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V 

Prefaţă 

Volumul al cincilea al Operelor lui K. Marx i F. Engels 
cuprinde lucrările scrise în perioada martie-noiembrie 1848. 

In anii care au precedat revoluţia din februarie din Franţa 
şi revoluţia din marie din Germania, Marx şi Engels au ela
borat bazele filozofice ale comunismului ştiinţific, au formu
lat principiile de bază ale marxismului cu privire la rolul 
istoric mondial al proletariatului şi la dictatura proletariatu
lui, stabilind cele mai jmportante principii ale tacticii luptei 
revoluţionare a clasei muncitoare. 

Pentru perioada revoluţionară dintre 1848 şi 1849, elabo
rarea ideilor politice ale marxismului, aplicarea materialismu
lui dstoric la analiza evenimentelor politice curnte, determi
narea tacticii proletariatului în toate etapele luptei revolu
ţionare au avut o deosebdtă insemnătate. Toate acestea se re
flectă în lucrările cuprinse în volumele 5 şi 6 ale ediţiei 
de iaţă. 

Volumul începe u „Revndicările Paridului comunist în 
Germania" - program concret al proletariatului n revoluţia 
germană, elaborat de Marx şi Engels. Cînd au întocmit „Re
vendicările", întemeietorii marxismului au pornit de la sarci
nile istorke de bază ale revoluţiei, de înfăptuirea cărora depin
deau destinele de mai tfrziu ale poporului german. Punctul 
principal din „Revendicări u era crearea unei republici ger
mane unice şi indivizibile. Marx şi Engels considerau că 
lichidarea fărîmiţării economice şi politice a ţării - care 
cuprindea pe atuni trei duzini de state mari, mici şj foarte 
mici -, constituirea unui stat democratic unit, este condiţia 
necesară pentru dezvoltarea continuă a Germaniei pe calea 
progesului. Sarcina creării unei epublici germane democra
tice unice se îmbină în mod organic în „Revendicări u cu o 
altă sarcină de cea mai mare importanţă a revoluţiei germane : 
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lichidarea asuprim feudale, eliberarea ţărănimii de toate 
servituţile feudale, desfiinţarea bazei economice a dominaţiei 
nobilimii rnacţionare. 

Considerînd revo�uţia burghezo-democratică victorioasă 
drept prolog al revoluţiei proletare, Marx şi Engels trasează 
în „Rvendicări" şi o serie de măsuri de trecere, despre al 
căror caracter s-a spus în „Manifestul Partidului Comunist" 
că ele „se depăşesc singure în decursul mişcării şi sînt nvi
tabile ca mijloc pentru revoluţionarea întregului mod de pro
ducţie". Dintre aceste măsuri fac parte: transformarea moşi
ilon feudale în proprietate de stat şi organizarea pe aceste 
pămînturi a manii producţii agricole, naţionalizarea minelor 
şi a tuturor mijloacelor de transport ; de asemenea statul te
buie să asigure tuturor muncitorilor posibilitatea de a avea de 
lucru şi asigurările sociale să se îngrijească de muncitorii 
inapţi pentnu muncă. Marx şi Engels considerau proletariatul, 
mica burghezie de la oraşe şi mica ţărănime din Germania 
drept o forţă capabilă să înfăptuiască aceste revendicăi prin
tr-o luptă hotărîtă i dîrză. 

„Revendicăile Partidului comunist în Germania" consti
tuie un model de aplicare concretă a principiilor generale ale 
„Manifestului Partidului Comunist" la coniţiile specifice ale 
unei anumite ţări, la condiţiile Tevoluţiei germane in 
1 848-1849. 

Volumul de faţă ,conţine în special articole scrise de 
K. Marx şi F. Engels după reîntoarcerea lor în Germania şi 
apărute în „Noua gazetă renană" între 1 iunie şi 7 noiem
brie 1 848. In aceste articole e oglindeşte în mod pregnant 
participarea nemijlocită a li Marx şi Engels la lupta revo
luţionară, tactica lor în revoluţia germană şi cea europeană. 

„Noua gazetă renană", creată de Marx şi Engels, a apărut 
ca organ al democraţiei, „dar l unei democraţii care scotea 
în evidenţă pretutindeni, în fiecare caz concret, carac
terul său speific proletar" (Engels). Această orientaTe a ga
zetei era determinată de particularităţile istorice ale revolu
ţiei germane, de raportul de forţe dintre clase din această 
ţară, de nivelul dezvoltării proletariatului german. Din cauza 
înapierii economice a Germaniei, a slăbiciunii şi a lipsei de 
organizare a muncitorilor germani, Marx şi EngeJs, reîntorcîn
du-se în patrie, nu puteau să treacă în mod practic la crearea 
unui partid proletar de masă. Cei 200-300 de membri ai Ligii 
comuniştilor, împrăştiaţi în întreaga ţară, nu puteau influenţa 
în mod simţ.tor masele populare lari. In legătură cu aceasta, 
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Marx şi Engels, străini de orice fl de sectarism, considerau ne
cesar să se situeze la aripa extremei stîngi a mişcării democra
tice. Ei au .ntrat în Asoiaţia democrată de la Colonia şi au 
recomandat adepţilor lor să adopte aceeaşi tactică. Alianţa cu 
democraţii, după concepţia lui Marx şi Engels, nu excludea, 
ci, dimpotrivă, preUpunea critica greşelilor şi a iluziilor li
derilor demcraţiei mic-burgheze. Marx şi Engels s-au stră
duit să-1 determine pe democraţii mic-burghezi să treacă la 
acţiuni mai hotărîte şi să cucerească de partea lor masele 
populare. In acelaşi timp i-au îndrumat pe adepţii lor să se 
ocupe de organizarea sociaiiilor muncitoreşti, de educarea 
politică a proletariatulJi, de crearea premiselor pentru consti
tuirea unui partid proletar de masă. 

Marx i Engels u apărat această tactică, prin care se ur
mărea mobilizarea tuturor forţelor democratice, în opoiţie 
cu sectarismul lui Gottschalk, cae nu înţelegea care sînt 
sarcinile proletariatuli în revoluţia burgheză şi care se ri
dica împotriva alianţei cu democraţii ; Marx şi Engels au con
damnat de asemenea tactica oportunistă a lui Bon, care limita 
lupta clasi muncitoare la interse înguste de breaslă, pro
fesionale, abătînd proletaiatul de la sarcinile politice gne
rale, care stăteau în faţa poporUi german. 

Apărută sub steagul democraţiei, „Noua gazetă renană" 
reprezenta interesele tuturor forţelor progresiste ale poporu
lui grman, şi în primul rînd interesele celui mai hotărît 
şi mai consecvent luptător pntru democraţie - ale clasei 
muncitoare. Redacia „Noii gazete renane", în fruntea căreia 
stătea Marx, constiuia l adevărat stat-major de luptă al 
proletariatului. 

Gazeta răspundea la toate chestiuile arzătoare ale revo
luţiei germane şi europene, folosea cu măiestrie demascarea 
politică in vederea luptei împotriva reacţiunii feudale şi 
contrarevoluţiei burgheze şi avea rolul de educator şi organi
zator al maselor populare. 

Marea influenţă şi popularitate de care se bucura gazeta 
în rîndurile maselor populare se datora în mare măsură cali
tăţJi excepţionale a materialelor publicate, spirituli combativ, 
înflăcărării şi stilului cizelat în care erau scrise, sarcasmului 
ucigător cu care răpunea pe duşmaii revoluţii. Pe drept cu
vînt ocupă „Noua gazetă renană" un loc de inste în istoria 
presei proletare. 

Deosebit de grăitor s-a vădit caracteul proletar al „Noii 
gazete renane" în atitudinea . faţă de revoluţia din iunie a 
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muncitTilor panz1eni. „Noua gazetă renană" a fost singura 
gazetă din Gemania şi aproape din întreaga Europă care, din 
capul locului, s-a situat în mod hotărît de partea răsculaţilor. 
Ea a consacrat voluii din iunie o seie de articole şi în
semnări ale lui Engels : „Amănilte în legătură cu evenimen
tele de la 23 iunie", „23 iunie", „24 iunie", „25 iunie", „«Kol
nische Zeitung» despre revoluţia din iunie", „Revoluţia din 
iunie (desfăşurarea insurecţiei la Paris)", precum şi unul 
dintre cele mai combative articole ale lui Marx : „Revoluţia 
lin iunie". Aceste articole, scise în timp ce lupta era încă 
în curs sau imediat după terminarea ei, respiră patosul lptei 
şi totodată dau o analiză profundă a cauzelor şi a importanţei 
istorice a revoluţiei din iunie. 

Articolele despre revolu.a din iunie u o mare însemnă
tate teoretică. Tratînd latura militară a răscoalei din iunie, 
Engels trage o serie de concluzii importante cu pivire la 
caracterul, importanţa şi metodele luptelor de stradă şi de 
baricade în condi.ile istorice concrete din vremea aceea şi 
pune bazele teoriei marxiste despre insurecţia armată. In 
articolul „Revoluţia din iunie", Marx arată care este dese
birea 'incipială dintre revoluţia din iunie şi toate revolu
ţiile precednte : aceasta a fost o revoluţie a proletariatului 
împotriva burgheziei, un război al muncii împotriva capit•alu
lui, o acţiune independentă a proletariatului pentru apărarea 
intereselor sale de clasă. In acelaşi articol, Marx trage impor
tanta concluzie teoretică că pentru clasa muncitoare nu este 
indiferentă forma statului burghez, deoarece ea este interesată 
într-o alcătuire a statului care să ceeze cele mai bune con
diţii pentru dezvoltarea luptei de .clasă a proletariatului. 

In coloanele „Nodi gazete renane", Marx şi Engels au lup
tat necontenit pentru rezolvarea principalei sarcini a revolu
ţiei germane : llilirea naţională a ţării. In articole ca „Pngra
mul partidului radical-democrat şi programul ·celor de stînga 
de la Frankfurt", „«Zeitungs-Halle» despre Provincia renană" 
şi altele, Marx şi Enels s-au ridicat împotiva planurilor 
burgheze de unire a Germaniei sub hegemonia Prusiei sau 
a Austriei, precum şi împotriva proiectelor ic-burgheze de 
constituire a unui stat federal dpă modelul celui elveţian. 
Marx şi Engels au demonstrat în articolele lor că izolarea 
economică şi fărîmiţarea politică a Germaniei, toate vechi
turile feudale care s-au menţinut în cadrul ei pot fi desfiin
ţate cu desăvîrşire numi prin crearea unui stat cu adevărat 
unit şi cu adevărat democratic. Intemeietorii marxismuJui au 
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militat pentru unirea „de jos" a Germniei, printr-un atac 
revoluţionar zdrobitor al maselor populare împotriva putre
dei orînduiri absolutiste a statelor care compun Confederaţia 
germană, şi în primul rînd împotriva Prusiei şi Austriei. Tot
odată, Marx şi Engils subliniază că unirea Germaniei este o 
problmă care priveşte întreaga Europă ; ea poate i reali
zată numai prin lupta forţelor revoluţionare din Europa îm
potriva claselor dominante contrarevoluţionare din Anglia şi 
a ţarimului rus, care pe vremea aceea era principalul bas
tion 1al reacţiunii din Europa. Marx şi Engels considerau că 
un răiboi revoluţionar dus împotriva ţarismului din Rusia ar 
fi nu numai un mijloc de apărare a revaluţiei, dar şi o condi
ţie pentru continua ei dezvoltare. 

Analizînd rezultatele imediate ale revoluţiei din martie 
1 848 n Germania (în articolele „Dezbaterile de la Berlin cu 
privire la revoluţie", „Dezbaterile pe marginea propunerii 
lui Jacoby", „Interzicerea cluburilor la Stuttgart şi Heidel
berg" i altele), Marx şi Engels menţionează caracterul ei 
cintit : p.porul n-a reuşit să obţină o victorie decisivă asu
pra feudalismului, întregul regim politic al ţării, întregul apa
rat birocratic ii poliţienesc au rămas neatinse, iar masele 
opulare s-au găsit dezarmate în faţa contrarevoluţiei armate. 
Intemfietorii marxismului au considerat că acest caracter l 
revoluţiei germane i-a fost imprimat de p.litica burgheziei li
berale venite la puere, care, după cum s-a exprimat mai tîrziu 
Marx, ,,prefera pacea cu robia în locul perspectivei unei lupte 
pentru libertate". Burghezia germană, înspăimîntată de lupta 
revoluţionară a proletariatului francez i de deşteptarea con
ştiinţei de clasă a muncitorilor germani, a trecut la trădarea 
intereselor poporului şi a intrat în cărdăşie cu reacţiunea 
feudală. In articolele consacrate dezbaterilor Adunării na
ţionale din Pmsia şi analizei politicii guvernelor Camphau
sen şi Hansemann, Marx şi Engels s-au ridicat cu vehe
menţă împotriva „teoriei conciliatoare", promovată de li
deii burgheziei liberale din Prusia pentru a justifica com
promisul la care au ajuns cu forţele eudale-monarhiste. In 
opoziţie cu această teorie trădătoare, întemeietorii marxis
mului au apărat ideea puterii populare, ideea suveranităţii 
poporulJUi revoluţionar (articolele „Adunarea de la Frank
furt", „Programul partidului radical-democrat şi programul 
celor de stînga de la Frankfurt" etc.). Ei considerau că dicta
tura revoluţionară a poporului (articolul „Criza şi contra
revoluţia") este o condiţie obligatorie pentru victoria revolu-
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ţiei. Analizî.d aceste eze extrem de importante, V. I. Lenin 
arăta că ele conţin ideea dictaturii democrat-revoluţionre. 

Inr-o serie de .Tticole, consacrate activităţii Adunării 
naţionale germane, preum şi în seria de articole cu privire 
la dezbaterile Adunării naţionale din Prusia, Marx şi Engels 
au supus ni critici severe aceste instituţdi reprezentative, 
care se ocupau cu discuţii sterile în loc să concentr:e pu
terea reală în mîinile lor, să înlăture uvenele germane re
acţionare şi să pună asfel capăt politicii de trădare dusă de 
marea burghezie. Marx şi Engels au rluptat penru crear. în 
Germania a unor adevărate organe reprezentative ale poporu
lui, care să exprime realmente voinţa maselor populare, să 
fie strîns legate de popor şi să se bazeze pe sprijinul acestuia 
în întreaga lor acivitate. Inemeietorii marxismului au subli
niat în articolele lor 1că deputaţii, aleşi de popor, sînt obli
gaţi să dea socotelă de acivitatea lor în Jaţa poporului şi 
să îndeplinească voinţa acestuia ; ei au apărat dreptul po
porului de a exercita o presiune asupia deputaţilor şi de a 
lupta pentru a-i face să ia hotărîri revoluţionare eiciente 
(articolul „Libertatea dezbaterilOT la Berlin" etc.). 

Chiar pe bza experinţelor din primele luni ale revolu
ţiei germane, Marx şi Engels au ajuns la concluzia că o con
diţie obligatorie entru victoria revoluţiei poplare ste în
lăturarea tuturor organelor admiistraive, militare şi judi
ciare vechi, epurarea raicală a înregului aparat de stat 
(articolul „Şedinţa coniliatore din 4 iulie" şi altele). 

Marx şi Engels considerau că principala garanţie a suva
nităţii poporlui este înarmarea poporului. Intr-o serie de ar
ticole („Şedinţa conciliatoare din 15  iunie", „Şedinţa concilia
toare din 17 iunie", „Proiectul de lege cu privire la garda 
civilă" şi altele), ei au părat dreptul poporului la înarmare. 
Marx şi Engels au salutat încrcarea maselor populare de la 
Berlin de a pune mina pa arme prin atacl din iunie 1848 
asupra arsenalului. Caracerizînd aeastă acţiune ca o revo
luţie care s-a o.prit la jumătatea drumului, „Noua gazetă re
nană" a condamnat purtarea laşă a deputaţilor aiipii stingi 
din Adunarea naţională n Prusia, care n-au avut curajul să 
treacă fădş de partea poporului. 

Considerînd că lupta revoluţionară a maselor populare 
este o coniţie necesară pentru a da o ripostă forţelor contra
revoluţiei şi n factor decisiv pntru a duce revoluţia pînă 
la capăt, Marx şi Engels s-au ridicat întru apărarea răsculaţi
lor de la Frankfurt pe Min, care au poit la luptă în septem-
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brie 1 848 în semn de protest împotriva ratificării de către 
Adunarea de la Frankfurt a uşinosului armistiţiu cu Dane
marca. In acelaşi timp, întemeietoriii marxismului au subliniat 
în repetate rînduri că insurecţiile premature şi prost pregă
tite nu pot duc. decît la nimici.rea forţelor revoluţionare şi la 
o activizare şi mai mare a forţelor contrarevoluţiei. In 
consecinţă, Marx şi Engels au chemat în coloanle „Noii 
gazete renaneu pe muncitoli din Colonia să nu se lase pro
vocai de guvenul pusian şi să-şi păstreze forţele pentru 
lupta decisivă (articolele „Colonia în primejdie", „«Revoluţia 
de ia Colonia»"). Datorită intensei munci de lămurire dsfă
şurate de Marx, Engels şi adepţii lor din Colonia, ei au reuşit 
să eite în zilele din septembrie zdrobirea forţelor democra
tice din Provincia renană. 

Intemeietorii marxismului considerau că una dintre prin
cipalele condiţii de lărgire şi de întărire a frontului democrat 
este atragerea maselor largi ale ţărănimii la lupta revoluţio
nară împotriva rămăşiţelor feudal1ismului din Germania. O 
serie de articole cuprinse în volllmul de faţă („Memoriul lui 
Patow cu privire la răscumpărări", „Proiectul de lege u pri
vire la desfiinţarea servituilor feudaleu, „Dezbaterile în le
gătură cu legea actualmente în v.goare cu privire la răscum
părareu) sînt consacrate problemei agrare, lichidării relaţiilor 
feudale la sate. Marx şi Engels au chemat la luptă pe ţărani 
pentru desfiinţarea imediată, totală şi fără răscumpărare a tu
turor servituţilor feudale şi au demascat politica burgheziei 
prusiene, care trăda pe ţărani, „aliaţii ei cei mai fireşti. . .  fără 
de care ea este nputincioasă faţă de nobilimeu (vezi volu
mul de faţă, pag. 317). Marx şi Engels au arătat că atitudinea 
burgheziei prusiene în ceea ce priveşte revendicările ţăra
nilor izvorăşte din tendlinţa ei de a ajunge la o înţelegere u 
forţele reacţionare, din teama ei că desfiinţarea proprietăţii 
fudale poate atrage după sine şi n atentat la proprietatea 
burqheză. Ca reprezentanţi ai clasi consecvent revolu
ţionare - i proletariatului -, Marx şi Engels au susţinut 
cu înflăcărare mişcarea revoluţionară anifeudală a ţărăni
mii, considerînd-o drept una dintre principalele forţe motrice 
ale revolu�iei burghezo-democratice din Gemania. 

Marx şi Engels au acordat ea mai mare atenţie luptei 
popoarelor asuprite pentru elibrarea lor naională. Bi au 
salutat avîntul mişcării de eliberare naţională a polonezilor, 
cehilor, ungurilor. Italienilor, considerîndu-i aliaţi în lupta 
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împotriva reacţiunii absolutiste feudale din Germania şi îm
potriva altor forţe ale contrarevoluţiei europene. 

In articolele „Politica extenă a Germaniei", „Politica ex
tenă a Germaniei şi ultimele evenimente de la Praga", 11Ar
misiţiul danezo-prusian" şi altele, Marx ş.i Engels au apărat 
în mod consecent ideile adevăratei libertăţi şi fratenită�i 
între popoare şi au condanat cu asprime burghezia ger
mană, care continua vechea politică de asuprire practicată de 
Hohenzollemi şi Habsburgi faţă de alte popoare. Marx şi En
gels vedeau în sprijinirea luptei de eliberare naţională a po
poarelor 'asuprite nu numai un mijloc pentru a răscumpăra 
trecutul Germaniei, dar şi o cndiţie necsară pentru a asi
gura viitorul poporului german 'ca naţiune liberă şi demo
crată. „Germania va fi ea însăşi liberă în măsura în care va 
acorda libertate popoarelor veciine" (vezi volumul de faţă, 
pag. 172). 

Făcînd o legătură directă între victoria revoluţiei bur
ghezo-democratice din Germania şi sprijinirea luptei po
porului polonez pentru libertatea sa, întemeietorii marxismu
lui au luptat cu hotărîre şi intransigenţă pentru independenţa 
Poloniei. Intr-o serie de articole ale lui F. Engels : 11Dezbate
terile de la Frankfurt cu privire la Polonia" şi alte articole, 
cuprinse în volumul de faţă, este înfierată .politica uvenu
lui prusian, care, după ce a provocat insurecţia din Poznan 
pentru eliberarea naţională, a înnăbuşit-o şi, sub pretextul 
„reorganizării", a încorporat Germaniei o mare parte din Poz
nan. Marx şi Engels au condamnat cu asprime poziţia ma
jorităţii burgheze d.n Adunarea naţională de la Frankfurt, 
care a sancţionat această nouă împărţire ·a Poloiei. 

