. 

Maurer, Georg Ludwig (1790-1872) 
- istoric burghez german, cerce
tător al orînduirii sociale în Ger
mania veche şi medievală. - 466. 

Marx, Jenny, născută von Westpha
len (1814-1881) - sotia lui Karl 

Marx, prietena şi colaboratoarea 
sa credincioasă. - 545, 48. 

42 - Marx·Engels - Opere, voI . .  

Marx, Karl (1818-1883) (vezi date 
biografice). - 1, 2, 20, 2 1 ,  25, 38-
40, 5, 84, 226, 305, 306, 317,  319, 
354, 417, 421 , 54--545, 547-549, 
573, 584, 587-590. 

Maynz, Karl Gustav (1812-1 8821 -
jurist german, profesor la Univer
sitatea dm Bruxelles, membru al 
Asociatiei democrate din Bru
xelles. - 587. 

Meissner, Alfred ( 1822-1885) _ 
scriitor german de orientare de
mocratică ; la mijlocul deceniului 
al 5-lea "adevărat socialist" .  
271-280. 

Mellinet, Francois (1768-1852) 
general belgian, de origine fran
cez ; participant activ la revolu
tia burgheză belgiană din 1830 şi 
la mişcarea democrată din Belgia ; 
reprezentant de onoare al Asocia
tiei democrate din Bruxelles. 
587. 

Menzel, Wolfgang (1798-1873) 
scriitor şi critic literar reactionar 
german, nationalist. - 231 ,  245. 

Meredith, William Maurice (179-
1873) - jurist şi om de stat ame
rican burghez. - 345. 

Metternich, Clemens, principe (1773 
-1859) - om de stat şi diplomat 
austriac, ministru de extene 
(1809-1821) şi cancelar ( 1821-
1848) ; reactionar inveterat, unul 
dintre organizatorii Sfintei Ali
ante. - 465, 501 ,  5 1 1 ,  516, 517, 
524, 525, 530, 551 .  

Meyer, Julius (m. 1867) - întreprin
zător şi publicist n Westfalia ; 
la mijlocul deceniului al 5-lea 
"adevărat socialist" .  - 48. 

Michelot - dmocrat francez, mem
bru al asociatiei "Frătia Demo
crată" .  - 417. 

MiIl, James (1773-1836) - econo
mist şi filozof burghez englez, 
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ulgarizator al teoriei lui Ricardo ; 
in filozofie adl lui Bentham. 
- 169. 

Mill, John Stewart (1806-1873) -
economist şi filozof-pozitivist bur
ghez englez, epigon al şcolii cla
sice a economii politice. - 1 15. 

Milton, John (1608-1674) - remar
cabil poet şi publicist englez, mi
litant de vază al revoluţiei bur
gheze engleze din secolul al 
XVII-lea, unul dintre ideologii 
burgheziei republicane. - 429. 

Mirabeau, Honore-Gabriel (1749-
1791) - militant de seamă al re
voluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
exponent al intereselor marii bur
ghezii şi ale nobilimii îmburghe
zite. - 355. 

Mole, Louis-Malhieu, conle de 
( 1761-1855) - om de stat fran
cez ; Orleanist, prim-ministru 
(1836-1837, 1837-1839) , în 1848-
1851 unul dintre liderii "partidu
lui ordini i " ,  partid conservator 
monarhist. - 186, 540. 

Moll, Joseph (1812-1849) - mili
tant de seamă al mişcării munci
toreşti germane şi internaţionale ; 
de profesie ceasonicar ; unul din
tre conducdtorii Ligii celor drepţi ; 
membru al Organului Central al 
Ligii comuniştilor ; participant la 
revoluţia din 1848-1849, a fost 
ucis in timpul răscoalei din Baden 
şi Palatinat. - 589. 

Monlcil, Arnaul Acxis ( 1 769-1850) 
- istoric burghez francez. - 256. 

Morgan, Lewis Henry ( 1818-1881 )  
- eminent savant american, etno
graf, arheolog şi istoric al comu
nei primitive ; materialist spon
tan. - 466. 

Morse, Arlhur - liber-schimbist 
englez. - 449, 459. 

Morus, Thomas (1478-1535) - om 
politic englez, lord-cancelar, scrii
tor umanist, unul dintre primii re
prezentanţi ai comunismului uto
pic ; autorul lucrării "Utopia" .  -
225. 

Mounier, Jean-Joseph (1758-1306) 
- om politic francez ; in perioada 
revoluţiei burgheze francze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea a 
aparţinut grupului regaliştilor 
moderaţi, reprezentanţi ai marii 
burghezii şi ai nobilimii îmbur
ghezite. - 355. 

Miiller, Johann ( 1752-1809) - isto
ric german, autorul unor lucrări 
de istorie universală şi de istorie 
a Elveţiei,  exponent al concepţii
lor cercurilor consevatoare ale 
birgerilor. - 393. 

Murner, Tomas (1475-1537) - scrii
tor satiric şi teolog german, s-a 
ridicat împotriva Reformei ; adep
ţii luteranismului l-au poreclit 
"Gansprediger" . - 334. 

N 

Napoleon 1 Bonaparte (1769-1821) 
- împărat al francezilor (1804-
1 814  şi 1815). - 47, 131 , 225, 504, 
516, 518,  528, 530. 

NeIson, Horalio (1758-1805) 
amiral englez, unul dintre cei mai 
mari comandanţi de flotă. - 397. 

Neulwus, Guslav Reinlwrd (1823-
1892) - poet german ; la mijlocul 
deceniului al 5-lea "adevărat so
cialist" . - 286. 

Nikolai 1 (1796-1855) - împărat 
al Rusiei (1825-1855). - 525. 

Niles, Iezeleiah (1777-1839) 
ziarist american burghez, editor 
al revistei "Niles' Weekly Regis
ter " .  - 345. 

Noakes, John - publicist radical 
englez. - 327. 
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o 
Oborsk, Ludwig ( 1787-1873) -

emigrant politic polonez la Lon
dra ; membru al asociatiei "Fra
tenal Democrats· .  - 4 1 8. 

Ochsenbein Johann Ulrich ( 181 1-
1890) - �m de stat burghez elve
ţian ; unul dintre conducătorii 
radicalilor şi liberalilor elveţieni 
in perioada războiului civil din 
1 847 ; şeful guvenului federal 
(1 847-1 848) - 516. 

O'Connell, Daniel ( 1775-1847) 
avocat şi om politic burghez ir
landez, conducătoul aripii de 
dreapta liberale a mişcării de eli
brare naţională. - 441-443, 445, 
530. 

O'Connell, John (1810-1858) - om 
politic irlandez, liberal, fiul lui 
Daniel O·Connell. - 44 1 ,  442, 445. 

O'Connell, Maurice (m. 1853) - om 
politic irlandez, liberal, fiul lui 
Daniel O·Connell. - 441. 

O'Connell, Morgan ( 1 804-1885) -
om politic irlandez, adversar al 
luptei pentru abrogarea !niuni� 
anglo-irlandeze din 1 801 , fiul lUI 
Daniel O·Connel!. - 441. 

O'Connor, Feargus ( 1794-1855) 
unul dintre conducătorii aripii 
stingi a mişcării cartiste ; fonda
tor şi redactor al ziarului "The 
Northern Star· ; după 1848 refor
mist. - 23-25, 327, 383-388, 431, 
432, 442, 446, 584. 

Opilz, Theodor - publicist german, 
tinăr hegelian. - 258, 285. 

Orleans, duce de - vezi Ludovic 
Filip. 

Olto, Louise (1819-1895) - scrii
toare german ă ; la mijlocul dece
niului al 5-1ea adeptă a "ade
văratului socialism·,  mai tirziu 
militantă a mişcării feministe bur-

. gheze. - 270, 271, 286. 

42* 

Owen, Robert (177 1-1858) - mare 
socialist ut.pist nglz. - 496, 
498. 

p 
Palmerston, Henry John (1784-1865) 

- om de stat englez ; la inceputul 
activităţii sale tory ; din 1830 unul 
dintre liderii whigilor, sprijinit pe 
elementele cele mai reacţionare 
ale acestui partid ; ministru de 
extene (1830-1 834, 1835-1 841 şi 
1 846-1 85 1 ) ,  ministru de intene 
(1 852-1855) şi prim-ministru (1855 
-1858 şi 1 859-1865) . - 328, 525. 