Intemeietoli marxismului u sprijinit u căldură lupta 
revolulonară a cehilor n vara anului 1 848. In articolele lui 
F. Engels 11Insurecţia de la Praga" şi „Caracterul democratic 
al insurecţiei", el subliniază caracterul popular al insurecţiei 
şi arată că îfrîngerea mişcării de eliberare naţională a po
porului ceh se datoreşte nu numai acţiunilor contrarevoluţiei 
austriece, dar şi politicii de trădaTe duse de burgheza libe
rală germană, care i-a împins pe ceh. în lagărul reacţiunii. 

In scrisoarea adresată de K. Marx redacţiei ziarului de
mocra tic italian 11Alba" Şi în articolele din „Noua gazetă re
nană" consacrate analizei luptei revolu.onare din Italia, 
este exprimată simpatia fierbinte pentru poporul italian, care 
lupta pentru libertatea şi independenţa sa. 
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Articolele lui Marx şi Engels scrise în 1848 în legătură cu 
problema naţională constitie o ,contribuţie însemnată la dez
voltarea teoriei marxiste, la determinarea poziţiei partidului 
proletar faţă de mişcarea de eliberare naţională. 

Intreaga activitate a lui Marx şi Engels din 1848 a fost pă
trnsă de spiitul combativ l intenaţionalismului proletar. 
Acest lucru şi-a găis1t expresia în atiudinea lor faţă de re
voluţia din iunie a muncitorilor parizieni, în sprijinirea luptei 
penru libertate şi independnţă a popoarelor asuprite, în 
solidaritatea cu cartiştii nglezi. „Noua gazetă renană" a luat 
apărarea cartiştilor împotriva atacurilor presei reacţionare 
germane (articolul „«Neue Berliner Zeitung» despre cartişti") 
şi şi-a exprimat solidaritatea cu organul revoluţionar al car
tiştilor, „Northern Star". 

O serie de articole ale lui MaX şi Engels sînt consacrate 
analizei desfăşurării revoluţiei în Franţa. Aceste articole sînt 
pătrunse de speranţa unui nou avînt revoluţionar, în care ro
lul principal trebuia să�l joace proletariatul francez. Sublini
ind legătura i �nterdependenţa dintre revoluţiile din diferite 
ţări ale Europei, întemeietorii marxismului atribuiau o în
semnătate hotărîtoare victoriei revoluţiei proletare din 
Franţa, care trebuia să dea un nou şi puternic impuls luptei 
revoluţionare a maselor poulare din alte ţări din Europa. 
Marx şi Engels sperau că victoria proletariatului francez va 
UUra desăvîrşirea revolullei burghezo-democratice în Ger
mania şi trecerea la rvoluţia proletară în această ţară, cea 
ce, după cum a arătat Engels mai tîrziu, trebuie atribuit unei 
anumite supraaprecieri a dzvoltării economice a continentu
lui european, care pe atunci nu ajunsse la o treaptă atît 
de înaltă incit să fi fost posibillă desfiinţarea modului de pro
ducţie capitalist. 

Ultima parte a volumului cuprinde articole scrise în legă
tură cu evoluţia din octombrie de la Viena. Marx şi Engels 
u acordat o deosebită însemnătaite acestei revoluţii, de al 
cărei sfîrşit depindeau în mare măsură destinele revoluţiei 
nu numai în Germania, dar şi din Europa. Marx numşte re
voluţia din iunie de la Paris actl întîi, iar revoluţia din oc
tombrie de la Viena actul al doilea al dramei europne (vezi 
volumul de faţă, pag. 515). O serie de articole cuprise în vo
lum („Rvoluţia de la Viena", „«Frankfurter Oberpostamts
Zeitung» i revolUţia de la Viena", „Revoluţia de la Viena şi 
«Kolnische Zeitung» ", „Ultimele ştiri din V�ena, Berlin şi 
Paris", „Victoria contrarevoluţiei la Viena") sînt consacrate 
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desfăşurării revoluiiei de la Viena şi analizei cauzelor în
frîngerii ei, principala cauză fiind, după um subliniază Marx, 
trădarea burgheziei. 

In secţiunea din volum intitulată „in manuscrisele pos
tume ale li F. Engels" se publică descrierea călătoriei „De 
la Paris la Bena". In această parte, Engels redă într-o formă 
vie şi plastică impresiile sale din timpul peregrinărilor pin 
Franţa. Un loc important în această schiţă îl ocupă caTacte
rizarea ţărănimii franceze şi a rolului ei în revolruţie, Vor
bind de atitudinea negativă a ţăranilor f"anczi faţă de e
voluţiia de la 1848 şi de simpatia lor pentu Ludovic Bonaparte, 
Engels arată că aceasta se datorşte faptului că burghezia 
franeză, e de o parte, speculînd în mod demagogic simţul 
de proprietate al ţăranilor, iar pe de altă parte ştirbind nte
resele ţăranilor prin politica ei fiscală, i-a îndpărtat de la 
revoluţie. 

Articolele luă Marx şi Engels din „Noua gazetă renană" 
şi alte lucrări ale lor cuprinse în volumul de faţă constituie 
un material preţios pentu înţelegerea tacticii lui Mrx şi 
Engels în rvoluţia de la 1848-1849, precum şi a conclu
ziilor şi generalizărilor teoreice pe care le-au făcut chiar 
în cursul revolruţiei pe baza expeienţei extrem de bogate a 
luptei maselor populare în această furtunoasă epocă revo
luţionară. 

Anexele la volumul de faţă cu.prind o serie de documente 
din care se desprinde activitatea revoluţionară multilaterală 
a lui Marx i Engels din 1848, munca lor nemijlocită în rîn
durile maselor largi ale poporuui. Găsim aici documente 
privind acivitatea igii comuniştilor, a Asociaţiei democrate 
de la Colonia şi a Uniunii muncitorilor de la Colonia din a 
căror conducere au făcut parte Marx şi Engels, precum şi 
dări de seamă publicate în ziare ale unor mitingui şi întru
nii populare la a căror organizare şi desfăşurare au partici
pat Marx, Engels şi tovarăşii lor de luptă. Anexele cuprind 
de asemenea şi o seie de materiale u pivire la urmăriile 
judiciare şi poliţieneşti împotriva redaotorilor „Noii gazete 
renane" ; aceste mateiale ne arată în ce condiţii grele, ex
puşi persecuţiilor guvnului .i calo.ilor presei „loiale", 
au apărat Marx şi Engels cu bărbăţie acest organ de presă 
al proletariatului revoluţionar. 

* 
* * 
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Identificarea articolelor lui K. Marx şi F. Engels apărute 
în „Noua gazetă renană" prezintă o mare greutate din pri
cină că articolele nu sînt emnate, că există prea puţine in
dicaţii din partea autorilor şi lipssc manuscrisele "spective. 
La această greutate mai contribuie şi faptul că multe amă
nunte din articole indică munca în comun a ambilor autori, 
lucru confirmat de Engels în scrisoarea drin 15  mai 1885 către 
Schlltter : „In general, articolele din acea perioadă atribuite 
lui Marx, aproape că nu pot fi delimitate de ale mele pro
prii, pentru că împărţeam regulat munca între noi". 

ln cazurile cînd nu s-a putut stabili care din ei - Marx 
sau Engels - este autoul cutărui sau cutărui articol, nu s-a 
menţionat autoul la sfîrşitul articolului. 

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



KARL MARX 
şi 

FRIEDRICH ENGELS 

Martie-noiembrie 1848 

1 - \arx·igels, pere, 'Ol. 5 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Revendicările partidului comunist în Germania 1 

„Proletari din toate ţările, uniţi-Jă !" 

1 .  Germania întreagă va fi declarată republică unic. şi 
indivizibilă. 

2. Fiecare german care a împlinit vîrsta de 21 de ani 
poate alege şi poate fi ales, cu condiţia să nu fi suferit vreo 
condamnare. 

3. Rprezentanţii poporului vor primi o remuneraţie, pen
tru ca şi muncitorul să poată pătrunde în parlamentul poporu
lui german. 

4. Inarmarea generală a poporului. Pe viitor armatele vor 
fi totodată armate de muncitori, în aşa fel încît armata nu 
numai să consume, ca pînă acum, i să şi producă peste chel
tuielile ei de �ntreţinere. 

Aceasta constituie, în plus, şi unul dintre mijloacele de or
ganizare a muncii. 

5. Gratuitatea justiţiei. 
6. Toate servituţile feudale, dările, clăcile, dijmele etc. 

care apasă asupra ţărănimii vor fi desfiinţate fără nici o 
despăgubire. 

7. Domeniile princiare şi celelalte domenii feudale, toate 
minele, întregul subsol etc. vor deveni proprietate de stat. 
Pe aceste domenii se va practica agricultura în stil mare, 
după cele mai moderne metode ştiinţifice, în folosul întregii 
societă�i. 

8. Ipotecile asupra proprietăţilor ţărăneşti vor fi declarate 
proprietate a statului. Dobînzile la aceste ipoteci vor fi plă
tite de ţărani statului. 

9. In regiunile unde e practică arendarea, renta funciară 
sau arenda vor fi plătite statului ca impozit. 

I* 
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Toate măsurile prevăzute la punctele 6,7,8 şi 9 se vor lua 
pentru a micşora sarcinile publice şi cele de altă natură ale 
ţranilor şi ale micilor arendaşi, fără a reduce mijloacele ne
cesare pentru acoperirea cheltuielilor statului şi fără a peri
clita producţia însăşi. 

Proprietarul funciar propriu-zis care nu este nici ţăran, nici 
arendaş nu participă la producţie. Consumul său constituie 
pur şi siplu n abuz. 

10. Toate băncile particulare vor fi înlocuite cu o bancă de 
stat, ale cărei bancnote vor avea curs legal. 

Această măsuTă va permite reglementarea creditului în in
teresul întregului popor, subminînd astfel dominaţia marilor 
finnciari. Emiţînd încetul u încetul bani de hîrtie în locul 
aurului şi argintului, ea ieftineşte instrumentul indispensabil 
al circu1aţiei burgheze, mijlocul de schimb general, astfel în
cît aurul şi argintul să poată fi folosite pentru tranzacţii•le cu 
străinătatea. Această măsură este necesară, în ultimă instnţă, 
pentru a lega de guven * interesele burgheziei conservatoare. 

11. Toate mijloacele de transport - căi feTate, canale, 
vapoare, şosele, poştă etc. - vor fi preluate de stat. Ele vor 
deveni proprietate de stat, care le va pune în mod gratuit la 
dispoziţia clasei nevoiaşe. 

12. Singura deosebire care va exista în salarizarea tutu
ror slujbaşilor de stat va fi aceea că fmiliştii, care au deci 
mai multe nvoi, vor primi un salariu mai mare decît ceilalţi. 

13. Separarea completă a bisericii de stat. Preoţii de toate 
confesiunile vor fi remuneraţi exclusiv de cei care fac parte 
de bunăvoie din parohia lor. 

14. Limitarea dreptului de succesiune. 
1 5. Introducerea unor impozite cu un pronunţat caracter 

progrsiv şi desfiinţarea impozitelor pe articolele de consum. 
1 6. Infiinţarea de ateliere naţionale. Statul garantează tu

turor muncitorilor mijloace ide existenţă şi se îngijeşte de cei 
inapţi de muncă. 

17. Invăţămînt public grauit. 
Este în intersul proletariatului german, al micii burghezii 

şi al micii ţărănimi să lupe cu toată energia pentru înfăptu-

• Jn manifestul publicat ulterior la Colonia, în loc de „a lega de 
guvern", s-a tipărit „a lega de revoluţie. •  - Nota Red. 
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irea msurilor de mai sus. Căci numai prin înfăptuirea lor 
masele de milioane din Germania, exploatate pînă acum de o 
mină de oameni care vor căuta să menţină asuprirea şi în 
viitor, îşi vor putea dobîndi drepturile lor şi puterea ce li se 
cuvine ca producători ai tuturor bogăţiilor. 

Comttetul: 

Karl Marx, Karl Schapper, H. Bauer, F. Engels, 
J. Moli, W. Wolff 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
între 21 şi 29 martie 1 848 

Publicat sub formă de foaie volantă, 
la Paris, în jurul lui 30 martie 1 848 
şi în : suplimentul special al lui 
„Berliner Zeitungs-Halle" 
nr. 82 din 5 aprilie 148 , 
„Mannheimer Abendzeitung" nr. 96 
din 6 aprilie 1 848 ; suplimentul lui 
„Trier' sche Zeitung• nr. 97 
din 6 aprilie 1 848 ; suplimentul 
lui „Deutsche Allgemeine Zeitung• 
nr. 100 din 9 aprilie 1 848 şi 
sub formă de foaie volantă 
la Colonia înainte de 10 septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
ziarului 

„Berliner Zeitungs-Halle",  
confruntat cu textul foii 
volante de la Colonia 

Tradus 
din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Scrisoare către Etienne Cabet -
Declaraţie împotriva Asociaţiei democrate germane 

de la Paris 

Cetăţene Cabet, 
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a publica alăturata 

declaraţie în numărul viitor al ziarului „PopulaireH. Scopul 
acestei declaraţii este de a arăta că partidul comunist nu 
poartă răspunderea pentru acţiuni şi procedee care au făcut 
ca să învie idei'le preconcepute, naţionaliste şi reacionare, 
din trecut ale unei părţi a naţiunii germane în ceea ce pri
veşte poporul francez. Liga muncitorilor germani, care cu
prinde diferite uniuni muncitoreşti din t'ate ţările Europei 
şi din care fac parte şi conducătorii cartiştllor englezi, d-nii 
Haney şi Jones, este formată exclusiv din comunişti şi se 
declară făţiş o adeptă a comunismului ; aşa-numita Asociaţie 
democrată germană de la Paris ste antiicomunistă în esnţa 
sa, întrucît declară că nu recunoaşte antagonismul şi lupta 
dintre clasa proletară şi clasa burgheză. Aşadar este vorba 
de o măsură, de o declaraţie în interesul partidului comunist 
şi de aceea şi contăm pe amabilitatea dumneavoastră. 
(Acearstă scrisoare este strict confidenţială). 

Cu salutări frăţeşti, 
Friedrich Engels 

Karl Marx 

Subsemnatul comitet consideră de datoria sa să declare 
tuturor filialelor Ligii muncitorilor germani din diferitele ţări 
ale Europei că nu a participat la nici un fel de măsuri, în
ştiinţări şi proclamaţii care aveau drept scop să solicite îm
brăcminte, bani şi arme de la cetăţeni francezi. La Paris 
Liga nu are legături decît cu Clubul muncitorilor germani, şi 
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n-are nimic comun cu asociaţia care se intitulează Asocia
ţia democrată germană de la Paris şi este condusă de d-nii 
Herwegh şi Bornstedt. 

Comitetul central 
al ligii muncitoilor germani 

(semnat) K. Marx, K. Schapper, 
i. Bauer, F. Engels, J. Moll, W. Wolff 

Scrisă la sfirşitul lunii martie 1848 Tradusă din limba germană 
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Karl Marx 

Scrisoare către redactorul ziarului „L'Alba" 2 

Stimate domn, 
Incpînd de la 1 iunie, sub redacţia d-lui KaTl Marx va 

apărea în oraşul Colonia un nou Cotidian, purJînd denumirea 
de „Noua gazetă renană" („Neue Rheinische Zeitung"). Acest 
ziar va lupta la noi, în nord, pentru aceleaşi principii demo
cratice pe care „L'Alba" le reprezintă în Italia. De aceea nu 
poate exista nici un dubiu în ceea ce priVeşte poziţia pe care 
o vom adopta în problema litigioasă dintre Italia şi Austria. 
Vom apăra cauza independenţei Italiei, vom duce o luptă pe 
viaţă şi pe moarte Împotriva dspotismului austriac în Italia, 
ca şi în Gennania şi în Polonia. Intindem o mînă frăţească po
porului italian şi vrem să-i dovedim că poporul gefian res
pinge orice participare la asuprirea pe care o înduraţi din 
partea aceloraşi oameni care şi la noi au luptat întotdeauna 
împotriva libertăţii. Vom depune toate eforturile pentru a face 
posibilă alianţ. şi buna înţelegere între cele două popoare 
mari şi libere pe care un mîrşav sistem de guvernare le-a 
deprins pînă acum 1să se considere inamice. De aceea vom cere 
ca Italia să fie eHberată fără îniîrziere de sub apăsarea bruta
lei cizme austriece şi ca poporului italian să i se dea posibili
tatea de aşi exprima voinţa suverană în alegerea formei de 
guvernămînt care-i convine. 

ntru ca noi să putem unnăn evenimentele din Italia şi 
pentru ca dv. să vă puteţi da seama de sinceritatea promisiuni
lor noastre, vă propunm să facem schimb de ziare ; în felul 
acesta noi am putea să vă trimitem zilnic „Noua gazetă re
nană•, iar dv. nouă „L' lba" .  Sperăm că veţi accepta această 
propunere şi vă rugm să începeţi trimiterea ziarului dv. cît 
mai rînd posibil, pentru ca noi să-l .putem folosi chiar în 
primele noastre numere. 
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Dacă aveţi posibilitatea să ne furnizaţi şi alte informaţii, 
vă rugăm să ni le trimiteţi şi vă asigurăm că tot ce poate 
sluji cauza democraţiei într-o ţară sau alta se va bucura de 
cea mai mare atenţie din partea noastră. 

Cu salutări frăţeşti. 

Redacţia „Noii gazete renane" 
Redactor, 

Scrisă la sfîrşitul lunii ai 1848 
Publicată în ziarul „L'Alba" nr. 258 
din 29 iunie 1848 

Dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba italiană 



KAL MAX 

şi 

FRIEDRICH ENGELS 

Articole 
din „Noua gazetă renană" 

1 iunie-7 noiembrie 1 848 
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Din partea redacţiei „Noii gazete renane" 3 

Apariţia „Noii gazete renane" fusese iniţial slabililă pen
tru data de 1 iulie. In înţelegerea noastră cu corespondenţii 
etc. fixasem tocmai această dată. 

Dat fiind însă că repetatele manifestări impertinente ale 
reacţiunii lasă să se înţeleagă că legile germane din septem
brie vor apărea în scurt timp, am hotărît să folosim fiecare zi 
liberă şi să scoatem ziarul încă e la 1 iunie. Cititorii noştri 
vor trebui deci să ne ierte dacă în primele zile ştirile şi dife
ritele corespondenţe publicate de noi nu le vor oferi bogatul 
material la care ne îndreptăţesc întinsele legături de care 
dispunem. In cel mai scurt timp le vom putea satisface şi în 
această privinţă toate cerinţele. 

Comitetul de redacţie : 

Karl Marx, redactor-şef 
Heinrich Biirgers ) 
Enst Dronke 
Friedrich Engels 
Georg Weerth redactori 

Ferdinand W olff 
Wilhelm W olff I 

Scris la 31 mai 1848 
Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 1 
din 1 iunie 1 848 

Se tipireşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Adunarea de la Frankfurt 

Colonia, 31 mai. De două săptămîni GeI.ania are o Adunare 
naţională constituantă, aleasă de către întregul popor 
german. 

Poporul german şi-a cucerit suveranitatea pe străzile mai 
tuturor oraşelor mari şi mici din ţară, şi în special pe bari
cadele din Viena şi din Berlin. El şi-a exercitat această suve
ranitate în alegerile pentru Adunarea naţională. 

Primul act al Adunării naţionale trebuia să fie acela de 
a proclama ieu glas tare şi în mod public această suerani
tate a poporului german. 

Al doilea act al ei trebuia să fie elaborarea constituţiei 
germane pe baza suveranităţii popoului şi înlăturarea ace
lor stări de lucruri existente în Germania care erau în contra
dicţie cu principiul suveranităţii poporului. 

Pe toată durata sesiunii sale, ea ar fi trebuit să ia măsurile 
necesare pentu a zădărnici orice uneltiri ale reacţiunii, pen
tru a-şi consolida terenul revoluţionar pe care stă şi pentru a 
pune la adăpost de orice atacuri suveranitatea poporului cu
cerită de revoluţie. 

Dar Adunarea naţională germană, care a ţinut pînă acum 
aproape o duzină de şedinţe, n-a făcut absolut nimic din toate 
acestea. 