Parny, Evarisle-Desire, viconte de 
( 1753-1814) - poet francez. 
245. 

Peel, Sir Robert ( 1788-1850) - om 
de stat burghez englez, tory mo
derat, prim-ministru ( 1841--1846) ; 
cu sprij inul liberalilor a realizat 
abrogarea legii cerealelor ( 1 846). 
- 502, 521. 

Pellering, Jean ( 1817-1 877) - unul 
dintre participanţii activi la miş
carea muncitorească din Belgia ; 
membru al Asociaţiei democrate 
din Bruxelles ; de profesiune ciz
mar. - 587. 

Pet ty, William (1623-1687) - eco
nomist şi statistician englez de 
seamă ; Întemeietorul economiei 
politice clasice burgheze in An
glia. - 172. 

Picard, Alberl - avocat şi om po
litic belgian ; membru al Asocia
ţiei democrate din Bruxelles. 
- 584. 

Pius al IX-lea (1 792-1878) - papă 
la Roma (1 846-1 878) . - 502, 503, 
505, 524. 

Playfair ( 1 818-1898) - chimist en
glez. - 222. 

Proudhon, Pierre-Joseph ( 1 809-
1865) - publicist francez, econo
mist şi sociolog vulgar, ideolog 
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al micii burghezii i unul dintre 
Întemeietorii anarhismului. - 6, 
38(0, 65, 69-82, 84-98, 100, 
104, 107-138, 142-148, 15-153, 
155-165, 167-175, 231 ,  240, 324, 
495. 

Piltmann, Hermann ( 181 1-1894) -
poet şi ziarist geman, radical i 
la mijlocul deceniului al 5-lea a 
fost unul dintre reprezentanţii 
"adevăratului socialism " .  - 261-
265, 267-268, 283-285, 28-291 . 

Q 

Quesnay, Fram;ois (1694-1774) -
economist francez de seamă, în
temeietorul şcolii fizicraţilor i de 
profesiune medic. - 125, 126, 457. 

R 

Reinhardt, Karl ( 1829-1898) - poet 
geman, a emigrat la Paris i a fost 
secretarul lui Heine. - 288. 

Rempel, Rudolph ( 1815-1868) -
om de afaceri i la mij locul dece
niului al 5-lea "adevărat socia
list" .  - 248. 

Ricardo, David ( 1772-1823) - eco
nomist englez, unul dintre cei mai 
mari reprezentanţi ai economiei 
politice clasice burgheze. - 73, 
75, 8186, 89, 97, 100, 1 13-1 15,  
1 19, 125,  140, 164-168, 308, 309, 
350, 359, 452, 457. 

Richelieu, Armand Jean ( 1585-1642) 
- mare om de stat francez din 
perioada absolutismului i cardinal. 
- 428. 

Riltinghausen, Moritz ( 1814-180) 
- publicist german, democrat mic
burghez ; în 1848-1849 a colabo
rat la "Noua gazetă renană· ; 
membru al Internaţionalei I ; ulte
rior (pînă în 1884) a făcut parte 
din Partidul social-democrat ger
man. - 294, 301, 306. 

Rochow, Friedrich Eberhard/ ( 1734 
-1805) - pdagog german, autor 
al unor cărţi vulgare moraledu
cative pentru tineret. - 278. 

Roebuck, John Ar/hur (1801-1879) 
- om politic şi publicist englez, 
radical burghez. - 180. 

Rogiec, Charles-La/our (180-185) 
- om de stat burghez belgian, 
liberal moderat i în 1847-1852 
ministru de interne. - 347, 550, 
551 .  

Ronge, Johannes ( 1813-1887) -
preot german, unul dintre ini
ţiatorii mişcării "catolicilor ger
mani" ,  care voia să adapteze ca
tolicismul cerinţelor burgheziei 
germane. - 218. 

Rossi, Pellegrino ( 1787-1848) 
economist, jurist şi om politic 
burghez italian, reprezentant al 
economiei politice vulgare i a trăit 
timp indelungat în Franţa. - 86, 
160. 

Rotschild, Charles (1788-1855) -
unul dintre reprezentanţii Băncii 
Rotschild. - 517. 