In schimb însă a asigurat fericirea Germaniei prin urmă
toarele isprăvi : 

Adunarea naţională şi-a dat seama că ar trebui să aibă un 
regulament, căci ea ştia că, oriunde se adună doi sau trei ger
mani, ei trebuie să aibă un regulament, altfel se încaieră. Un 
belfer oarecare, prevăzînd această situaţie, a întocmit un pro
iect de regulament special pentru înalta adunare. S-a făcut 
propunerea să fie adoptat în mod provizoriu acest proiect 
pueril ; cei mai mulţi deputaţi nu-l cunosc, însă alunarea îl  
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acceptă fără prea multă vorbă, căci ce ar fi  devenit reprezen
tanţii Germaniei fără un regulament ? Fiat reglementum par
tout et toujours ! ' 

D-l Raveaux din Colonia a făcut o propunere cu totul ino
fensivă în legătură u conflictele dintre Adunarea de la Frank
furt şi Adunarea e la Berlin 4• Adunarea însă discută regula
mentul definitiv şi, deşi propunerea lui Raveaux este urgentă, 
regulamentul este 1considerat şi mai urgent. Pereat mundus, 
fiat reglementum I '' Totuşi înţelepciunea deputaţilor filistini 
nu se poate abţine să nu facă llele observaţii în legătură cu 
propunerea lui Raveaux, şi treptat-treptat, în timp ce încă se 
mai discută cui să i se dea prioritate - regulamentului sau 
propunerii -, sînt prezentate vreo două duzini de amenda
mente la această propunere. Cu acest prilej se produce un 
schimb de păreri, se discută, se bate pasul pe loc, se face 
gălăgie, se pierde vremea de pomană şi e amînă votarea de 
la 19 la 22 mai. La 22 mai chestiunea este pusă din nou pe 
ordinea de zi ; urmează o ploaie de noi amendamente, de noi 
digresiuni şi, după multă vorbărie şi zăpăceală, se adoptă ho
tărîrea ca chestiunea, care fusese deja trecută pe ordinea de 
zi, să fie trimisă înapoi diferitelor secţii. In felul acesta timpul 
a trecut cu bine şi domnii dputaţi s-au dus la masă. 

La 23 ma� se iau la harţă mai întîi în legătură cu procesul
verbal ; apoi sînt iarăşi înscrise nenumărate propuneri şi pe 
urmă vor să treacă din nou la ordinea de zi, şi anume la mult 
îndrăgitul regulament, cînd Zitz din Mainz ridică chestiunea 
brutalităţHor comise de militarii prusieni şi a abuzurilor des
potice aJe comandantului prusian din Mainz ' "". Aici era 
vorba, incontestabil, de o tentativă reacţionară reuşită, 
de un •caz care era, fără îndială, tocmai de competenţa 
adunării. Trebuia tras la răspundere soldăţoiul impertinent 
care a îndrăznit, aproape sub ochii Adunării naţionale, să ame
ninţe Mainzul cu bombardarea ; trebuia asigurată protecţia, în 
propriile lor case, a cetăţenilor neînarmaţi din Mainz împo
triva violenţei unei soldăţimi care le-a fost impusă cu sila şi 
care fusese asmuţită Împotriva lor. lnsă d-l Bassemann, acest 
\Yassermann """" din Baden, declară că toate acestea sînt 
simple bagatele ; Mainzul trebuie lăsat în voia soartei, fiindcă 

* - Fie pretutindeni şi întotdeauna regulament I - Nota Trad. 
** - Să piară lumea, numai regulament să fie ! - Nota Trad. 

*** Vezi volumul de faţă, pag, 1-20. - Nota Red. 
• �•• Joc de cuvinte bazat pe consonanţe : Bassermann - nume de fa

Uilie ; „Wassermann• - om care bate apa în piuă. - Nota Trad. 
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mai presus de orice sînt interesele generale, d aici ste întru
nită Adunarea naţională, care dezbate un regulament în inte
resul întregii Germanii ; şi, într-adevăr, ce reprezintă bom
bardarea Mainzului faţă de un asemenea regulament ? Pereat 
Moguntia, fiat reglementum ! * Adunarea se dovedeşte însă 
plină de mărinimie şi ilege o comisie care urmează să plece 
la Mainz ca să cerceteze chestiunea la faţa locului, şi între 
timp iată că a sosit iar ora cînd trebuie să se închidă şdinţa 
şi să se ducă cu toţii la msă. 

In sfîrşit, la 24 mai pierdem definitiv firul dezbaterilor 
parlmentare. Regulamentul pare să fie gata pus la punct, 
sau să se fi rătăcit pe undeva ; în orice caz, nu mai auzim 
nimic de el. In schimb însă s-a abătut asupra noastră o ade
vărată avalanşă de propuneri bine intenţionate, în care nu
meroşi reprezentanţi ai poporului suveran îşi manifestă în
dărătnicia mentalităţii lor mărginite de supuşi credincioşi 5• 
Au urmat apoi propuneri, petiţii, Proteste etc., şi, în sfirşit, 
torentul naţional de lături s-a revărsat în nen!lllăr>atele 
discursuri n care orator.ii treceau rnpede de la o chestiune la 
alta. Totuşi nu trebuie să trecem sub tăcere faptul că au fost 
numite CU acst prilej patru comisii. 

In sfîrşit, a cerut cuvîntul d-l Schlăffel. Trei cetăţeni ger
mani, d-nii Esselen, Pelz şi Lowenstein, primiseră ordin să 
părăsească Frankfurtul chiar în aceeaşi i, înainte de ora 4 
după amiază. Atotştiutoarea işi preaînţeleapta poliţie susţi
nea că numiţii dmni şi-au atras nemulţumirea cetăţenilor 
prin discursuri rostite la Uniunea muncitorilor şi că de aceea 
trebuie să părăsească oraşul I Şi poliţia îşi permite să facă 
acest ·lucru după ce drepturile cetăţeanului german au fost 
poclamate de Preparlament 6, după ce ele au fost recunoscute 
chiar şi n proictu� de constituţie al celor şaptesprezece „oa
mni de încredere" (honunes de confiance de la diete) 7 I 
Chestiunea nu suferă nici o amînare. D-l Schlăffel cere cuvîn
tul, dar nu i se acordă ; cere să vorbească despre urgenţa 
chestiunii, ceea ce trebuia să i se îngăduie conform regula
mentului ; dar de data asta cuvintul de ordine era : fiat poli
tia, pereat reglementum ! ** Ceea ce era şi firesc, întrucît ve
nise timpul ca deputaţii să meargă acasă pentru a lua masa. 

La 25 mai capetele încărcate de idei ale deputaţilor s-au 
plecat din nou, sub avalanşa propunerilor făcute, ca picele 
coapte sub bătaia ploii. Incă o dată au încercat apoi doi de-

* - Să piară Mainzul, numi regulament să fie I - Nota Trad. 
0 - Să piară regulamentul, numai poliţie să fie I - Nota Trad. 
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putaţi să ridice chstiunea epulzării, însă nici lor nu li s-a 
acordat cuvotul, nici chiar în legătură cu urgenţa chestiunii. 
Unele sezisări, şi  în special aceea a unuia dintre polonezi, pre
zentau mult mai mult nteres decît toate propunerile deputaţi
lor luate Ia un Ioc. Acum însă a luat, în sfîrşit, cuvîntul comi
sia trimisă la Mainz. Ea a declarat c. îşi va putea depune ra
portul abia a doua zi ; ea sosise, de altfel, prea tîrziu la faţa 
locului - cum era şi de aşteptat ; 8.000 de baionete prusiene 
restabiliseră ordinea pin dezarmarea a 1.200 de o ameni din 
garda civilă, aş a că deocamdată nu rămînea decît să se treacă 
la ordinea de i. Aşa s-a şi procedat : s-a trut imediat la 
ordinea de i, şi anume l a  propunerea lui Raveaux. Dat fiind 
că Ia Fran.furt tot nu fuseseră înheiate dzbaterile în juul 
acestei Propuneri, iar la Berlin ea devenise de mult inutilă 
în urma nui decret l lui Auerswald, Adunarea naţional. 
hotărî să amîne chestiunea pentu a doua zi şi să meargă la 
masă. 

La 26 mai au fost din nou anunţate o puzderie de propuneri, 
dup ă care comisia de la Mainz .şi-a depus raportul s ău defi
nitiv şi foarte neconcludent. Raportor a fost d11 Hergenhan, 
„e.tribun al popou1lui •  şi pro tempore* minitru. EI a pro
ps o rezoluţie extrem de moderată, însă, dup ă discuţii înde
lungate, Adunarea naţională a găsit că şi această propunere 
timidă este prea radicală ; ea a hotărît să lase Pe locuitorii ora
şului Mainz la cheremul prusienilor, aflaţi sub comnda unui 
o arecare Hiiser, şi, „în speranţa că autorităţile îşi vor face 
datoria", a trecut la ordinea de zi I Această ordine de zi a 
constat şi de data asta în plecarea domnilor deputaţi la masă. 

In cele din urmă, la 27 mai, a fost pusă în discuţie - după 
lungi preliminarii, din pricina protocolu1ui - propunerea 1Iui 
Raveaux. S-a vorbit de una şi de alta pînă la două şi jumă
tate, cînd domnii au plecat la masă ; de data asta însă s-a 
ţinut o şedinţă de seară şi, în sfîrşit, chestiunea a fost dusă 
pînă la capăt. Dat fiind însă că, din cauza încetinelii prea mari 
a Adunării naţionale, d-l Auerswald a făcut ca propunerea 
d-lui Raveaux să d evină de prisos, acesta s-a raliat Ia un 
amendament al d-lui Wener, care nu rezolva problema su
veranităţii poporului nici în sens pozitiv, nici în sens ne
gativ. 

Alte ştiri despre Adunarea naţională nu avem, însă există 
toate temeiurile să credem că după această hotărîre şedinţa 

* - în momentul de faţă, - Nota Trad. 

2 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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a fost suspendată pentru ca dputaţii să meargă la masă. 
Faptul că au putut să plece atît de devreme la masă se da
toreşte numai cuvintelor lui Robert Blm : „Domnilor, dacă 
hotărîţi să trecem astăzi la ordinea de zi, inseamnă că în
treag. ordine de zi a acestei Adunări ar putea fi scurtată 
într-un mod putin obişnuit I u 
Scris de F. Engels la 31 mai 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 
din 1 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
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Hiser 

Colonia, 31 mai. Cu ajutorul unor vechi regulamente ale 
fortăreţelor şi al unor perimate legi ale Confederaţiei germane, 
d-l Hiser din Mainz a inventat un nou procedeu, menit să 
aducă pe prusieni şi pe ceilalţi germani într-o stare de scla
vie mai rea chi ar decît cea de dinainte de 22 mai 1815 8• Il 
sfătuim p e  d-l Hiser să-şi breveteze noua sa invenţie, care 
promite a fi, în orice caz, extrem de rentabilă. Acest proce
deu constă în a da drumul pe stradă la doi sau chiar la mai 
mulţi soldaţi beţi, care, bi.eînţeles, încep să se ia la harţă cu 
cetăţenii. Autorităţile intervin şi arestează pe soldaţi, ceea 
ce constituie un motiv suficient pentru ca un comandant de 
fortăreaiţă să poată declara oraşul în stare de asediu şi să 
dispună confiscarea tuturor armelor, iar locuitorii să fie lă
saţi la discreţia soldăţimii dezlănţuite. Acest plan este deose
bit de eficient în Germania, unde există mai multe fortăreţe 
destinate luptei împotriva duşmanului intern decît împotriva 
celui din afară. El trebuie să fie deosebit de operativ, 'întru
cît orice comandant de fortăreaţă, care este plătit de popor, 
oricare din aceşti Hiser, Roth von Schreckenstein şi alte ase
menea personaje cu nume de rezonanţă feudală, îşi poate per
mite mai multe chiar decît însuşi regele sau împăratul : el 
poate să desfiinţeze libertatea presei, poate, bunăoară, să 
interzică locuitorilor oraşului Mainz, care nu sînt prusieni, 
să-şi exprime antipatia lor faţă de regele Prusiei şi de siste
mul de stat prusac. 

Proiectul d-lui Hiser nu este decH o parte din vastul plan 
al reacţiunii berlineze, care caută să dezarmeze cît mai repede 
toate gărzile cetăţeneşti, şi în pecial pe cele de pe Rin, să 
anihileze treptat întreaga mişcare de înarmare a poporului, 
care abia a încput, şi să ne predea, lipsiţi de apărare, pe mîna 
unei armate ' alcătuite mai ales din oameni proveniţi din alte 

2* 
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păţi ale Gemaniei şi care pot fi şor instigaţi, sau au şi fost 
dej a instigaţi, împotriva noastră. 

�a s-a întîmplat la Aachen, Trier, Mannheim, Mainz şi aşa 
e poate întîmpla şi în alte prţi. 

Scris a 31 mai 18 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 1 
din 1 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
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Noile fapte de vitejie ale dinastiei 
Bourbon ' 

21  

Dinastia Bourbon n-a ajuns încă la capătul glorioasei sale 
cariere. Ce-i drept, în ultima vreme flamura ei albă a cam fost 
terfelită, iar crinii ei, pe cale de a se ofili, şi-au plecat destul 
de j alnic capetele. Carol-Ludovic de Bourbon a vîndut unul 
dintre ducatele sale şi a fost nevoit să-l părăsească în mod 
ruşinos pe al doilea ; Ferdinand de Bourbon a pierdut Sicilia, 
iar la Neapole revoluţia l-a constrîns să acorde o constituţie ; 
Ludovic-Filip, deşi nu este altceva decît un Bourbon camuflat, 
a mers pe drumul tradiţional al tuturor vlăstarilor Bourboni 
din Frnţa şi a trecut canalul în Anglia. Dar Bourbonul de la 
Neapole a răzbunat în mod strălucit onoarea dinastiei sale. 

La Neapole au fost convocate camerele. Ziua deschiderii 
lor trebuia folosită pentru lupta decisivă împotriva revoluţiei. 
Campobasso, 1nul dintre principalii şefi ai poliţiei faimosului 
Del Carretto, este rechemat în mod secret de la Malta. Zbirii, 
în frunte cu vechii lor conducători, parcurg din nou, pentru 
prima oară după o întrerupere destul de îndelungată, strada 
Toledo, înarmaţi şi în cete puternice ; ei dezarmează pe cetă
ţeni, smulg hainele de pe ei şi îi silesc să-şi radă mustăţile. 
Se apropie 14 mai, ziua deschiderii camerelor. Regele cere ca, 
sub prestare de jurămînt, camerele s ă-şi ia obligaţia să nu 
aducă nici o schimbare constituţiei acordate de el. Ele rfză. 
Garda naţională declară că ea este de partea deputaţilor. Se 
duc tratative, regele edează, miniştrii îşi dau demisia. De
putaţii cer ca regele să facă cunoscut, printr-un dcret, con
cesiile consimţite de el. El promite că va emite a doua zi un 
asemenea decret. Peste noapte însă toate trupele care se aflau 
cantonate în împrejurimi intră în Neapole. Garda naţională 
îşi dă seama că a fost trădată ; ea ridică baricade şi îndărătul 
lor se postează 5.0006.000 de oameni. Dar în faţa lor se află 
20.000 de soldaţi, în parte napolitani, în parte elveţieni, cu 
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1 8  tunuri ; între cele două tabere se află cei 20.000 de lazza
roni din Neapole, care deocamdată nu participă la luptă. 

In dimineaţa ziiei de 15, elrveţienii tot mai declară că nu 
vor ataca poporul. Dar, în strada Toledo, unul dintre agenţii 
de poliţie, care se amestecase în mulţime, trage asupra sol
daţilor ; imediat fortul San-Elmo arborează drapelul roşu, şi 
la acest semnal soldaţii se năpustesc asupra baricadelor. In
cepe n măcel îngrozitor ; gărzile naţionale, sub salvele de 
tun ale soldaţilor, se apără vitejeşte împotriva unor forţe 
inamice de patru ori mai numeroase ; lupta durează de la 
ora 10 dimineaţa pînă la miezu. nopţii ; în ciuda forţelor co
vîrşitoare ale soldăţimii, poporul ar fi învins dacă comporta
rea mişelească a amiralului francez Baudin nu ar i detemi
nat pe lazzaroi să se alăture partidului regelui. 

Amiralul Baudin se afla la Neapole în fruntea unei flote 
franceze destul de putenice. Simpla ameninţare, venită însă 
la timp, Că va trage asupra palatului şi a forturilor l-ar fi sil.t 
pe Ferdinand să cedeze. Dar Baudin, un vechi slujitor al lui 
Ludovic-Filip, obişnuit de pe vremea antantei cordiale cu 
existenţa - pînă atunci doar tolerată - a flotei franceze, nu 
a întreprins nici o acţiune, determinînd astfel pe lazzaroni, 
care înclinau dej a de partea poporului, să se alăture trupelor. 

Prin acest pas al lumpenproletariatului napolitan a fost 
pecetluită înfrîngerea revoluţiei. Gărzile elveţiene, trupele de 
linie napolitane, lazzaronii au năvălit, cu forţe unite, asupra 
luptătorilor de pe baricade. In strada Toledo, care era mătu
rată de mitralii, palatele s-au prăbuşit sub loviturile de tun 
ale soldaţilor. Banda furioasă a învingătorilor a năvălit în 
casele oamenilor, înjunghiind bărbaţii, înfigînd baioneta în 
copii, siluind femeile pentru a le omorî apoi, jfuind totul şi 
dind foc locuinţelor devastate. Lazzaronii s-au dovedit a i 
cei mai lacomi dintre toţi, iar elveţienii - cei mai brutali. 
Ticăloşiile şi barbariile de care a fost însoţită victoria merce
narilor BourbonHor, de patru ori mai numeroşi şi bine înar
maţi, şi a lazzaroilor, cunoscuţi de multă vreme prin simpa
tiile lor sanfediste 10, asupra gărzii naţionale din Neapole 
aproape nimicite sînt de nedescris. 

Pînă la urmă, şi amiralul Baudin şi-a dat seama că toate 
acestea întrec orice msură. Pe navele lui veneau mereu refu
giaţi, care povesteau ce se petrece în oraş. Sîngele francez al 
marinarilor lui a început să fiarbă. Abia acum, cînd victoria 
regelui era sigură, Baudin se gîndi la bombardament. Treptat 
se puse capăt vărsării de sînge ; învingătorii nu mai asasinau 
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în plină stradă, mulţumindu-se cu j afurile şi siluirile ; dar 
prizonierii erau duşi în forturi, unde erau împuşcaţi fără prea 
multe formalităţi. Pînă la miezul nopţii totul era terminat ; 
puterea absolută a lui Ferdinand era pe deplin restabilită, iar 
onoarea dinastiei Bourbon era spălată în sînge italian. 

Aşa arată noua faptă de vitejie a dinastiei Bourbon. Şi de 
data asta, ca întotdeauna, elveţienii au fost cei care au făcut 
ca deznodămîntul luptei să fie favorabil Bourbonilor şi potriv
nic poporului. La 1 0  august 1792, la 29 iulie 1830, în ciocnirile 
de la Neapole din 1820 11, pretutindeni îi găsim pe nepoţii lui 
Tell şi ai lui Winkelried 12 ca mercenari în solda dinastiei al 
cărei nume a devenit de multă vreme, pentru întreaga Europă, 
sinonim cu monarhia absolută. Acum, bineînţeles, toate 
acestea se vor sfîrşi în scurt timp. După discuţii îndelungate, 
cantoanele mai civilizate au obţinut interzicerea capitulaţiilor 
militare 13 ; de acum înainte vînjoşii fii ai vechii Elveţii libere 
nu vor mai putea să calce în picioare femeile din Neapole, să 
se ghiftuiască din j afuile practicate în oraşele răsculate şi, 
în cazul unei înfrîngei, nu vor mai fi imortalizaţi de Thor
waldsen sub chipul unor lei, cum s-a întîmplat cu cei căzuţi 
la 1 0  august 14• 

Dar, deocamdată, dinastia Bourbon poate respira din nou 
mai liberă. Nicăieri reacţiunea, care de la 24 februarie 15 a 
ridicat din nou capul, nu a cules roadele unei victorii atît de 
decisive ca la Neapole ; şi tocmai la Neapole şi în Sicilia a 
început prima revoluţie din acest an. Dar avalanşa revolu
ţionară care s-a abătut asupra bătrînei Europe nu poate fi 
zăgăzuită prin conjuraţii absolutiste şi prin lovituri de stat. 
Prin lovitura contrarevoluţionară de la 15 mai, Ferdinand de 
Bourbon a pus piatra de temelie a republicii italiene. Calabria 
este dej a în flăcări, iar la Palermo a fost constituit un guvern 
provizoriu ; în Abbruzzi de asemenea va izbucni în scurt timp 
răscoala, locuitorii tuturor provinciilor devastate se vor în
drepta spre Neapole şi, împreună cu populaţia din acest oraş. 
se vor răfui cu regele trădător şi u brutalii lui mercenari. Şi, 
cînd se va prăbuşi, Ferdinand va avea cel puţin satisfacţia c: 
a trăit şi  a căzut ca un adevărat Bourbon. 

Scris de F. Engels la 31 mai 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 
din 1 iunie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 1 iunie. Ficărui nou o rgn al opiniei publice i s e  
cere de obicei s ă  manifeste entuziasm faţă d e  p artidul ale 
cărui principii le împărtăşeşte, să dea dovadă de ;încredere 
nestrămutată în forţa lui şi să fie întotdeauna gata să recurgă 
la forţa reală p entru a-şi apăra p rincipiile s au să înfrumu
seţeze cu strălucire a  p rincipiului slăbiciunea s a  reală. ln ce 
ne priveşte, nu vom s atisface această cerinţă. Nu vom încerca 
s ă  înfrumuseţăm cu iluzii amăgitoare înfrîngerile suferite. 

Partidul democrat a suferit o s erie de înfrîngeri ; p rin
cipiile p r o clamate de el în momentul triumfului sînt puse sub 
semnul întrebării, terenul pe care l-a cîştigat efectiv îi este 
disputat p almă cu p almă ; el a şi pierdut pînă a cum foarte 
mult, şi în curînd se va pune întrebarea dacă i-a mai ră
mas ceva. 

Cel mai important lucru, după p ărerea noastră, este ca p ar
tidul democrat să fie conştient de p o ziţi a  sa. Se pune între
b area : de ce manifestăm atîta interes p entru un p artid şi nu 
ne gîndim mai degrabă l a  scopul mişcării democrate, l a  binele 
poporului, la izbăvirea tuturora fără deosebire ? 

Acestea s înt drepturile şi uzanţele luptei, şi izbăvirea vre
mii celei noi nu p o ate fi obţinută lecit p rin lupta dintre p ar
tide, şi nu p rin compromisuri aparent înţelepte, p rintr-o c on
lucrare făţarnică în condiţiile unor divergenţe d e  concepţii, 
scopuri şi interese. 

Noi îi cerem partidului democrat s ă9i dea bine seama de 
s ituaţia lui. Această cerinţă decurge din experienţa ultimelor 
luni. Partidul democrat s-a l ăsat prea mult cuprins de ameţeala 
primelor victorii. Ameţit de bucurie că, în sfîrşit, p o ate şi el 
s ă-şi p r o clame răspicat şi în auzul tuturora p rincipiile sale, 
şi-a închipuit că este de ajuns acest lucru pentru ca realizarea 
lor imediată să-i fie asigurată. D ar, după prima lui izbîndă şi 
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după concesiile nemijlocit legate de ea, el  nu a depăşit stadiul 
acestei proclamări. Şi, în timp ce împărtăşea cu mărinimie 
tuturor ideile sale şi îmbrăţişa, ca pe un frate, pe oricine nu 
îndrăznea să ridice numaidecît obiecţii, cei cărora li se lăsase 
sau i se dăduse în mină puterea acţionau. Şi activitatea des
făşurată de ei nu era de loc neînsemnată. Ţinîndu-şi sub 
tăcere principiile, pe care nu le afişau decît în măsura în care 
erau îndreptate împotriva vechiului regim, care fusese răstur
nat de revoluţie, ei struneau cu precauţie mişcarea, sub pre
text că servesc astfel interesele noului regim juridic, în curs 
de formare, şi stabilirea ordinii exterioare ; făcînd concesii 
de formă prietenilor vechiului regim spre a fi astfel mai siguri 
de ei în realizarea planurilor lor, ei îşi puneau apoi treptat în 
aplicare, în punctele lui esenţiale, propriul lor sistem politic. 
In felul acesta au reuşit să ocupe o poziţie de mijloc între 
partidul democrat şi adepţii absolutismului, înaintînd într-o 
parte şi împingînd înapoi în altă parte, fiind în acelaşi timp 
progresişti faţă de absolutism şi reacţionari faţă de demo
craţie. 

Acesta este partidul burgheziei moderate şi circumspecte, 
de care s-a lăsat amăgit partidul poporului în primele lui mo
mente de ameţeală, pînă ce, în cele din urmă, cînd a fost 
înlăturat cu dispreţ1 cînd aderenţii lui au fost acuzaţi că sînt 
nişte tulburători, atibuindu-li-se numai intenţi. reprobabile, 
i s-au deschis ochii, pînă ce şi-a dat bine seama că n-a realizat, 
în fond, nimic altceva decît ceea ce domnii burghezi au soco
tit că e compatibil cu propriile lor interese bine înţelese. Pus 
în contradicţie cu sine însuşi de către o lege electorală 
ndemocrată, învins în alegeri, el s-a pomenit acum în faţa 
a două instituţii reprezentative despre care cu greu se poate 
spune care dintre ele se va opune cu mai multă hotărîre reven
dicărilor lui. O dată cu aceasta s-a risipit, fireşte, şi entu
ziasmul său, cedînd locul recunoaşterii lucide că puterea a 
încăput în mîinile unei putenice reacţiuni, şi,  ceea ce este 
mai curios, lucrul acesta s-a petrecut înainte de a se fi între
prins, în general, vreo acţiune în sensul unei revoluţii. 

Oricît de indiscutabile ar fi toate acestea, ar fi totuşi 
pericuaos dacă, lăsîndu-se inlunţat de sentimentele mare 
provocate de primele înfrîngeri, de care, în parte, este el în
suşi vinovat, partidul democrat ar înclina spre întoarcerea la 
acel idealism nefeicit şi, din păcate, atît de apropiat de ca
racteul gemanilor, în virtutea căuia un principiu care nu 
p oate fi tradus imediat în practică este abandonat pentu u� 
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viitor îndepărtat, ir în prezent ste lăsat în seama prelucră
rii lui inofensive de către „cugetători " .  

Trebuie s ă  atragem din capul locului atenţia asupra acelor 
prieteni făţarnici care, ce-i drept, se declară de acord cu prin
cipiile, dar pun la îndoială posibilitatea realizării lor, pe motiv 
că lumea n-ar fi încă destul de matură pentru aceasta, şi care 
în nici un caz nu intenţionează să contribuie la maturizarea 
ei şi preferă mai degrabă ca, în această ticăloasă existenţă 
pămîntească, să se împărtăşească şi ei, laolaltă cu alţii, din 
toată această ticăloşie, Dacă aceştia sînt republicanii deghi
zaţi de care se teme atîta consilierul aulic Gervinus, atunci 
sîntem din toată inima alături de el : sînt nişte oameni 
periculoşi.  

Seri; la 1 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 2 
din 2 iunie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Declaraţia lui Cmphausen în şedinţa din 30 mai 

Colonia, 2 iunie. Post et  non propter * ,  adică d-l Camphau
sen a devenit prim-ministru nu datorită revoluţiei din martie, 
ci după revoluţia din martie. Acest caracter post-revolu
ţionar (năchtrăglich) al guvernului său a fost dezvăluit de 
d-l Camphausen - pe un ton emfatic, solemn, cu acea, ca s ă  
zicem aşa, aparenţă de seriozitate care ascunde lipsurile 
sufletului 17 - la 30 mai 1848, în adunarea convocată de el la 
Berlin 18 de comun acord cu alegătorii săi indirecţi. 

„Guvernul format la 29 martie - spune prietenul istoriei care gin
deşte 19 - s-a întrunit imediat după un eveniment a cărui semnificaţie 
n-a negat-o şi n-o neagă " .  

Declaraţia d-lui Camphausen c ă  înainte d e  29 martie nu a 
constituit nici un guvern îşi găseşte confirmarea în numerele 
din ultimele luni ale publicaţiei prusiene „Staats-Zeitung" 20• 
Şi putem fi pe deplin încredinţaţi c ă, mai ales pentru 
d-l Camphausen, o dată care constituie cel puţin punctul de 
plecare cronologic al ascensiunii sale are o deosebită „sem
nificaţie" . Ce consolare pentru luptătorii care au murit pe 
baricade că leşurile lor reci figurează ca j aloane, ca indica
toare ce marchează direcţia guvernului de la 29 martie. Quelle 
gloire I **. 

Aşadar, după revoluţia din martie s-a format un guvern 
Camphausen. Acest guvern recunoaşte „deosebita semnifica
ţie" a revoluţiei din martie sau, cel puţin, nu o neagă. Revo
luţia în sine este un fleac, d ar ce semnificaţie are I Semni/ica
ţia ei o constituie tocmai guvernul Camphausen, cel puţin 
post festum *** .  

* - După aceasta, dar nu din această cauză. - Nota Trad. ** - Ce glorie I - Nota Trad. *** - textual : după sărbătoare ; aici : cu intîrziere. - Nota Trad. 
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„Acest eveniment - care 1 foarea guvenului Cmphausen sau 
revoluţia din martie 1 - face parte din cauzele esenţiale care au centri· 
buit la ransformarea orînduirii noasre interne de stat". 

Aceasta vrea să însemne că revoluţia din martie este „una 
dintre cauzele esenţiale care au contribuitu la constituirea 
guvernului de la 29 martie, adic ă  a guvenului Camphausen. 
Sau vrea să spună doar că revoluţia prusiană din martie a 
revoluţionat Prusia ? La o asemenea tautologie, debitată pe 
un ton atît de solemn, ne putem oricînd aştepta din partea 
„prietenlui istoriei care gîndeşte•. 

„Ne aflăm în pragul ei • (al transformării orînduirii noastre interne 
de stat) „şi calea care se deschide în la/a noastră este lungă de tot ; 
guvenul îşi dă seama de aceasta" .  

Intr-un cuvînt, guvernul Camphausen recunoaşte c ă  în  faţa 
lui se deschide o cale lungă, adică trage nădejde să aibă o 
existenţă îndelungată. Scurtă este arta, adică revoluţia, şi 
lungă este viaţa, adică guvernul post-revoluţionar. El are o 
părere mai mult decît bună despre sine. Sau, poate, cuvintele 
lui Camphausen trebuie altfel interpretate ? Dar, în orice caz, 
cu greu i s-ar putea atribui prietenului istoriei care gîndeşte 
banala explicaţie că popoarele care se află în p ragul unei noi 
epoci istorice se află în pragul ei, iar calea care se deschide 
în faţa fiecărei epoci este tot atît de lungă ca şi viitorl. 

Aceasta este prima parte a discursului plicticos, serios , 
ceremonios, argumentat şi versat rostit de primul-ministru 
Camphausen. El s e  reduce la trei idei : după revoluţia din 
martie s-a constituit un guvern Camphausen ; guvernul 
Camphausen are o importanţă deosebită ; în faţa guvernului 
Camphausen se deschide o cale lungă I 

Şi acum s ă  trecem la partea a doua. 
• 

„Dr noi - ne dăscăleşte d-l amphausen - n-am apreciat în m�t 
un caz situaţia în sensul că, datorită acestui eveniment" (revoluţia dm 
martie), „s-ar fi produs o răsturnare completă, că întreaga noasră orin· 
duire de stat ar fi fost dată peste cap, ca şi cînd tot ce există şi-ar fi 
piedut orice bază juridică, ca şi cind întregii stări de lucruri ar trebui 
să i se dea o nouă bază juridită. Dimpotrivă. In momentul constituirii 
sale, guvenul, în unanimitate, a iotărît să considere drept o condiţie 
de e�istnţă a sa ca Dieta unită 2 , care fusese convocată atunci, să se 
întrunească într-adevăr, în pofida petiţiilor care se pronunţau împotriva 
convocării ei , şi ca trcerea la un nou regim să se facă pe baa actualului 
regim �i a mijloacelor legale pe care le oferă el, fără a rupe legătura 
dintre vechi şi nou. Această cale, incontestabil justă, a fost urmată în
tocmai ; Dietei unite i-a fost prezentată legea electorală, care, cu apro· 
barea ei, a fost promulgată. Ulterior s-a făcut lncercarea de a detemina 
guvernul să modifice cu de la sine putere această lege, şi anume să 
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trsforme sistemul electoral p e  baa votului indirct într-un sistem elec
toral pe baa votului direct. Guvernul n-a acceptat. El n-a exercitat nici 
o dictatură, nu putea s-o exercite şi nici n-a vrut s-o exercite. Legea 
electorală a intrat efectiv în vigoare în forma care a căpătat sancţiuna 
legală. Pe baza acestei legi sînt aleşi candidaţii şi deputaţii. Pe baza 
acetei legi vă aflaţi dv. aici, avînd împuternicirea de a elabora, în în
ţelegere cu coroana, o constituţie cre, să sperăm, va fi durabilă•. 

Un regat pentru o doctrină I O doctrină pentru un regat I 
Mai întii se produce „evenimentul u - denumire pudică 

dată revoluţiei. Apoi îşi face apariţia doctrina şi, prin mijloace 
frauduloase, anihilează complet „evenimentul" .  

„Evenimentul u ilegal îl face pe d-l  Camphausen prim
ministru responsabil, o făptură care nu-şi avea locul, nu avea 
nici un sens în vechea stare de lucruri, în regimul existent pe 
atunci. Printr-un salt mortal am trecut peste ceea ce era vechi 
şi am avut fericirea să găsim un ministru responsabil,  iar 
ministrul responsabil are fericirea şi mai mare de a găsi o doc
trină. Cu primele semne de viaţă ale unui prim-ministru res
ponsabil, monarhia absolută murea, se stingea. Printre cei 
căzuţi o dată cu monarhia absolută se afla, în primul rind, 
răposata „Dietă ită", acest dezgustător amestec din gotice 
fumuri şi moderne minciuni 22• „Dieta unitău era „amabilă şi 
credincioasă u, era „măgăruşul blînd u l monarhiei absolute. 
Şi, aşa cum republica germană nu-şi poate sărbători intrarea 
ei triumfală decit trecind peste c adavrul d-lui Venedey, tot 
aşa şi guvernul responsabil nu putea s ă-şi facă apariţia decit 
trecind peste cadavrul „amabilei şi credincioasei u Diete unite. 
Dar iată că ministrul responsabil încearcă acum să dezgroape 
cadavrul uitat s au să invoce fantoma amabilei şi credincioasei 
„Diete uni teu , care îşi face într-adevăr apariţia, d ar care se 
bălăbăneşte nefericită în aer şi face cele mai caraghioase 
tumbe fiindcă i-a fugit terenul de sub picioare, întrucit vechea 
bază de legalitate şi de încredere a fost înghiţită de „eveni
mentul u cutremurului. Magicianul îi face cunoscut fanto mei 
că a chemat-o pentru a-i lichida moştenirea şi a căpăta posibi
litatea de a acţiona în calitate de moştenitor legal. Această 
atitudine cavalerească nici nu poate fi preţuită la înalta ei 
valoare, fiindcă în viaţa de toate zilele morţii nu mai sînt puşi 
să facă testamente postume. Fantoma, profund măgulită, dă 
din cap aprobativ, ca un idol cinezesc, la tot ce porunceşte 
magicianul, face o plecăciune la plcare şi dispare. Testa
mentul ei postum ste legea electorală pe b aza votului in
direct. 



30 Declaraţia lui Camphausen în şedinţa din 0 mai 

Scamatoria doctrinară la care a recurs d-l Camphausen 
pentru a face, „pe b aza actualului regim şi a mijloacelor 
legale pe care le oferă el, trecerea la un nou regim" se desfă
şoară, aşadar, precum urmează : 

Un eveniment ilegal îl face pe d-l Camphausen - care din 
punctul de vedere al „regimului existent pe atunci " ,  din punc
tul de vedere al „vechiului" ,  era o persoană ilegală - prim
ministru responsabil, ministru constituţional. Ministrul consti
tuţional transformă, pe cale ilegală, amabila şi credincioasa 
„Dietă unită" ,  anticonstituţională şi alcătuită din reprezentan
ţii diferitelor stări într-o adunare constituantă. Amabila şi 
credincioasa Dietă unită confecţionează în mod ilegal legea 
electorală pe baza votului indirect. Legea electorală pe b aza 
votului indirect face camera berlineză, camera berlineză face 
constituţia, iar constituţia face toate camerele viitoare în vecii 
vecilor. 

In felul acesta din gîscă iese un ou şi din ou o gîscă. Dar, 
după gîgîitul care pe vremuri a salvat Capitoliul 23, poporul 
îşi dă curînd seama că ouăle de aur ale Ledei, pe care le-a 
făcut în timpul revoluţiei, i-au fost furate. Şi nici deputatul 
Milde nu pare să fie Castor 24, fiul Ledei, cel ce radiază 
lumină. 

Scris de K. Marx la 2 iunie 1 848 

Publicat în 
,,Noua gazetă renană " nr. 3 
din 3 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Chestiuni de viaţă şi de moarte 

Colonia, 3 iunie. Vremurile se schimbă, şi o dată cu ele ne 
schimbăm şi noi. Iată o zicală despre care d-nii miniştri 
Camphausen şi Hansemann ar putea să ne povestească şi ei 
cîte ceva. Cite n-au fost ei nevoiţi să înghită din partea co
misarilor guvernului şi a mareşalilor 25 pe vremea cînd stăteau 
încă pe băncile de şcoală ale unei diete ca nişte deputaţi 
modeşti I Cît de strict au fost ei ţinuţi 1în secunda*, în dieta 
provincială renană, de către alteţa-sa dirigintele Solms-Lich ! 
Şi chiar după ce au fost promovaţi în prima * * ,  în Dieta unită, 
deşi le erau îngăduite unele exerciţii de elocvenţă, cum mai 
mînuia încă dascălul lor, d-l Adolph von Rochow, nuiaua ce 
i se încredinţase de sus I Cu cîtă umilinţă trebuiau ei s ă  
suporte impertinenţele unui Bodelschwingh, c u  cîtă evlavie 
erau nevoiţi să amire germana bîlbîită a unui Boyen, ce atitu
dine de supuşi cu mintea mărginită erau obligaţi să adopte 
în faţa crasei ignoranţe a unui Duesberg ! 

Acum lucrurile s-au schimbat. 18 martie a pus capăt între
gului spirit şcolăresc în politică, şi elevii din dietă s-au decla
rat maturi. D-nii Camphausen şi Hansemann au devenit 
miniştri şi au simţit, încîntaţi, întreaga lor importanţă de 
„oameni necesari " .  

Cît d e  „necesari " s-au socotit ei, cît d e  aroganţi au devenit 
după ce au s căpat de şcoală, şi-a putut da seama oricine a 
venit în contact cu ei . 

Au început de îndată să reorganizeze în mod provizoriu 
vechea şcoală, Dieta unită. Aici trebuia să se săvîrşească, cu 
toate formele de rigoare, marele act al trecerii de la liceul 
birocratic la universitatea constituţională, aici trebuia să i se 

* - penultima clasă de liceu (în Germania) . - Nota Trad. 
** - ultima clasă de liceu (în Germania). - Nota Trad. 



32 Chestiuni de viată şi de moarte 

înmîneze în mod solemn poporului prusian diploma de b aca
laureat. 

Poporul a declarat, în numeroase memorii şi petiţii, că el 
nu vrea să ştie niic de Dieta unită. 

D-l Camphausen a răspuns (vezi, de exemplu, şedinţa din 
30 mai a Constituantei *) că convocarea dietei este o chestine 
vitală pentru guvern, şi cu aceasta, fireşte, totul s-a terminat. 

S-a întrunit dieta - o adunare descurajată, abătută, po
căită, care îşi pierduse credinţa în oameni, în dumnezeu şi în 
sine însăşi. I s e  dăduse de înţeles că trebuie doar să accepte 
noua lege electorală, dar d-l Camphausen i-a cerut nu numai 
o lege pe hîrtie şi alegeri indirecte, ci şi 25.000.000 de b ani 
sunători. Cutiile s-au zăpăcit de tot, nu mai ştiu ce este de 
competenţa lor şi bîlbîie tot felul de pretexte incoerente ; dar 
în zadar : aşa a hotărîf consiliul d-lui Camphausen, şi dacă 
sumele nu vor fi aprobate, dacă i se va refuza „votul de încre
dere" ,  d-l Camphausen va pleca la Colonia şi va lăsa monar
hia prusiană în voia soartei. La gîndul acesta, pe domnii din 
dietă îi trec sudori reci, astfel că i renunţă la orice împotri
vire şi, cu un surîs acru-dulce, votul de încredere este acor
dat. Se vede de la prima privire unde şi cum au fost votate 
aceste 25.000.000, care nu au putere de circulaţie decît în îm
părăţia eterică a visului. 

Se declară că se vor face alegeri indirecte. O avalanşă de 
adrese, petiţii şi delegaţii s e  ridic ă  împotriva acestei hotărîri. 
D-nii miniştri răspund : guvernul se menţine sau cade o dată 
cu alegerile indirecte. Cu aceasta liniştea se restabileşte şi 
ambele părţi se  pot culca pe o ureche. 