Rotschild, James ( 1792-1868) -
conducătorul Băncii Rotschild din 
Paris. - 26, 27-28, 1 87, 252, 400. 

Rotschild, Solomon ( 1774-1855) -
conducătorul Băncii Rotschild din 
Viena. - 515, 525. 

Rotschilzi - familie de bancheri 
care avea bănci ,în multe ţări din 
Europa. - 205-212. 

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
- celebru iluminist francez, de
mocrat, idolog al micii-burghezii. 
- 356, 429. 

Rowclife, William - radical en
glez ; in dceniul al 5-lea al sco
lului al XIX-lea a aderat la car
tişti. - 328. 



Indice de nume 657 

Ruge, Arnold (1 802-1880) - publi
cist german, tînăr hegelian ; radi
cal burghez ; în 1848 deputat î n  
Adunarea naţională d e  la Frank
furt ; a făcut parte din aripa 
stîngă ; după 166 naţional-libe
ral. - 1 90, 31 1 ,  312,  321 ,  358, 360. 

Rumigny, Marie-Hippolyte, marchiz 
de ( 1784-1871)  - diplomat fran
cez. - 542. 

s 

Sadler, Michael Thomas (1780-
1835) - economist şi om politic 
englez, filantrop burghez, a ade
rat la partidul tory. - 1 16. 

Saint-Simon, Henrl (1760-1825) 
mare socialist utopist francez. 
496. 

Sass, Friedrich ( 18 19-1851)  - pu
blicist german, "adevărat socia
list" .  - 283. 

Sauzet, Jean-Pierre (1 800-1876) -
avocat şi om politic conservator 
francez, orleanist, preşedintele 
Camerei deputaţilor (1839 - fe
bruarie 1848) . - 208. 

Sax - membru al Ligii comunişti
lor. - 590. 

Say, Jean-Baptiste ( 1767-1832) -
economist burghez francez, repre
zentant al economiei politice vul
gare. - 75, 8 1 ,  90-9 1 ,  1 1 4, 144, 
30, 308. 

Say, HOTace (1794-1860) - econo
mist vulgar francez. - 300. 

Schapper, Karl (aprox. 1812-1 870) 
- militant de vază al mişcării 
muncitoreşti germane şi interna
ţionale ; unul dintre conducătorii 
Ligii celor drepţi ; membru al Or
ganului Central al Ligii comunişti
lor ; participant la revoluţia din 
1848-1849 ; în 1850 unul dintre 
conducătorii grupului sectarist al 
celor "de stînga" în timpul sci-

ziunii Ligii comuniştilor ; in 1856 
s-a apropiat din nou de Marx ; 
membru al Consiliului general al 
Internaţionalei I. - 417, 418, 432, 
582, 588-590. 

Scherr, Johannes ( 1817-1 886) - is
toric şi scriitor liberal german. -
285. 

Schiller, Friedrich ( 1759-1805) -
mare scriitor german. - 214, 228, 
230, 393, 396. 

Schilling - membru al Ligii comu
niştilor. - 589. 

Schirges, Georg ( 181 1-1 879) 
scriitor şi publicist german ; la  
mijlocul deceniului al 5-lea "ade
vărat socialist" .  - 250, 25 1 .  

Schlegel, August Wilhelm (1767-
1845) - poet german, traducător, 
istoric literar, unul dintre repre
zentanţii romantismului reacţio
nar. - 335. 

Schliissel, G. - redactor-editor al 
revistei "Veilchen" . - 268. 

Schnake, Friedric11 - publicist ger
man ; la mijlocul deceniului al 
5-lea "adevărat socialist" .  - 249, 
257-261 ,  265, 268. 

Schweitzer Joseph - poet german, 
"adevărat socialist" . - 286. 

SchwerdtIein, RudoIJ - poet ger
man, "adevărat socialist" .  - 288. 

Seiler, Sebastian - publicist ger
man, în 1 846 membru al Comite
tului comunist de corespondenţă 
din Bxelles ; membu al Ligii 
comuniştilor, participant la revo
luţia din 1848-1849 din Germa
nia. - 1 .  2. 

Semmig, Friedrich Hermann (1 820-
1897) - scriitor german, la mijlo
;ul deceniului al 5-lea "adevărat 
socialist" . - 264-271 ,  285. 