Se întruneşte adunarea conciliatoare. D-l Camphausen şi-a 
pus în gînd s-o determine să adopte o adresă de răspuns la 
mesajul său. Propunerea trebuie s-o facă deputatul Duncker. 
Se încinge o discuţie. Adresa este combătută destul de vehe
ment. D-l Hansemann este plictisit de interminabila palavra
geală confuză a acestei neputincioase Adunări, pe care tactul 
său parlamentar o găseşte insuportabilă, şi declară s curt : m 
putea fi s cutiţi de toate acestea ; ori se elaborează o adresă, 
şi atunci totul va fi în ordine ; ori nu se elaborează nici o 
adresă, şi atunci guvernul demisionează. Discuţia totuşi con
tinuă, şi, în cele d�n urmă, d11 Camphausen apare în persoană 
la tribună pentru a confirma că problema adresei este o ches
tiune vitală pentru guvern. ln sfîrşit, cînd se constată că nici 

* Vezi volumul de faţă, pag. 28. - Nota Red. 
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asta nu ajută, se ridică şi  d-l Auerswald şi - pentru a treia 
oară - declară în mod solemn că soarta guvernului e indiso
lubil legată de soarta dresei. Acum Adunarea e pe depEl 
convinsă şi votează, fireşte, pentru adresă. 

Aşa au ajuns miniştrii noştri „responsabili" să capete, în 
numai două luni, acea experienţă şi siguranţă în conducerea 
unei Adunări pe care d-l Duchâtel, al cărui rol, fără îndoială, 
nu trebuie subapreciat, a dobîndit-o abia după mai mulţi ani 
de contact strîns cu penultima cameră a deputaţilor din 
Franţa. Şi d-l Duchâtel obişnuia în ultima vreme, cînd cei de 
stînga îl plictiseau cu lungile lor tirade, să declare : cmera 
este liberă, ea poate să voteze pentru sau contra ; dar dacă 
votează contra, noi demisionăm ; şi majoritatea temăto�re. 
pentru care d-l Duchâtel era „cel mai necesar• om din lume. 
se strîngea - asemenea unei turme de oi pe timp de furtuni 
- în jurul conducătorului ei aflat în primejdie. D-l Duchâtel 
era un francez uşuratic, care a continuat acest joc pînă ce 
compatrioţii săi şi-au pierdut răbdarea. D-l Camphausen este 
un german chibzuit şi ponderat şi ca atare va şti cit de departe 
poate merge. 

Fără îndoială, cînd eşti atît de sigur de oamenii tăi cum 
este d-l Camphausen de „conciliatorii u săi, faci în felul acesta 
economie de timp şi de argumente. Cînd guvernul face din 
fiecare punct o chestiune de încredere, înseamnă că nu e greu 
să astupi gura opoziţiei. Iată de ce această metodă se potri
veşte îndeosebj unor oameni hotărîţi - de tipul lui Duchâtel 
şi Hansemann - care ştiu prea bine ce vor şi care nu suferă 
palavrageala inutilă. Insă unor oameni amatori de discuţii, 
cărora le place „să-şi exprime ş i  s ă-şi împărtăşească ideile în 
cadrul unei mari dezbateri, atît în ceea ce priveşte trecutul 
şi prezentul cit şi în ceea ce priveşte iitorul" (Camphausen, 
şedinţa din 31 mai) , unor oameni călăuziţi de principii şi care 
pătrund esenţa evenimentelor zilnice cu agerimea unui filozof, 
unor spirite superioare ca Guizot şi Camphausen, acest palia
tiv pămîntesc nu li se potriveşte, aşa cum se va convinge din 
propria-i practică preşedintele nostru de consiliu. Să lase 
această metodă pe seama lui Duchâtel-Hansemann al său, iar 
el să rămînă în sferele mai înalte, unde ne place atît de mult 
să-l vedem. 

Scris la 3 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 4 
din 4 iunie 1 848 
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Guvernul Camphausen 

Colonia, 3 iunie. Precum se ştie, Adunarea naţională fran
ceză din 1789 a fost precedată de o adunare a notabililor, o 
adunare alcătuită pe stări sociale, ca şi dieta prusiană unită. 
In decretul prin care convoca Adunarea naţională, ministrul 
Necker se referea la dorinţa exprimată de notabili de a con
voca Statele generale. Ministrul Necker a avut deci un mare 
avantaj faţă de ministrul Camphausen. El n-a fost nevoit să 
aştepte luarea cu asalt a Bastiliei şi prăbuşirea monarhiei 
absolute, pentru a lega apoi, în mod do ctrinar, vechiul de 
nou şi a salva astfel, cu chiu cu vai, aparenţa că Franţa ar fi 
ajuns la  noua Adunare constituantă prin mijloacele legale ale 
vechiului regim. El mai avea şi alte avantaje. Era ministru al 
Franţei, şi nu ministru al Alsaciei şi Lorenei, în timp ce d-l 
Camphausen nu este ministrul Germaniei, ci ministrul Prusiei. 
Şi, cu toate aceste avantaje, ministrul Necker n-a reuşit să 
facă dintr-o mişcare revoluţionară o reformă paşnică. Boala 
grea nu putea fi vindecată cu ulei de trandafir. Şi mai puţin 
va putea d-l Camphausen să schimbe caracterul mişcării prin
tr-o teorie artificială, care face o legătură directă între guver
nul său şi vechile rînduieli ale monarhiei prusiene. Revoluţia 
din martie, şi în genere mişcarea revoluţionară germană, nu 
se lasă prin nici un truc transformată într-o serie de episoade 
mai mult sau mai puţin importante. Ludovic-Filip a fost ales 
rege l francezilor pentru că era din dinastia Bourbon ? Sau 
a fost ales cu toate că era din dinastia Bourbon ? Ne amintim 
cu toţii de aprigele discuţii iscate în jurul acestei chestiuni 
curînd după revoluţia din iulie. Ce dovedea însăşi această 
chestiune ? Ea dovedea că revoluţia era pusă sub semnul în
trebării, că interesele revoluţiei nu erau interesele clasei 
ajunse la putere şi ale reprezentanţilor ei politici. 
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Aceeaşi semnificaţie are şi declaraţia d-lui Camphausen 
că guvernul său a venit pe lume nu prin revoluţia din martie, 
ci după revoluţia din martie. 

Scris de K. Marx la 3 iunie 1843 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 4 
din 4 iunie 1 848 
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Comedia războiului 

Schleswig-Holstein. Este, fără îndoială, greu de găsit, în 
analele întregii istorii, un exemplu de asemenea război, un 
exmplu atît de izbitor de j oc în care sînt folosite ba forţele 
armate ba diplomaţia, ca acela pe care ni-l oferă astăzi răz
boiul naţional al întrgii Germanii cu mica Danemarcă I 
Măreţele fapte de arme ale vechii armate imperiale, cu cele 
şase sute de comandamente, state-majore şi consilii de război 
ale ei, şicanele reciproce pe care şi le făceau comandanţii 
coaliţiei din 1792, ordinele şi contraordinele răposatului con
siliu de război regalo-imperial, toate acestea apar foarte im
portante, impresionante şi tragice în comparaţie cu come
dia războinică pe care o j oacă în momentul de faţă noua 
armată a Confederaţiei germane 26 în Schleswig-Holstein, 
provocînd rîsul întregii Europe. 

Să urmărim acum, pe scurt, intriga acestei comedii. 
Danezii înaintează dinspre Iutlanda şi debarcă trupe în 

Schleswigul de nord. Trupele Prusiei şi ale Hanovrei ocupă 
Rendsburg şi linia Eiderului. Danezii - un popor vioi şi 
curajos, în ciuda proastei reputaţii pe care le-au făcut-o nem
ţii - atacă cu repeziciune şi, într-o singură bătălie, resping 
întreaga armată din Schleswig-Holstein, împingînd-o pe po
ziţiile prusienilor. Aceştia stau şi privesc liniştiţi. 

In sfîrşit, vine de la Berlin ordinul de declanşare a ofen
sivei. Trupele germane unite atacă pe danezi şi, datorită 
superiorităţii lor numerice, îi zdrobesc lîngă Schleswig. Victo
ria a fost hotărîtă în special de îndemînarea cu care soldaţii 
din unităţile de gardă pomeraniene au mînuit p atul puştii, ca. 
pe vremuri, la Grossbeeren şi Dennewitz 27• Schleswigul a fost 
din nou cucerit şi Germania jubilează pentru faptele de eroism 
ale armatei sale. 
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In acest timp flota daneză, care nu numără mai mult de 
20 de vase de mare tonaj , capturează vasele comerciale ger
mane, blochează toate porturile germane şi acoperă trecerile 
spre insule, unde se retrage armata. Iutlanda este lăsată în 
voia soartei şi,  în parte, este ocupată de prusieni, care o si
lesc să plătească o contribuţie de 2.000.000 de taleri. 

Dac, înainte de a se fi plătit vreun taler din această contri
buţie, Anglia face propuneri de mediaţie pe baza unei retra
geri şi a declaraţiei de neutralitate din partea Schlswigului, 
iar Rusia trimite note ameninţătoare. D-l Camphausen cade 
numaidecît în cursa ce i s-a întins şi, la ordinele lui, prusienii 
îmbătaţi de succes se retrag de la Veile la Konigsau, Haders
leben, Apenrade * şi Flensburg. Indată după aceea, danezii ,  
care dispăruseră, îşi  fac din nou apariţia ; ei îi urmăresc pe 
prusieni zi şi noapte, provoacă derută în rîndurile unităţilor 
care se retrag, debarcă pretutindeni, zdrobesc trupele celui 
de-al zecelea corp al armatelor Confederaţiei la Sundewitt * * 
şi nu dau înaooi decît în faţa superiorităţii numerice a adver
sarului. In bătălia de la 30 mai,  rolul d ecisiv l-au avut tot 
paturile puştilor, care de data asta s-au aflat în mîinile zdra
vene ale celor din Mecklenburg. Populaţia germană fuge 
împreună cu prusienii, întregul Schleswig de nord este pus
tiit şi prădat, în Hadersleben şi Apenrade flutură din nou 
steagul danez. Se vede că la Schleswig ostaşii prusieni de 
toate gradele se supun tot atît de orbeşte ordinelor ca şi la 
Berlin. 

Dar iată că vine un ordin de la Berlin : prusienii trebuie 
să treacă din nou la ofensivă. Acum ei înaintează iarăşi voioşi 
spre nord. Dar comedia este încă departe de a lua sfîrş it. 
Aşteptăm să vedem unde vor primi de data asta prusienii 
ordinul de retragere. 

Intr-un cuvînt, avem de-a face cu un adevărat cadril, cu 
un adevărat balet războinic, organizat de guvernul Camphau
sen pentru propria-i plăcere şi p entru gloria naţiunii germane. 

Nu trebuie însă să uităm că scena acestui teatru este ilu
minată de flăcările satelor incendiate din Schleswig şi că 
corul î l  formează 1 1bofaşii"  danezi şi franctirorii care cheamă 
la răzbunare. 

Guvernul Camphausen ne-a oferit cu această ocazie o vie 
mărturie a înaltei sale meniri de a reprezenta Germania pe 

• Denumirile daneze : Konge-aa, Haderslev, Aabenraa. - Nola Red. 
0 - Sunneved. - Nota Red. 
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arena internaţională. Schleswigul, care, din vina acestui gu
vern, a căzut de două ori pradă invaziei daneze, îşi va aminti 
cu recunoştinţă de această primă experienţă diplomatică a 
miniştrilor noştri „responsabili " .  

Ş i  să  mai avem încredere în înţelepciunea ş i  energia gu
vernului Camphausen I 

Scris de F. Engels la 4 iunie 1 848 
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Reacţiunea 

Colonia, 5 .unie. Morţii călăresc repede 28• D-l Camphausen 
se leapădă de revoluţie, iar reacţiunea îndrăzneşte să propună 
adunării conciliatoare s-o înfiereze ca pe o răscoală. Un de
putat a făcut, în şedinţa din 3 iunie, propunerea să se ridice 
un monument în memoria soldaţilor căzuţi la 18 marie. 

Scris la 5 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 6 
din 6 iunie 1848 
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Un comitet al securităţii publice la Berlin 

Colonia, 5 iunie. Berlinul are şi el acum, ca şi Parisul în 
1793, un Comite de surete generale *,  cu singura deosebire că, 
pe cînd comitetul de la Paris era revoluţionar, cel de la Berlin 
este reacţionar. Potrivit uni comunicat publicat la Berlin, 
„organele însărcinate cu menţinerea •ordinii" ·au considerat 
necesar „să se unească în vederea unei colaborări " .  In acest 
s cop ele au numit n comitet al s ecurităţii, care şi-a stabilit 
sediul în Oberwallstrasse. Această nouă instituţie are urmă
toarea componenţă : 1) preşedinte - Puttkammer, director în 
ministerul de intene ; 2) Aschoff, comandant şi  fost şef al 
gărzii civile ; 3) Minutoli, preşedintele poliţiei ; 4) procurorul 
Temme ; 5) primarul Naunyn şi doi membri ai consiliului mu
nicipal ; 6) preşedintele consilili comunal şi trei consilieri 
comunali ; 7) cinci ofiţei şi doi soldaţi din garda civilă. Acest 
comitet 

„va fi la curent cu tot ce tulbură sau ameninţă să tulbure liniştea 
publică şi va supune aceste fapte unei examinări multilaterale şi temei
nice. Fără a recurge la mijloacele şi formele vechi, care s-au dovedit 
a fi improprii, şi evitînd orice corespondenţă inutilă, el va stabili care 
sînt măsurile cele mai potrivite şi, prin intermediul diferitelor organe 
administrative, va căuta să obţină o aplicare rapidă şi energică a măsu
rilor necesare. Numai printr-o asemenea colaborare în desfăşurarea ac
ţiunilor, care în împrejurările actuale este adeseori extrem de dificilă, 
se va putea asigura rapiditatea şi fermitatea, ca şi spiritul de precauţie 
necesar. ln special garda civilă, care şi-a asumat paza oraşului, va fi 
pusă in situaţia de a sprijini cu forţa, atunci cind i se va cere, aplicarea 
holăririlor luate de autorităţi în prezenta ei. Pe deplin încredinţaţi de 
asentimentul şi colaborarea tuturor locuitorilor, şi în special a onora
bilei ( I )  pături a meseriaşilor şi (I) a muncitorilor, deputaţii, nelegaţi prin 
nici un fel de opinii sau aspira/ii de partid, îşi încep misiunea lor grea 
şi speră să şi-o îndeplinească mai ales pe calea paşnică a mediaţiei. 
spre binele tuturora " .  

* - Comitet a l  securităţii publice. - Nota Trad. 
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Acest limbaj mieros, linguşitor, de implorare umilă ne face 
să b ănim că se creează aici un centru de activitate reacţio
nară, îndreptat împotriva poporului revoluţionar din Berlin. 
Însăşi componenţa acestui c0mitet face ca ac.stă b ănuială 
să devină certiudine. Căi din comitet face parte, în pimul 
rînd, d-l Puttkmmer, acelaşi care, în calitate de şef al poli
ţiei, s-a făcut renumit prin ordinele sale de expulzare. Exact 
ca pe vremea monarhiei birocratice : nu există nici o insti
tuţie mai importantă care să nu aibă în sinul i măcar un 
Puttkammer. Pe umă, d-l Aschoff, care prin comportarea sa 
cazonă şi prin intrigile reacţionare urite de el a devenit atît 
de odios gărzii civile, incit aceasta a hotărît să-l înlăture. Şi 
într-adevăr şi-a dat demisia. Apoi, d-l Minutoli, care în 1846 
şi-a salvat patia la Poznan, descoperind conspiraţia polone
zilor, şi care nu demult i-a ameninţat cu expulzarea pe zeţari 
cînd au declarat grevă pentru obţinerea unui spor de salaiu . 
ipoi reprezentanţii a două instituţii care au devenit extrem 
de reacţionare : consiliul municipal şi consiliul comunal, şi, 
în fine, ofiţerii gărzii civile, şi cel mai reacţionar dintre ei, 
maiorul Blesson. Sperăm că poporul berlinez nu se va lăsa în 
nii un caz tutelat de acest comitet reacţionar, constituit cu 
de la sie putere. 

De altfel acest comitet şi-a şi început activitatea sa reac
ţionară, cerind să se renunţe la procesiunea populară la mor
mîntul celor căzuţi în zilele in martie, care fusese stabilită 
pentru ieri (duminică) , sub motiv că aceasta e o demonstraţie, 
şi demonstraţiile sînt, în genere, peiculoase. 

Scris la 5 iunie 1 848 
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Programul partidului radical-democrat 
şi programul celor de stînga de la Frankfurt 

Colonia, 6 iunie. Cititorii ziarului nostru au luat cunoş
tinţă, ieri, de „Manifestul partidului radical-democrat citit 
în Adunarea naţională constituantă de la Frankfurt pe 
Main" 29, La rubrica ştirilor din Frankfurt, ei găsesc astăzi 
manifestul celor de s tînga. La prima vedere, ambele mani
feste par a nu se deosebi lecit ca formă, şi anume prin aceea 
că partidul radical-democrat are un redactor neîndemînatic, 
iar cei de stînga unul priceput. La o analiză mai atentă ies 
însă la iveală o serie de deosebiri esenţiale. Manifestul radi
calilor cere o Adunare naţională aleasă „fără cens şi prin 
vot direct " ,  în timp ce manifestul celor de stînga cere o adu
nare aleasă prin „vot liber universal" . Votul liber universal 
exclude censul, însă nu exalude nicidecum votul indirect. Şi, 
mai ales, ce rost are această expresie imprecisă şi  echivocă ? 

Avem din nou ocazia să întîlnim această imprecizie şi 
elasticitate a revenicărilor celor de stînga, în ·contrast cu 
cele ale partidului radkal. Cei de stînga cer „o putere centrală 
executivă, aleasă pe timp limitat de către Adunarea naţională 
şi răspunzătoare în faţa acesteia " .  Ei nu precizează însă dacă 
această putere centrală trebie să fie aleasă din sinul Adu
nării naţionale, aşa cum cere în mod ·oategoric manifes tul ra
dicalilor. 

Manifestul celor de stînga cere, în sfîrşit, stabilirea şi  pro
clamarea imediată a drepturilor fundamentale ale poporului 
german şi garantarea lor faţă de or.ce încălcare din partea 
diferitelor guverne. Manifestul radicalilor nu se mulţumeşte 
însă cu aceasta. El declară că 

„Adunarea naţională trebuie să întrunească în sine, încă de pe acum, 
toate puterile statului pe întreaga ţară şi să facă în aşa fel ca să devin. 
imediat operante diferitele forme ale puterii şi forme de viaţă politică 
pe care este chemat. să le hotărască, şi să îndrumeze politica internă 
şi  externă a întregului stat" .  
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Ambele manifeste sînt d e  acord să lase „elabo rarea consti
tuţiei Germaniei numai pe seama Adunării naţionale u şi exclud 
orice amestec al guvenelo r  în această chestiune. Ambele 
sînt de acord ca, „fără să prejudicieze cu nimic drepturile 
poporului ·care urmează a fi pro clamate de Adunarea naţio 
nal ă " ,  să lase Jecărui stat libertatea d e  a--şi alege orîndu
irea sa de stat, fie ea monarhie constituţională sau republică. 
In sfîrşit, ele sînt e acord ca Germania să se transforme m
tr-un stat unional sau federativ. 

Manifestul raicalilo r  exprimă, cel puţin, natura revolu
/ionară a Adunării naţionale şi cere să se desfăşoare o acti
vitate revoluţionară co respunzăto are. Nu dovedeşte oare în
săşi existenţa unei Adunări naţionale constituante că nu mai 
există nici o constituţie ? Dar, in moment ce nu mai există 
nici o constituţie, nu mai există nici guvern, şi, din moment 
ce nu mai există guvern, trebie să guverneze îsăşi Adu
narea naţională. Primul ei semn de viaţă trebuia s ă fie un 
decret în cinci cuvinte : „Bundestagul 30 este dizolvat pentru 
to tdeauna a .  

O Adunare naţională c onstituantă trebuie s ă  fie, înainte 
de toate, o adunare activă, activă în chip revoluţionar ; or,  
Adunarea de l a  Frankfurt se îndeletniceşte ·CU exerciţii parla
mentare şcolăreşti şi lasă guvenele să acţioneze. Presupu
nînd că, după o matură ref.lecţie, acest savant conciliu ar 
reuşi să elaboreze cea mai bună o rdine de zi şi cea mai bună 
constituţie, la ce ar folosi cea mai bună o rdine de zi şi cea 
mai bună constituţie dacă între timp guvernele vor fi pus la 
ordinea zilei baioneta ? 

Adunarea naţională germană, abstracţie făcînd d e faptul 
că ea este rezultatul unor alegeri indirecte, suferă de o b o ală 
tipic germană. Ea îşi are reşedin�a la Frankfurt pe Main şi 
Frankfurt pe Main nu este lecit un centru ideal, care c ores
pundea unităţii ideale, adică uităţii d o ar imaginare de p înă 
acum a Germaniei . Frankfurt pe Main nu este nici n o raş 
mare, cu o populaţie revoluţionară numero asă c are să stea în 
spatele Adunării naţionale, în parte apărînd - o ,  în parte îm
boldind-o să meargă înainte. Pentu prima oară în istoria 
lumii, Adunarea c onstituantă a unei mari naţiuni î şi are se
diul într-un oraş mic. Această situaţie este un rezultat al 
dezvoltării de pînă acum a Germaniei. In timp ce Adunarea 
naţională franceză şi cea englez ă stăteau pe un teren vulca
nic - Parisul şi Londra -, Adunarea naţională germană 
trebuia să se considere fericită că a găsit un teren neutru, pe 
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care s ă  poată reflecta, întro calmă seninătate s ufletească, 
asupra celei mai bune constituţii şi  a celi mai bune orini 
de zi. Şi, totuşi, situaţia din .cel moment a Germaniei îi of e
rea posibilitatea s ă  ias ă  din deplorabila ei situaţie mate
rială. Ea ar fi trebuit s ă  acţioneze pretuindeni în mod dic
tatoial împotriva tentativelor reacţionare ale unor guverne 
care-şi trăiseră traiul, şi şi-ar i cucerit în opinia publică o 
forţă de care s-ar fi zdrobit ·toate b aionetele şi toate paturile 
de puşcă. In loc de aceasta, ea lasă oraşl Maiz, sub ochii ei, 
la cheremul soldăţimii şi expune pe germanii in alte state 
şicanelor burtăverzimii in Fran.furt •. Adunarea naţională 
pliciseşte poporul german, în loc s ă-l ntreneze după sine sau 
să se lase antrenată de el. C-i drept, ea are un public care 
deocamdată mai priveşte încă cu ironie indulgentă maimuţă
relile ridicole ale spectrului reînviat al Reichstagului sfîntu
lui imperiu roman de naţiune germană, dar nu are în jurul ei 
un popor care să-şi regăsească în viaţa ei propria sa viaţă. 
Departe de a fi organul central al mişcării revoluţionare, Adu
narea naţională nu a fost pînă în prezent nici măcar ecoul ei. 

Dacă Adunarea naţională va forma din sinul ei o putere 
centrală, atund, ţinînd s eama de compoziţia i actuală şi de 
faptul că a lăsat să treacă momentul prielnic fără ·a-l folosi, 
nu ne putem aştepta la nimic îmbucurător din partea acestui 
guven provizoriu. Dacă însă nu formează o putere centrală, 
înseamnă că şi-a semnat p r·opriul ei act de abdicare şi, la 
cea mai slab ă  adiere revoluţionară, va fi spulberată în toate 
direcţiile. 

Programul celor de stînga, ·ca şi acela al radicalilor, are 
meritl de a fi înţeles această necesitate. Ambele programe 
exclamă împreună cu Heine : 

„Că mai bine la lucrul acest' de gindesc, 
Impărat nici nu ne trebuieşte" 31, 

şi dificultatea problemei „cine să fie împăratul " , numeroasele 
argumente bine întemeiate care pledează în favoarea unui 
împărat electiv şi cele - tot atît de întemeiate - care ple
dează în favoarea unui împărat ereditar vor constrînge şi 
majoritatea conservatoare a Adunării naţionale să taie nodul 
gordian şi s ă  nu aleagă ici un împărat. 

Este de neînţeles cum de a putut aşa-isul p artid radical
democrat să proclame ca formă definitivă de organizare a 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1-1 7 - Nota Red. 
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Germaniei o iedera/ie de monarhii constituţionale, de mici 
principate şi de minuscule republici, un stat federativ alcă
tuit din elemente atît de eterogene în frunte cu un guvern re
pubican, căci ce altceva este conucerea centrală propusă de 
ci de stînga 1 

Nu încape nici o îndoială că înainte de t·oate trebuie să 
ia  fiinţă guvernul central al  Germaniei, ales de către Aduna
rea naţională, alături de guvernele care există încă în mod 
efectiv. Dar, o dată cu apariţia lui, începe şi lupta lui împo
triva guvernelor separate, şi în această luptă va dispărea ori 
guvernul ·central împreună cu unitatea Germaniei, ori guver
nele separate împreună JU principii lor constituţionali sau cu 
republicile lor minuscule. 

Noi nu formulăm revendicarea utopică de a se proclama 
apriori o republică germană unită şi indivizibilă, însă cerem 
aşa-zisului partid radical-democrat să nu confunde punctul de 
plecare al luptei şi al mişcării revoluţionare cu ţelul lui final. 
Unitatea germană, ca şi constituţia germană, nu poate lua 
naştere decît ca rezultat al unei işcări ai cărei factori hotă
rîtori vor fi atît conflictele intene cit şi războiul cu Răsăritul. 
Constituirea definitivă nu poate fi decretată ; ea coincide cu 
mişcarea pe care trebuie s-o parcurgem. De aceea aici nu 
este vorba de realizarea cutărei sau cutărei păreri, a cutărei 
sau cutărei idei politice, ci de înţelegerea procesului de dez
voltare. Adunarea naţională are de făcut deocamdată doar 
primii paşi practic posibili. 

Niic nu e mai confuz decît ideea năstruşnică a redacto
rului manifestului democratic - ori cit de mult ne-ar asigura 
el că „fiecare om este bucuros să scape de propria-i confuzie " 
- de a lua statul federativ al Americii de Nord ca model 
pentru consituţia germană I 

Statele Unite ale Americii de Nord, în afară de faptul că 
au toate o organizare politică idenică, se întind pe o supra
faţă cit întreaga Europă civilizată. Ele şi-ar putea găsi o ana
loie numai într-o federaţie europeană. Dar, pentru ca Ger
mania să formeze o federaţie cu alte ţări, trebuie să devină 
înainte de toate ea însăşi o ţară unitară. In Germania, lupta 
dintre centralizare şi sistemul federaiv reprezintă lupta din
tre cultura modenă şi feudalism. In Germania s-a instaurat 
un sistem feudal îmburghezit în momentul în care luau fiinţă 
mrile monarhii din Occident, dar ea a şi fost exclusă de pe 
piaţa mondială în momentul în care aceasta se deschidea 
Europei apusene. Germania a sărăcit în timp ce aceste ţări 
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s-au îmbogăţi.t. Ea s-a ruralizat în timp ce celelalte s-au ur
banizat. Chiar dacă Rusia n-ar bate la porţile Germaniei, în
seşi relaţiile ei naţional-economice ar sili-o să treacă la cea 
mai strictă centralizare. Privită chiar numai din punct de ve
dere burghez, unitatea indestructibilă a Germaniei este prima 
condiţie pentru a o salva din mizeria de pînă acum şi pentru 
a crea avuţia naţională. Şi ce să mai spunem de rezolvarea 
problemelor sociale moderne pe un teritoriu împărţit în 39 
de stătuleţe ? 

De altfel redactorul programului democratic nu consideră 
necesar să analizeze o problemă subordonată, aceea a rela
ţiilor economice materiale. In motivarea sa, el nu iese din ca
drul noţiunii de federaţie. Federaţia este o uniune de state 
libere şi  egale. Germania trebuie să fie deci un stat federativ. 
Nu pot oare germanii să se federalizeze într-un singur stat 
mare fără a p ăcătui împotriva noţiunii de unire a unor state 
libere şi egale ? 

Scris la 6 iu.ie 1 848 
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Dezbaterile conciliatoare de la Berlin 3? 

Colonia, 6 iunie. Dezbaterile în vederea concilierii etc. 
continuă să se desfăşoare la Berlin în modul cel mai îmbu
curător. Se fac propuneri peste p ropuneri, cele mai multe 
dintre ele chiar de dte 5-6 o ri, p entru ca nu cumva să se 
piardă în lunga lor cale prin diferite secţii şi comisii . La fie
care moment potrivit sînt puse o sumedenie de întrebări pre
liminare, întrebări secundare, întreb ări intermediare, între
bări suplimentare şi întrebări principale. La fiecare dintre 
>ceste întrebări mari şi mici , deputaţii angaj ează de regulă, 
fără a se ridica de la lo curile lor, o conversaţie nestingherită 
cu p reşedintele, cu miniştrii etc. ,  ceea ce constituie,  în con
diţiile eforturilor extenuante ale „marii dezbateri" , un prilej 
de destindere mult dorit. In astfel de discuţii cordiale inter
vin ,cu plăcere, pentru a-şi exprima p ărerea, în Special acei 
membri anonimi ai adunării co nciliato are pe care stenograful 
ii desemnează de obicei cu denumirea „ o  voce".  Aceste 
„voci" sînt, de altfel, atît de mîndre de dreptul lor de vot,  
încît uneori „votează concomitent şi pro şi contra" ,  aşa cum 
s-a întîmplat la 2 iunie. Dar în mijlocul acestei idile izbuc
neşte apoi , în toată măreţia tragediei, lupta marilor dezba
teri, care nu se duce numai cu cuvinte rostite de la tribuna 
Adunării, căci la această luptă particip ă şi c o rul membril o r  
adunării c onciliatoare : ei b at din picio are, murmură, voci
ferează c are de care mai tare etc. Drama se termină, fireşte, 
de fiecare dată ,cu victoria virtuoşilor deputaţi de dreapta şi 
se rezolvă aproape întotdeauna prin apelul coh ortei conser
vatoare de a se trece la vot. 

In şedinţa din 2 iunie d�l lung a adresat o interpelare 
ministrului de externe în problema acordului cu Rusia cu 
privire la extrădarea infractorilo r .  Precum se ştie, încă din 
1842 opinia publică a impus anularea acestui ac ord, dar el 



48 Dezbaterile conciliatoare de la Berlin 

a fost reînnoit în perioada de reacţiune in 1 844. Se ştie că 
guvernul rus bate cu cnutul - pînă ce-i omoară - pe extră
daţi sau îi deportează în Siberia. Se ştie ce minunat pretext 
oferă acordul de extrădare a delicvenţilor de drept comun şi 
a vagabonzilor pentru a da pe mina autorităţilor ruseşti pe 
refugiaţii politici. 

D-l Arnim, ministrul afaceilor externe, a răspuns precum 
urmează : 

„Desigur, nimeni nu va avea de obiectat împotriva faptului că sînt 
extrădaţi dezertorii, fiindcă, potrivit unor uzanţe generale, tatele prie
tene îşi extrădează reciproc dezertorii • .  

Noi luăm act de declaraţia  ministrului nostru, care e de 
părere că Rusia şi Germania sînt „state prietene" .  E drept că 
numeroasele trupe p e  care Rusia le concentrează la Bug şi 
Niemen nu au altă intenţie decît aceea de a elibera cit mai 
curînd posibil Germania „prietenă• de grozăviile revoluţiei. 

„De altfel hotărîrea cu privire la extrădarea infractorilor ţine de 
competenţa tribunalelor, aşa că există toate garanţiile că acuzaţii nu 
vor fi extrădaţi înainte ca instanţele penale să fi dat sentinţa definitivă•. 

D-l Arnim încearcă să încredinţeze Adunarea că tibuna
lele prusiene cercetează faptele de care sînt acuzaţi infrac
torii. Dar lucrurile stau cu totul alfel. Organele judecătoreşti 
ruseşti sau ruso-poloneze t'imit organelor judecătoreşti pru
siene o hotărîre în care declară că cutare emigrant este pus 
sub stare de acuzare. Jusiţiei prusiene nui rămîne decît să 
stabilească dacă acest document este autentic, şi, în caz afir
mativ, ea trebuie să hotăTască extrădarea, „aşa că există toate 
garanţiile" că este de ajuns ca guvenul rus să facă un semn 
judecătoilor săi pentru ca să i s e  prdea ferecat în lanţuri 
prusiene pe oricare dintre emigranţi care nu a fost încă acu
zat de acivitate politică. 

„Că propriii supuşi nu sînt extrădaţi, aceasta se înţelege de la sine".  

„Propriii supuşi" ,  domnule b aron feudal von Arnim, nu 
mai pot fi extrădaţi, pentru că în Germania nu mai există 
nici un fel de „supuşi" de cînd poporul a cutezat să-şi cuce
rească libertatea pe baricade. 

„Propriii supuşi I "  Noi, care alegem adunăile, care pre
sciem regilor şi împăraţilor legi suverane, noi sîntem oare 
„supuşii • maiestăţii-sale regele Prusiei ? 
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„Propriii supuşi I u Dacă Adunarea ar avea măcar un dram 
din mîndria revoluţi onară căreia îi datorează existenţa ei , l-ar 
i alungat, printr-un singur strigăt de indignare, pe ministrul 
servil de la tribuna Adunării şi de pe b anca ministerială. 
D ar ea a lăsat fără rip ostă această expresie infamantă, Nu 
s�a auzit nici măcar un cuvînt de protest, 

D-l Rehfeld a adresat d'lui Hansemann o interpelare în 
legătură cu ·cumpărările masive de l înă, efectuate din nou de 
către Seehandlung 33, precum şi în legătură cu avantaj ele 
oferite cumpărătoril o r  englezi , în c omparaţie cu cei germani, 
sub forma ofertelo r  de sc ont. Industri.a lînii, care a fost mult 
stînjenită de criza generală, avea cel puţin Perspectiva să 
obţină un mic avantaj cump ărînd lîna la prnţurile extrem de 
reduse din acest an. Dar iată că intervine Seehandlung ş i ,  
prin cumpărările s ale colosale, face s ă  s e  urce preţurile. T ot
odată ea se o feră să faciliteze în mod c onsiderabil clienţil o r  
englezi operaţiile de cumpărare prin scontarea la Londra a 
poliţelo r  s olvabile, măsură care, de asemenea , este fav orabilă 
urcării preţurilor la lînă prin atragerea de noi •cumpărători şi 
oferă clienţil o r  străini un avantaj considerabil faţă de cei 
indigeni. 

Seehandlung este o m oştenire a m onarhiei absolute, c ă
reia i-a servit în toate sc opurile ei. Ea a făcut ca, timp de 20 
de ani ,  legea datoriei publice din 1 820 să fie o simplă ficţiune 
şi s -a amestecat într-un mod foarte neplăcut în : omerţ şi în 
industrie. 

Problema ridicaţă de d-l Rehfeld nu Prezintă, în fond, un 
interes deosebit pentru democraţie. Aici este vorba de un 
cîşig mai mare sau nai mic - cu cîteva mii de taleri -
pentru producăt orii de lînă, de o p arte, sau pentru fabricanţii 
din industria l înii, de altă •parte. 

Producăto rii de lînă sînt aproape toţi mari proprietari de 
pămînt,  feudali din Brandenburg, Prusia , Silezia şi Poznan. 

Fabricanţii din industria l înii sînt , în maj oritate, mari :a
pitalişti, reprezentanţi i marii burghezii . 

In problema preţului lînii nu este, prin urmare, vorb a  de 
interese generale, ci de interese de clasă, de :hestiunea cine 
pe cine va trage pe sfoară : marea n obilime funciară pe ma
rea burghezie sau, invers , marea burghezie pe marea n obilime 
funcia•ră. 

D-l Hansemann trimis la Berlin ca reprezentant al marii 
burghezii , care se află azi la putere, a trădat-o în favoarea 
n obilimii funciare, a partidului înfrînt. 

4 - Marx-Engels, Opere, ,·ol. 5 
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Pentru noi, democraţii, chestiunea nu prezintă decît un 
singur interes, şi anume că d-l Hansemann a trecut de par
tea partidului învins, că el nu sprijină clasa pr şi simplu 
conservatoare, ci clasa reacţionară. Trebuie să recunoaştem 
:ă nu ne-am aşteptat la aşa cv.a de la burghezul Hansemann. 

D-l Hansemann a dat mai întîi asigurări că el nu se un 
.apărător al societăţii Seehandlung, iar ·apoi a adăugat că nu 
>t i suspendate imediat operaţiile de ·cumpărare ale acestei 
societţi şi nu pot fi oprite dintr-o dată fabridle ei, In ce 
p riveşte cumpărările de lînă, există contracte care prevăd că 
cumpărarea în ·acest an a unei anumite cantităţi de lînă„. con
stituie o obligaţie a acestei societăţi. Eu cred că, dacă sînt 
ai în care asemenea cumpărări nu aduc prejudicii comer
ţului particular, apoi acesta este tocmai cazul acestui an (?) „ .  
căci altfel s-ar produce o prea mare scădere a preţurilor. 

Se vede, din întreg acest discurs, că d-l Hansemann nu 
Prea s-a simţit în apele lui atunci cînd a vorbit. El s-a lăsat 
jspitit să  facă concesii în favoarea lui Arnim, Schafgotsch 
�şi Itzenplitz, în detrimentul fabricanţilor de lînă, şi acum e 
'nevoit s ă-şi apere gestul su n ecugetat, recurgînd la argu
mente din economia politică modernă, atît de necruţătoare 
faţă de nobilime. El însuşi şt.e prea bine că a dus de nas 
întreaga adunare. 

„Nu pot fi suspendate imediat operaţiile de cumpărare ale 
societăţii Sehandlung şi nu pot i oprite dintr-o dată fabri
cile i H. Această societate cumpără deci lînă şi pune fabricile 
ei să lucreze din plin. Dacă fabricile acestei societăţi nu pot 
i „oprite" dintr-o dată, este de la sine înţeles că nici opera
tiile ei de cumpărare nu pot fi suspendate dintr-o dată. Prin 
umare, Seehandlung va aduce pe piaţă fabricatele ei de 
lînă, va aglomera şi mai mult piaţa, care şi aşa este destul de 
aglomerată, ş i  va reduce şi mai mult preţurile, care şi aşa 
sînt destul de reduse. Intr-un ·cuvînt, pentru a procura iunke
rilor din Brandenburg şi din alte regiuni bani pentru lîna 
funizată de ei, Seehandlung va adînci şi m ai mult actuala 
criză comercială şi le va răpi fabricanţilor din industria lînii 
şi puţinii clienţi care le-au mai rămas. 

tn ceea ce piveşte povestea cu poliţele engleze, d-l Han
semann se lansează într-o strălucită tiradă, în care enumeră 
enormele avantaje care decurg pentru întreaga ţară din faptul 
că în buzunarele iuncherilor din Brandenburg zonăie guinee 
englezeşti. Nu avem de gînd, fil"eşte, să ne oprim în mod se
rios asupra acestei probleme. Nu înţelegem însă cum de a 
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putut d-l Hansemann să arboreze o mină atît de serioasă cînd 
a făcut asemenea afirmaţii. -

La această adunare s-a  discutat şi despre numirea unei 
comisii în chestiunea Poznan. Dr despre asta vom vorbi în 
numărul de mîine. 
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Dezbateri conciliatoare 

Colonia, 6 iunie. In şedinţa conciliatoare de la Berlin 
care a avut loc la 2 iunie, d-l Reuter a făcut propunerea să 
se numească o comisie care să cerceteze cauzele războiului 
civil din Poznan 34, 

D-l Parrisius cere ca această prepunere să fie imediat pusă 
în discuţie . 

Preşedintele tocmai vrea să pună la vot această chestiune. 
cînd d-l Camphausen aminteşte ·că propunerea d-lui Parrisius 
n-a fost încă de loc dezbătută. 

„In ce mă priveşte, trebuie să menţionez că prin acceptarea propu
nerii în discuţie" (a lui Reuter) ,s' adopta un important principiu po
litic, care reclamă totuşi (sic I )  o examinare prealabilă în comisii " ,  

Sîntem nerăbdători să aflăm care e acel „important prin
cipiu" cuprins în propunerea lui Reuter şi pe care d-l Camp
hausen îl păstrează deocamdată sub tăcere. 

Dar în timp ce noi trebuie să aşteptăm cu răbdare această 
explicaţie, între preşedintele şedinţei (d-l Esser, vicepreşe
dinte al Adunării) şi mai multe „vo ci" se înfiripă o amabilă 
conversaţie pe tema dacă este sau nu cazul s ă  se supună dez
baterii propunerea lui Parrisius. D-l Esser se sprijină în 
această discuţie pe nişte argumente care par destul de ciu
date în gura preşedintelui unei soi-disant * Adunări naţio
nale, ca de pildă : „M-am gîndit că este permisă disoutarea 
oricărei probleme asupra căreia Adunarea are de luat o ho
tărîre ! u  

„M-am gîndit ! "  Omul propune ş i  d-l Camphausen dis
pune, întrucît elaborează nişte proiecte de regulament din 
caTe nimeni nu poate înţelege nimic şi face ca ele să fie adop .. 
tate în mod provizoriu de ·către Adunarea sa. 