Senior, Nassau William (1 790-1864) 
- economist vulgar englez, duş
man înveterat al mişcării munci
torşti. - 1 15, 350. 
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Shaftesbury, Anthony, conte (1671-
1713) - filozof-moralist englez ; 
reprezentant de seamă al deismu
lui ; om politic whig. - (29. 

Shakespeare, William (1564-1616) 
- mare scriitor englez. - 221,  
334, 335, 347. 

Sheridan, Richard Brinsley (1751-
1816) - dramaturg şi om politic 
englez ; rprezentant al aripii de 
stînga a partidului whigilor. 
1 80. 

Sieyes, Emmanuel-Joseph ( 1748-
1 836) - abate francz, participant 
la revoluţia burgheză franceză de 
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea ; 
reprezentant al marii burghezii. 
- 14. 

Sismondi, Jean-Charles-Leonard Si
monde de (1773-1842) - econo
mist elvetian, critic mic-burghez 
al capitalismului. - 74, 97, 99, 
145, 491 . 

Smith, Adam ( 1723-1790) - econo
mist englez, unul dintre cei mai 
de seamă reprezentanţi ai econo
miei politice clasice burgheze. -
73, 8--83, 0, 109, 1 40, 1 44-145, 
151.  153, 162, 308, 351, 359. 

Spilthoorn, Charles-Louis (1804-
1872) - avocat b elgian, militant 
de seamă al mişcării democrate, 
paticipnt la revoluţia burgheză 
belgiană din 1830 ; membru al 
Asociaţiei democrate din Bruxel
les ; preşedintele Asociaţiei demo
crate din Gnd. - 587. 

Steffens, Heinrich ( 1773-1845) -
naturalist german, filozof, adept 
al lui Schelling, scriitor, de ori
gine novegian, autorul unor ro
mane despre viaţa din Novegia. 
- 396. 

Steingens, Sui/bert Heinrich Her
mnn (. aprox. 1817) - partici
pant la mişcarea muncitorlor ger-

mani din Bruxelles ; membu al 
Ligii comuniştilor ; de profesiune 
zugrav. - 588. 

Steinmnn, Friedrich Arnold (1801 
-1875) - publicist şi  literat ger
man. - 258. 

Sterbi/zki - membru al Ligii comu
niştilor. - 589. 

Steuart, James (1712-1780) - eco
nomist burghez englez, unul din
tre ultimii reprezentanţi ai mer
cantilismului. - 162. 

Stirner, Mx (pseudonimul literar al 
lui Caspar Smidt) - (1806-1856) 
- filozof german, tînăr hegelian, 
unul dintre ideologii individua
lismului burqhez şi ai anarhismu
lui. - 39, 275, 283, 3 1 1 ,  324. 

Storch, Andrei Karlovici (Heinrich) 
(1766-1835) - economist burghez 
rus, statistici an şi istoric ; mem
bru al Academiei de Ştiinţe din 
Petersburg ; epigon al şcolii cla
sice a economiei politice. - 78. 

Sue, Eugene (1804-1857) - scriitor 
francez, autor al unor romane mic
burgheze sntimentale pe teme 
sociale. - 281.  

Sydney, Algernon ( 1622-1683) -
om politic şi scriitor englez, par
ticipant la revoluţia burgheză 
din Anglia ; în perioada Restaura
ţiei unul dintre conducătorii opo
ziţiei whigilor ; partizan al mo
narhiei constituţionale. - 429. 

T 

TaJleyrnd-Perigord, Charles-Mau-
rice, print (1754-1838) - cunos
cut diplomat francez, ministru de 
extene ( 1797-1799, 1799-1807, 
1814-1815) ; reprezentantul Fran
tei la Congresul de la Viena 
(1814-1815) ; s-a deosebit prin
tr-o politică complet lipsită de 
principii şi prin cupiditate. - 5 1 1 .  
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Tedesco, Victor (1821-1897) - a
vocat belgian, demcrat revoluţio
nar şi socialist, participant la miş
carea muncitorească ; în 1 847-
1848 a fost apropiat de Marx şi 
Engels. - 418, 545. 

Terentius (Publius Terentius Aier) 
(aprox. 18-159 Le.n.) - ilustu 
dramaturg roman. - 333. 
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