" - aşa-zise. - Nota Trad. 
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De astă dată d-l Camphausen a fost îngăduitor. El avea 
nevoie de această discuţie. Fără o asemenea discuţie ar fi 
fost adoptată, po ate,• propunerea lui Parrisius s au aceea a lui 
Reuter, cu alte cuvinte s-ar fi dat un vot de neîncredere indi
rect î mpotriva d-lui Camphausen . Sau, şi mai rău, ce s-ar fi 
ales, fără discuţie, din „importantul principiu politic " enunţat 
de dînsul ? 

S-a trecut deci la dis cuţii. 
D-l Parrisius îşi exprimă dorinţa ca propunerea principală 

să fie imediat supusă discuţiei, pentru ca să nu se piardă 
vreme, şi pentru ca comisia s ă-şi poată prezenta rap ortul încă 
înainte de dezb aterile în legătură cu adresa. Altminteri , la 
alcătuirea adresei se vor face aprecieri fără a se cuno aşte 
adevărata stare de lucruri din Poznan. 

D-l Meusebach se pronunţă împotriva acestei p ropuneri, 
deşi într-o formă destul de temperată. 

Dar îndată după el se ridică d-l Ritz, care arde de nerăb
dare să pună capăt propunerii s ediţi oase a lui Reuter. Dînsul 
este Regierungsrat prusian şi nu admite ca nişte adunări, fie 
ele şi conciliat oare, să î ncalce atribuţiile lui . Dînsul nu cu
noaşte decît un singur for care este î n  drept să facă acest 
lucru, şi anume Oberprăsidium. Pentru dînsul nu e nimic mai 
presus decît ierarhia instanţel or. 

„Cum, domnilor - exclamă dînsul -, dv, vreţi să trimiteţi o comi
sie la Poznan ? Nu cumva vreţi să vă transformaţi într-o instan tă ad
ministrativă sau judecătorească ? Mie, domnilor, propunerea asta nu-mi 
spune destul de clar ce intenţionaţi să faceţi dv, Nu cumva vreţi să 
cereţi documente de la generalul comandant de corp de armată" (ce 
impertinenţă I), „sau de la instanţele judecătoreşti " (ce pretenţie gro
zavă ! ) ,  „sau, poate, de la organele administrative ?" (Numai gindin
du-se la aşa ceva d-l Regierungsrat a rămas înmărmurit) . „Nu cumva 
aveţi de gînd să numiţi o comisie improvdzată" (şi care n-a dat, poate, 
nici un examen) „care să întreprindă o anchetă într-o chestiune despre 
care nimeni n-are încă nici o idee precisă ?" (D-l Ritz numeşte, probabil, 
comisii numai pentru cercetarea unor chestiuni despre care toată lumea 
are o idee precisă) . „O chestiune atît de importantă, în care vă aroga/i 
drepturi care nu vi se cuvin„. • (Proteste) , 

Ce să mai spunem de acest Regierungsrat de modă veche, 
despre acest c onţopist de cea mai autenică speţăi I El este 
aidoma acelui provincial dintr-o gravură de Cham care după 
revoluţia din februarie vine la Paris, vede pe ziduri nişte 
afişe cu ănsc"irpţia „Republique fra:aise" şi se duce la pro
curo rul general ·ca să denunţe pe cei care instigă împ otriva 
guvernului regelui. Bietul om do rmise pînă atunci. 
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D-l Ritz a dormit şi el tot timpuL Cuvintele „comSie de 
anchetă în chestiunea Poznan u, care au căzut ca un trăsnet, 
îl trezesc brusc şi, ameţit încă de son, exclamă surprins : 
Nu cumva vreţi să  vă arogaţi nişte drepturi care nu vi se 
cuvin ? 

D-l Dwwker consideră că nu are nii n rost să se insti 
tuie o comisie de anchetă, „întucît comisia de elaborare a 
adresei trebuie să ceară guvenului explicaţiile necesareu .  
C a  ş i  cum comisia n-ar fi instituită tocmai î n  scopul d e  a 
compara „explicaţiileu date de guven cu adevărata stare de 
lucruri. 

D-l Bloem a vorbit despre caracterul de urgenţă al acestei 
poopuneri şi a opinat că chestiunea trebuie rezolvată înainte 
de începerea discuţiilor pe marginea adresei. Se vorbeşte 
despre :omisii improvizate. Dar d-l Hansemann a improvizat 
şi dînsul ieri o chestiune de încredere şi ea a fost totuşi pusă 
'la vot. 

D-l Hansemann, care în tot timpul acestor dezbateri 
neplăcute a reflectat, probabil, asupra noului său plan finan· 
ciar, la r·ostirea numelui său s-a treit brusc din visele sale 
de aur. S-a văzut limpede că habar n-are despre ce este vorba. 
Dar i se pronunţase numele şi trebuia să ia cuvîntul. li rămă
seseră în minte doa·r două puncte de reper : discursul şefului 
său Camphausen şi discursul d-lui Ritz. Din ele a compus, 
după cîteva fraze goale în legătură cu adresa, următoarea 
capodoperă de elocvenţă : 

„Tocmai faptul că nu se ştie încă ce anume va trebui să facă comi
sia - şi anume dacă va trimite pe unii din membrii săi în marele ducat 
sau se va ocupa de altă chestiune, tocmai acest fapt dovedeşte marea 
importanţă a problemei în discuţie (!). Şi a adopta aici, imediat, o hotă
rîre în această problemă înseamnă a rezolva în mod improvizat una din
tre problemele politice cele mai importante. Eu cred că Adunarea nu va 
urma această cale ; sînt convins că ea va fi  destul de prevăzătoare etc.•.  

Cit de mult trebuie să  dispreţuiască d-l Hansemann în
treaga Adunare dacă îi atribuie asemenea concluzii ! Vrem 
să numim o coisie ca,re va trebui, poate, să se ducă la Poz
nan sau, poate, nu va trebui să  se ducă. Tomai pentru că 
nu ştim da.că ea va trebui să rămînă la Berlin sau să plece 
la Poznan, tocmai de aceea problema dacă în genere e cazul 
să fie numită o comisie prezintă o mare importanţă. Şi to c
mi pentru că această problemă preintă o mare importanţă 
înseamnă că ea este una dintre cele mai importante probleme 
politice I 
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Dar în ce constă această foarte importantă problemă poli
tică, asupra acestui lucru d-l Hansemann păstrează deocam
dată tăcere, aşa cum procedează şi d-l Camphausen cu impor
tantl său principiu politic. Deci, încă o dată, să ne înarmăm 
cu răbdare I 

Impresia produsă de logica lui Hansemann este atît de 
copleşitoare, incit toţi cer numaidecît încheierea imediată a 
dezbaterilor. Acum se desfăşoară următoarea scenă : 

D-l Jung cere cuvîntul pentru a se pronunţa împotriva în
cheierii dezbaterilor. 

Preşedintele : Mi se pare inadiisibil să se acorde cuvîntul 
pentru aşa ceva. 

D-l Jung : Pretutindeni uzanţele permit deputaţilor să se 
pronunţe împotriva încheierii dezbaterilor. 

D-l Temme dă citire § 42 din regulamentul provizoriu, 
potrivit ·căruia d-l Jung aTe dreptate, iar preşedintle nu. 

I se acordă cuvîntul d-lui Jung, care spune : „Eu sînt îm
potriva încheierii dezbaterilor, dat fiind că ministrul a fost 
acela care a vorbit ultimul. Intervenţia ministrului are o 
foarte mare importanţă, pentru c ă  ea influenţează într-un 
anumit sens o mare parte din cei prezenţi, pentru că o mare 
p arte din Adunare nu dezavuează cu plăcere pe un ministru„. 

Un „oho l u  general, prelungit, n vacarm îngrozitor se 
aude de pe băncile dreptei. 

D-l comisaT de justiţie Moritz strigă (de la lo cul său) : Pro
pun ca Jung să fie chemat la ordine ; el şi-a peris atacuri 
personale împotriva întregii Adunări I ( ! ) . 

O altă voce din partea „dreptei " strigă : Mă raliez la 
această propunere şi protestez împotriva„. 

Vacarmul devine tot mai puternic .  Jung face tot posibilul 
să-şi continue cuvîntarea, dar nu reuşeşte. El cere preşedin
telui să-i permită să vorbească în continuare. 

Preşedintele : Din moment ce Adunarea s-a pronunţat, 
funcţia mea a luat sfîrşit (! !) . 

D-l Jung : Adunarea nu s-a pronunţat ; trebuie mai întîi 
ca propunerea să fie pusă la vot, aşa ·cum cere procedura. 

D-l Jung e nevoit să coboare de la tribună. Vacarmul nu 
încetează pînă ce el nu părăseşte tribuna. 

Preşedintele : Ultimul vorbitor, pe cît se pare (!) , s-a pro
nunţat împotriva încheierii dezbaterilor. Rămîne de văzut 
dacă nu mai este cineva care vrea să vorbească în sensul 
încheierii dezbaterilor. 
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D-l Reuter : Discuţiile în legătură cu încheierea sau cu 
continuarea dezbaterilor ne-au răpit dej a 1 5  minute ; n-ar 
fi mai bine să le punem capăt ? 

lndată după aceea oratorul începe să insiste din nou asu
pra caracterului de urgenţă pe care-l prezintă propunerea de 
numire a comisiei. Aceasta îl determină .pe d-l Hansemann să 
ia încă o dată cuvîntul şi să dea, în sfîrşit, unele explicaţii 
în legătură cu „problema" sa „politică foarte importantă " .  

D-l Hansemann : Domnilor I Este vorba de n a  dintre cele 
mai mari probleme politice, şi anume de aceea dacă Aduna
rea are de gînd să se angajeze pe un drum care poate s-o 
aducă la conflicte cît se poate de serioase ! 

In sfîrşit I d-l Hansemann, ·Ca un Duchâtel consecvent, a 
declarat din nou că problema în discuţie este o problemă de 
încredere. Toate problemele au pentru dînsul o singură sem
nificaţie, şi anume aceea că ele sînt probleme de încredere, 
iar problema de încredere este, fireşte, pentru linsul „cea 
mai mare problemă politică" I 

D-l Camphausen pare de astă dată nemulţumit de o metodă 
atît de simplă şi de rapidă. Şi ia cuvîntul. 

„Trebuie să observăm că Adunarea ar fi putut să fie dej a lămurită" 
(cu privire la situaţia de la Poznan) „dacă deputatul ar fi găsit de . cu
viinţă să facă o interpelare• (dar fiecare dorea să se convingă el însuşi). 
„Aceasta ar fi fost metoda cea mai rapidă de a primi o explicaţie" (dar 
în ce fel ?) .  „ „.Eu închei dedarînd că esenţa întregii propuneri constă în 
faptul că Adunarea trebuie să fie aceea care să hotărască dacă e cazul 
.ă se instituie, în tr-un scop sau altul, comisii de anchetă ; sînt pe deplin 
de acord că această problemă trebuie chibzuită şi elucidată cu toată 
atenţia, dar nu sînt de acord cu faptul că ea a fost pusă aşa deodată în 
discuţie aici•.  

Acesta este, prin urmare, „importantul principiu politic" : 
problema dacă adunarea conciliatoare are dreptul să  insti tuie 
comisii de anchetă sau,  dimpotrivă, are de gînd să-şi con
teste ea singură acest drept ! 

Camerele franceze şi engleze au insti tuit de multă vreme 
asemenea comisii (select committees) de anchetă (enquete, 
parliamentary inquiry) şi mini.trii cinstiţi n-au .avut niciodată 
nimic împotrivă. Fără asemenea comisii responsabilitatea mi
niştrilor rămîne o vorbă goală. Şi d-l Camphausen contestă 
conciliatorilor acest drept ! 

Destul I E uşor să ţii discursuri, dar e greu să  votezi , Dis
cuţiile se apropie de sfîrşit, trebuie să se trea·că la vot ; şi 
acum se ivesc o sumedenie de dificultăţi, îndoieli , sofisticării , 
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scrupule de conştiinţă. Dar îi vom scuti de toate acestea pe 
cititorii noştri. După multă vorb ărie, propunerea lui Parrisius 
este respinsă, iar cea a lui Reuter este trimisă în secţii. Fie-i 
ţărîna uşoară ! 

Scris de F. Engels la 6 iunie 1 848 
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Problema adresei 

Colonia, 7 iunie. Adunarea de la Berlin a hotărît, aşadar. 
să triită regeli o adresă, pentru a da astfel guvernului p ri
lejul să-şi expună concepţiile, să-şi justifice activitatea de 
p înă acum. Aceasta nu trebuie să fie, după p ărerea ei, o 
adresă de mulţumire în spiritul vechilor diete şi nici măcar 
o dovadă de irespect : maiestatea-sa, după mărturisirea înal
ţilor ei „demnitari " , nu face decît să ofere prilejul „cel ma� 
potriit" ,  „cel mai bun" pentru „a pune de acord" p rincipiile 
maj orităţii cu acelea ale guvernului. 

Astfel, dacă, în fond, persoana regelui - ne referim din 
nou la propriile cuvinte ale p reşedintelui consiliului - este 
un simplu mijloc de schimb, un semn de valoare care nu 
face decît s ă  mijlocească tranzacţia p ropriu-zis ă, ea nu este 
în nici un caz indiferentă pentru forma dezbaterilor. In pi
mul rînd, prin intermediul acestora reprezentanţii voinţei po
porului sînt puşi în directă legătură cu coroana, şi de aici se 
p oate uşor deduce că dezbaterile cu privire ia ·adresă s înt 
prin ele înseşi o recunoaştere a teoriei concilierii 35, o renun
ţare la suveranitatea popo rului. Jn al doilea rînd, şefului su
prem al statului, care pretinde s ă  i se acorde un respect cu 
totul deosebit, nu i te poţi ·adresa, aşa direct, cum te-ai adresa 
miniştrilor. In faţa 0lui trebuie să te exprimi cu mai mul tă 
reticenţă, să sugerezi mai mult dedt să te _ronunţi făţiş, şi, 
în afară de aceasta, to t guvernul va hotărî dacă el consideră 
că o critică timidă este compatibilă cu rămînerea sa mai de
parte. ln ceea ce p riveşte însă problemele dificile, în care se 
manifestă cel mai pregnant părerile opuse, ele vor fi, p e cît 
posibil, trecute sub tă·cere sau vor i atinse doar în mod su
perficial. Aii şi-ar putea lesne face loc teama de o ruptură 
prematură cu coroana, care ar putea atrage după sine con
secinţe destul de serioase, şi, în acest caz, nu va i greu să se 
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invoce pretextul că nu trebuie anicipată discuţia mai temei
ică, în legătură cu diferite probleme, care va avea loc în 
curînd. 

In felul acesta, veneraţia naivă faţă de persoana monar
hului sau faţă de principiul monarhic în genere, apoi teama 
de a nu merge prea departe, frica de tendinţele anarhice, 
toate acestea vor oferi guvernului �mense avantaje cu prile
jul dezbaterilor cu privire la adresă, şi d-l Camphausen putea 
să declare - nu fără temei - că acesta este „cel mai potri
vit" , „cel mi bun " prilej pentru a-şi cuceri o majoritate pu
tenică. 

Se pune acum întrebarea dacă reprezentanţii poporului 
sînt dispuşi s ă  accepte această situaţie de dependenţă supusă. 
Adunarea constituantă s-a compromis destul de serios prin 
faptul că n-a cerut, din proprie iniţiaivă, miniştriJor să dea 
socoteală de activitatea depusă de ei pînă acum în ca
drul guvenului provizoriu, cînd aceasta ar i trebuit să fie 
prima ei obigaţie. Pe cît se spune, ea a fost convocată atît 
de devreme pntru a întări măsurile guvernului prin voinţa 
indirectă a poporului. E drept că acum, după ce s-a întrunit, 
s-ar zice că ea a fost convocată numai cu scopul „de a 
elabora, în înţelegere cu coroana, o consituţie care, s ă  spe
răm, va fi durabilă" .  

Dar, în loc de a face cunoscută, de la bun început, adevă
rata ei misiune printr-o atituine corespunzătoare, Adunarea 
a acceptat situaţia umilitoare de a i silită să aprobe, sub 
presiunea miiştrilor, un raport de activitate. E de mirare că 
nici unul dintre membrii ei nu a ·cerut, contrar propunerii de 
a se consitui o comisie pentru elaborarea adresei, ca guver
nul, fără să aştepte vreun „prilej " special, să se prezinte în 
faţa camerei pur şi simplu pentru a da răspunsuri în legătură 
cu actiitatea sa de pînă acum. Şi, totuşi, acesta ar fi fost 
singurul argument valabil împotriva unei adrese ; cît pri
veşte însă toate celelalte argumente, aveau, incontestabil , 
dreptate miniştrii„. 
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Noua împărţire a Poloniei 36 

Colonia, 8 iunie. Noua linie de demarcaţie a d-lui von 
Pfuel din Poznan reprezintă un nou act prădalnic împotriva 
Poloniei. Ea limitează partea in Poznan „·care urmează să 
fie reorganizată" la mai puţin de ·o treime din întregul mare 
ducat şi adaugă la Confederaţia germană o parte cu mult mai 
vastă din Polonia Mare. Limba şi naţionalitatea polonă ur
mează să fie recunoscute numai pe o fîşie îngustă de pămînt 
de-a lungul graniţei ruseşti. Această fîşie este formată din 
districtele Wreschen şi Pleschen • ;i din părrţi ale districtelor 
Mogilno, Wongrowiec, Gnesen, Schroda, Schimm, Kosten, 
Fraustadt, Kroben, Krotoschin, Adelnau şi Schildberg •• „ Ce
lelalte părţi e acestor districte, ca şi distictele întregi Buk, 
Poznan, Obornik, Samter, Birnbaum, Meseritz, Bomst, Czami
kow, Chodzisen, Wirsitz, Bromberg, Schubin, Inowroclaw ••• , 
au fost transformate direct, printr-un decret ·al d-lui Pfuel , în 
teritoiu german. Şi, totuşi, nu încape îndoială că chiar în 
acest „teritoriu al  Confederaţiei germane" maj oritatea locui
torilor vorbesc încă limba poloneză. 

Vechea linie de demarcaţie stabilea cel puţin •Ca graniţă 
pentru polonezi rîul Warta. Noua linie limitează din nou la 
o pătrime partea care urmează să fie reorgan1zată. Pretextul 
pentru această măsură îl oferă, pe de o parte, „dorinţa" mi
nistrului de război de a exclude de la reorganizare rgiunea 
care înconjură cetatea Poznan pe o rază de 34 mile, iar pe 
de altă parte cererea diferitelor oraşe, ca de pildă Os
trowo •••• etc., de a i anexate la Germania. 

• Denumirile poloneze : Wrzesnia, Pleszew. - Nota Red. 
•• Moqilno, Wagrowic, Gniezno, Sroda, Srem, Koscin, Wschowa, 

Krobia, Krotoszyn, Odolanov, Golenice. - Nota Red. 
••• Buk, Poznan, Oborniki, Szamotuly, Miedzyhud, Miedzyrzecz, Ba

bimost, Czarnkow, Chodziez, Wyrzysk, Bydgoszcz, Szubin, Inowroclaw. -
Nota Red. 

•••• Osztrâw. - Nota Red. 
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Cit despre dorinţa ministrului de război, ea este cit se 
poate de firească. Mai întîi au pus mina pe oraşul şi cetatea 
Poznan, care e situată la o distanţă de 10 mile în interiorul 
teritoriului polonez, apoi, pentru a nu ii stînjeniţi în plăcerea 
de a se folosi de ceea ce au acaparat, găsesc cu cale să mai 
acapareze un nou teritoriu, pe o rază de 3 mile. Acapararea 
acestui teritoriu creează, la rîndul .ei, necesitatea de a pro
ceda la tot felul de mici rotunjiri, ceea ce oferă cel mai bun 
pretext pentru a împinge şi mai departe graniţa germană spre 
graniţa ruso-poloneză. 

In ceea ·Ce priveşte dorinţa de anexare manifestată de ora
şele „germane" , lucrurile stau precum urmează. In întreaga 
Polonie, germanii şi evreii constituie principalul nucleu al 
tîrgoveţimii care se îndeletniceşte cu meseriile şi cu negoţul ; 
ei sînt urmaşi ai im�granţilor care, în maj oritatea cazurilor, 
au rfugit din patria lor din ·cauza persecuţiilor religioase. Ei 
au întemeiat oraşe pe pămîntul polonez şi, în decurs de 
veacuri, au împărtăşit soarta statului .polonez. Aceşti germani 
şi evrei, care constituie o infimă minoritate a populaţiei, 
caută să profite de situaţia în care se află ţara în momentul 
de faţă pentru a ajunge la putere. Ei invocă calHatea lor de 
germani, dar ei sînt tot atît de puţin germani ca germanii din 
America. A-i anexa la Germania înseamnă a asupri limba 
şi naţionalitatea a mai mult de jumătate din populaţia polo
neză din Poznan, şi anume a acelei p ărţi din provincie în 
care insurecţia naţională a izbucnit •cu cea mai mare forţă şi 
energie : districtele Bk, Samter, Poznan, Obornik. 

D-l von Pfuel declară că va recunoaşte ca definitivă noua 
graniţă de îndată ce ea va fi ratificată de guvern. El nu po
meneşte nici de Adunarea conciliatoare, nici de Adunarea 
naţională germană, care au şi ele un cuvînt de spus cînd este 
vorba de stabilirea graniţelor Germaniei. Dar chiar dacă gu
venul, conciliatorii şi Adunarea de la Frankfurt ar ratifica 
hotărîrea d-lui Pfuel, iinia de demarcaţie nu poate fi consi
derată „definitivă" atîta timp cît n-a fost ratiicată de încă 
alte două puteri : poporul german şi poporul polonez. 
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Pavăza dinastiei 

Colonia, 9 iunie. După cum relatează ziarele germane, în 
ziua de 6 ale lunii în curs, d-l Camphausen şi-a revărsat prea 
plinul inimii sale în faţa conciliatorilor săi. El a rostit 

„un discurs nu atît de strălucit pe cit de izvorît din adîncul inimii, 
un discurs care aminteşte de sfîntul Pavel cînd spune : «Toate limbile 
omeneşti şi îngereşti de le-aş vorbi, dacă nu am dragoste m-am făcut 
aramă sunătoare I». Discursul lui era pătruns de acel fior sacru pe care-l 
numim dragoste„. El vorbea entuziasmat unor oameni cuprinşi de en
tuziasm ; aplauzele nu mai conteneau„. şi a fost nevoie de o pauză mai 
lungă pentru ca auditoriul să se poată pătrunde de impresia profundă 
produsă asupra lui şi să şi-o asimileze" 37• • 

Şi cine era eroul acestui discurs plin de dragoste, izvorît 
din adîncul inimii ? Care este subiectul care l-a entuziasmat 
într-atîta pe d-l Camphausen, încît să vorbească entuziasmat 
unor o ameni cuprinşi . de entuziasm ? Cine era noul Enea al 
acestei Eneide 38 din 6 iunie ? 

Cine altul decît principele Prusiei I 
Să spicuim, din darea de seamă stenografică, cum descrie 

preşedintele de consiliu-poet peregrinările acestui fiu modern 
al lui Anchise ; cum, în ziua 

cînd a căzut sfîntul Ilion, 
a căzut Priam şi a pierit şi poporul regelui iscusit în mînuirea lăncii 9, 

cum, după căderea Troiei iunchereşti, după lungi peregrinări 
pe apă şi pe uscat, el a acostat în cele din urmă la ţărmul 
Cartaginei moderne şi a fost primit prieteneşte de regina 
Didona ; cum i-a mers mai bine decît lui Enea I, prin faptul 
că s-a găsit un Camphausen care a făcut totul pentru a 
reconstrui Troia şi a descoperit din nou sfîntul „teren legal" ; 
cum Camphausen a readus, în sfîrşit, pe Enea al său acasă la 
penaţii lui şi cum între zidurile Troiei 40 domneşte acum din 
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nou bucuria. Trebuie citite toate acestea, ca şi nenumăratele 
înflorituri poetice, pentru a simţi ce înseamnă cînd un entu
ziast vorbeşte unor oameni cuprinşi de entuziasm. 

De altfel toată această epopee îi serveşte d-lui Camp
hausen doar ca pretext pentru un ditiramb la adresa propriei 
sale persoane şi a propriului său guvern. 

„Da - exclamă el -, am crezut că este în spiritul organizării consti
tuţionale ca noi să acoperim o înaltă personalitate, ca noi să fim persoa
nele împotriva cărora să se îndrepte toate atacurile„. Aşa s-a şi întîmplat. 
Noi am fost pavăză dinastiei şi am făcut să se îndrepte asupra noastră 
toate pericolele şi toate atacurile ! " ,  

Ce compliment pentru „înalta personalitate " ,  ce compli
ment pentru „dinastie" I Fără d-l Camphausen şi cei şase 
paladini ai lui, dinastia ar fi fost pierdută. Ce dinastie 
puternică şi ce „dinastie cu adînci rădăcini în popor" trebuie 
să considere d-l Camphausen dinastia Hohenzollern pentru a 
vorbi  în felul acesta ! Intr-adevăr, dacă d-l Camphausen ar 
fi vorbit cu mai puţin „entuziasm unor oameni cuprinşi de 
entuziasm " ,  dacă ar fi fost mai puţin „pătruns de acel fior 
sacru pe care-l numim dragoste " sau dacă l-ar fi lăsat să vor
bească numai pe Hansemann al său, care se mulţumeşte cu 
„arama sunătoare" , ar fi fost mai bine pentru dinastie ! 

„Numai că eu, domnilor, nu spun asta cu mîndrie sfidătoare, ci cu 
umilinţa care izvorăşte din conştiinţa că măreaţa sarcină care ne-a fost 
încredinţată nouă şi dv. poate fi dusă la bun sfîrşit numai dacă spiritul 
blîndetel şi al împăciuirii va coborî şi asupra acestei Adunări, dacă ne 
putem bizui nu numai pe spiritul dv. de dreptate, dar şi pe indul
genţa dv. ! " .  

D-l Camphausen are dreptate să ceară blîndeţe ş i  indul
genţă pentru sine de la o Adunare care are ea însăşi atîta 
nevoie de blîndeţea şi de indulgenţa publicului I 

Scris la 9 iunie 1848. 
Publicat în 
.,Noua gazetă renană" nr. 10 
din 10 iunie 1848 

Se ti)ăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia în primejdie 

Colonia, 10 iunie. A sosit minunata sărbătoare a rusaliilor, 
cîmpiile au înverzit, iar pomii sînt în floare 41 ; şi, de vreme ce 
există oameni care confundă dativul cu acuzativul 42 ei se pre
gătesc s ă  reverse într-o singură zi sfîntul duh al reacţiunii 
peste întreaga ţară. 

Momentul a fost bine ales. La Neapole locotenenţii din 
garda regală şi mercenarii elveţieni au reuşit să înece tînăra 
libertate în sîngele poporului * ,  In Franţa o adunare a capita
liştilor încătuşează republica în legi draconice şi numeşte 
comandant la Vincennes pe generalul Perrot, acela ca

'
re la 

23 februarie a dat ordin, de la Hâtel Guizot, s ă  se deschidă 
focul, In Anglia şi în Irlanda sînt aruncaţi în închisoare, cu 
nemiluita, cartiştii şi adepţii repealului 43 şi sînt împrăştiate, 
cu ajutorul dragonilor, mitingurile unor oameni neînarmaţi. 
La Frankfurt, Adunarea naţională instituie ea însăşi acum 
triumviratul propus de răposatul Bundestag şi respins de 
comisia celor cincizeci 44• La Berlin, dreapta repurtează o vic
torie după alta, datorită superiorităţii ei numerice şi tropăitu
lui din picioare, iar prinţul Prusiei declară, prin intrarea sa în 
„patrimoniul întregii naţiuni „ 45,  revoluţia drept nulă şi 
neavenită. 

In Rheinhessen au loc concentrări de trupe. În jurul oraşu
lui Frankfurt sînt cantonaţi eroii care s-au distins în lupta 
din Ţara lacurilor 46 împotriva corpurilor de voluntari repu
blicani ; Berlinul şi Breslaul ** sînt încercuite de trupe, iar 
cum stau lucrurile în Provincia renană vom vedea imediat. 

Reacţiunea pregăteşe o mare lovitură. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 2 1-23. - Nota Red. 
** Denumirea poloneză : Wroclaw. - Nota Red. 



Colonia în pimejdie 65 

In timp ce în Schleswig se dau lupte, în timp ce Rusia tri
mite note ameninţătoare şi concentrează 300.000 de soldaţi la 
Varşovia, Prusia renană e înţesată de trupe, deşi burghezii din 
parlamentul de la Paris proclamă din nou că vor „pace cu 
orice preţ" ! 

In Prusia renană, în Mainz şi în Luxemburg se află încar
tiruite (potrivit relatărilor lui „Deutsche Zeitung" 47) patru
sprezece regimente de infanterie cu efectivul complet 
(regimentele 13 ,  15* ,  16 ,  17,  25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40) , 
cu alte cuvinte o treime din întreaga infanterie de linie şi de 
gardă din Prusia (45 de regimente) . O parte din aceste 
regimente se află pe picior de război, iar celelalte sînt întărite 
prin mobilizarea unei treimi din rezervişti. In afară de aceasta, 
mai sînt aşteptate aici trei regimente de ulani, două de husari 
şi unul de dragoni, la care se va adăuga în curînd şi un 
regiment de cuirasieri. La acestea trebuie adăugate cea mai 
mare parte a brigăzilor a 7-a şi a 8-a de artilerie, din care cel 
puţin jumătate este dej a în stare să execute deplasări (adică 
efectivul în cai a fost mărit de la 19 la 121  de cai de fiecare 
baterie sau de la 2 pînă la 8 atelaje de tun) . Pentru Luxem
burg şi Mainz a fost formată, în plus, o a treia companie de 
artilerie. Aceste trupe sînt dispuse într-un mare arc care se 
întinde de la Colonia şi Bonn, prin Koblenz şi Trier, pînă la 
graniţele cu Franţa şi Luxemburg. Toate fortăreţele sînt apro
vizionate cu arme, şanţurile sînt prevăzute cu palisade, iar 
copacii de pe glacis pe alocuri sînt tăiaţi complet, iar pe 
alocuri doar pe linia de tragere a tunurilor. 

Dar cum stau lucrurile aici, în Colonia ? 
Forturile Coloniei sînt complet înarmate. Au fost instalate 

platformele, au fost tăiate ambrazurile, tunurile se află aici 
şi vor fi amplasate pe poziţiile lor. In fiecare zi se munceşte 
la aceste lucrări de la ora 6 dimineaţa pînă la 6 seara. După 
cît se aude, tunurile au fost scoase din oTaş noaptea cu rotile 
înfăşurate, pentru a evita orice zgomot. 

lntărirea zidului împrejmuitor al oraşului a şi început la 
Bayenturm şi a înaintat pînă la b astionul nr. 6, adică pînă la 
jumătatea valului fortăreţei. In sectorul 1 au fost deja ampla-
sate 20 de tunuri. 

• 

* Nu este întru totul exact. Din regimentul 1 3  se află acolo numai 
o parte, regimentul 15 este în întregime în Westfalia dar poate fi adus 
acolo în cîteva ore cu trenul. 

5 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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La bastionul nr. 2 (Severintor) tunurile au fost amplasate 
la poartă. E de ajuns ca ele să fie întoarse pentru a deschide 
focul asupra oraşului. 

Cea mai bună dovadă că acest armament este numai apa
rent îndreptat împotriva unui duşman din afară şi că în reali
tate el este îndreptat chiar împotriva ·oraşului Colonia ne-o 
oferă faptul că aici copacii de pe glacis au rămas pretutindeni 
neatinşi. Aşadar, în caz că trupele vor trebui să p ărăsească 
o raşul şi să se refugieze în forturi, tunurile amplasate pe zidul 
împrejmuitor nu vor putea acţiona împotriva forturilor, în 
timp ce absolut nimic nu împiedică mortierele, obuzierele şi 
tunurile de 24 de pfunzi ale forturilor să tragă asupra oraşului 
cu obuze şi bombe, pe deasupra copacilor. Forturile se află la 
o distanţă de numai 1 .400 de paşi de zidu1l împrejmuitor, ceea 
ce le permite să bată în orice parte a oraşului cu bombe, care 
p ot fi trase pînă la distanţa de 4.000 de paşi. 

Acum cîteva cuvinte despre măsurile îndreptate direct  îm
potriva oraşului. 

Arsenalul, situat vizavi de sediul administraţiei distric
tuale, este golit de arme. Armele sînt ambalate bine, ca să nu 
fie observate, şi expediate spre forturi. 

In lăzi pentru puşti se aduc în oraş proiectile de artilerie 
şi se depun de-a lungul zidului împrejmuitor, în depozitele de 
materiale de război, care nu pot fi lovite cu bombe. 

In momentul cînd scriem aceste rînduri se distribuie arti
leriştilor puşti cu baionete, deşi este ştiut că în Prusia artileria 
nu este de loc instruită în mînuirea acestor arme. 

O parte din infanterie este deja instalată în forturi. Toată 
Colonia ştie că alaltăieri au fost distribuite cîte 5.000 de car
tuşe de fiecare companie. 

Pentru cazul unei ciocniri cu poporul au fost date urmă
toarele dispoziţii : 

La primul semnal de alarmă, compania 7 de artilerie (de 
cetate) se îndreaptă spre forturi. 

Indată după aceea şi bateria a 37-a este scoasă din oraş. 
Această baterie este de pe acum complet „gata pentru luptă " .  

Companiile 5 şi  8 artilerie rămîn deocamdată î n  oraş. Ele 
au cîte 20 de încărcături de fiecare piesă. 

Husarii pornesc din Deutz spre Colonia. 
Infanteria ocupă Piaţa nouă, Hahnentor şi Ehrentor, pentru 

a acoperi retragerea tuturor trupelor din oraş, şi îndată după 
aceea se va adăposti şi ea în forturi. 



Colonia în primejdie 67 

In acelaşi timp ofiţerii superiori fac tot ce le stă în putinţă 
p entru a insufla trupelor vechea ură prusacă împotriva noii 
stări de lucruri. Acum, cînd reacţiunea este în floare, nu-i 
nimic mai uşor decît, sub pretextul unei cuvîntări împotriva 
tulburătorilor şi republicanilor, să te dedai la cele mai odioase 
atacuri împotriva revoluţiei şi împotriva monarhiei consti
tuţionale. 

Şi trebuie spus că niciodată n-a fost Colonia atît de liniştită 
ca în ultima vreme. ln afară de o adunare cu totul lipsită de 
importanţă care a avut loc în faţa casei d-lui Regierungspra
sident şi de o încăierare pe Heumarkt, în ultimele p atru săp
tămîni nu s-a întîmplat nimic care să fi alarmat cit de cit 
măcar garda civilă. Prin urmare, toate aceste măsuri n-au fost 
cîtuşi de puţin impuse e situaţie. 

Repetăm : după toate aceste măsuri, care nu-şi p ot găsi 
nici o explicaţie ; după concentrarea de trupe de la Berlin şi 
Breslau, care ne este confirmată de scrisorile primite, după 
înţesarea cu soldaţi a Provinciei renane atît de odioasă reac
ţionarilor, nu ne putem îndoi că reacţiunea pregăteşte o 
puternică lovitură generală. 

Se pare că aici, la Colonia, declanşarea ei a fost fixată pen
tru a doua zi de rusalii. Circulă zvonuri insistente că în 
această zi „va începe".  Reacţiunea va căuta să provoace mici 
dezordini, pentru ca apoi să dea imediat ordin trupelor să 
acţioneze, să ameninţe cu bombardarea oraşului, să dezarmeze 
garda civilă, să aresteze pe principalii tulburători, pe scurt să 
recurgă la represiuni de felul celor de la Mainz şi Trier *. 

Atragem în mod serios atenţia muncitorilor din Colonia 
asupra acestei curse pe care le-o întinde reacţiunea. Ii rugăm 
insistent să nu dea nici cel mai mic prilej partidului vechi
prusac să instaureze în Colonia despotismul legilor marţiale. 
Ii rugăm să lase să se scurgă în cea mai perfectă linişte aceste 
două zile ale rusaliilor, pentru a zădărnici astfel întregul plan 
al reacţionarilor. 

Dacă-i dăm reacţiunii prilej să ne atace, sîntem pierduţi ; 
o să se întîmple cu noi ceea ce s-a întîmplat cu cei de la 
Mainz. Dacă o silim să ne atace, şi ea se hotărăşte într-adevăr 
să facă acest pas, atunci cei din Colonia vor avea p rilejul s ă  
arate c ă  nici e i  n u  ezită nici o clipă să lupte p înă l a  ultima 
picătură de sînge pentru cuceririle lui 18 martie. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 -20. - Nota Red. 

5* 
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Post-scriptum. Chiar acum au fost publicate următoarele 
ordine : Pentru cele două zile ale rusaliilor se contramandează 
adunarea pentru primirea parolei (de obicei ea este anunţată 
cu o deosebită solemnitate) . Trupele rămîn consemnate în 
cazărmi, unde li se va comunica ofiţerilor parola. 

Companiile de artilerie de cetate, companiile de reparaţii 
de armament de artilerie, ca şi garnizoana de infanterie a for
turilor, capătă zilnic, cu începere de azi, în afară de porţia 
de pîine obişnuită, o raţie de pîine pentru patru zile, as tfel 
că sînt în permanenţă aprovizionate pentru opt zile. 

Artileria face, încă de astă seară de la ora 7, exerciţii 
de luptă. 

Scris de F. Engels la 10 iunie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 1  
din 1 1  iunie 1 848 

Se tipăreşte dupd textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 1 1  iunie. Ambele adunări, cea de la Frankfurt şi 
cea de la Berlin, au consemnat în mod solemn, în procesele 
lor verbale, o declaraţie de incompetenţă. Prima, prin votul 
ei în problema Schleswig-Holsteinului, recunoaşte că Bundes
tagul este forul ei superior 48• Cealaltă, adoptînd, împotriva 
propunerii făcute de deputatul Berends, hotărîrea cu pri
vire la trecerea motivată la chestiunile curente, nu numai 
că dezavuează revoluţia *, dar declară în mod ca tegoric că a 
fost convocată numai pentru a cădea de acord asupra consti
tuţiei şi, prin aceasta, recunoaşte principiul de căpetenie al 
proiectului de constituţie propus de guvernul Camphausen. 
Amîndouă adunările şi-au făcut o apreciere justă. Amîndouă 
sînt incompetente. 

Scris la 1 1  iunie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 12-13 
din 13 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 73-86. - Nota Red. 
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Dezbaterile de la Berlin cu privire la revoluţie 

I 

Colonia, 13 iunie. Adunarea conciliatoare şi-a spus, în sfîr
şit, cu hotărîre cuvîntul. A dezavuat revoluţia şi a recunos
cut teoria concilierii. 

Starea de lucruri asupra căreia trebuia să se pronunţe era 
următoarea : 

La 18  martie regele a promis o constituţie, a introdus liber
tatea presei pe cauţiune şi a făcut o serie de declaraţii în 
sensul că unitatea Germaniei poate fi realizată dacă Getma
nia va fi încorporată Prusiei. 

Acestea au fost concesiile făcute la 18 martie, reduse la 
adevăratul lor conţinut. Faptul că berlinezii s-au declarat 
mulţumiţi de ele, că au manifestat în faţa palatului spre a-i 
mulţumi regelui pentru concesiile făcute dovedeşte cît se 
poate de limpede necesitatea revoluţiei de la 18  martie. Tre
buia revoluţionat nu numai statul, ci şi cetăţenii lui. Ei nu se 
puteau dezbăra de mentalitatea lor de supuşi (Untertan) de
cît într-o sîngeroasă luptă de eliberare. 

Cunoscuta „neînţelegere" a provocat revoluţia. Căci s-a 
produs într-adevăr o neînţelegere. Agresiunea soldaţilor, 
lupta c are a ţinut timp de 16  ore, necesitatea pentru popor 
de a obţine cu forţa retragerea trupelor, toate acestea consti
tuie o dovadă suficientă că poporul înţelesese cu totul greşit 
concesiile făcute la 18 martie. 

Rezultatele revoluţiei au fost : pe de o parte, înarmarea 
poporului, dreptul de asociere şi suveranitatea poporului 
cucerită efectiv ; pe de altă parte, menţinerea monarhiei şi 
guvernul Camphausen-Hansemann, adică guvernul reprezen
tanţilor marii burghezii. 



Dezbaterile de la Berlin cu privire la revoluţie 71 

Revoluţia a avut deci două serii de rezultate, care în mod 
necesar trebuiau să fie divergente. Poporul a învins şi şi-a 
cucerit o seamă de libertăţi cu caracter net democratic ; însă 
conducerea nemijlo cită n-a trecut în mîinile lui, ci în acelea 
ale marii burghezii. 

Intr-un cuvînt, revoluţia n-a fost dusă pînă la capăt. 
Poporul a îngăduit formarea unui guvern din reprezentanţi ai 
marii burghezii, şi aceştia şi-au arătat de îndată tendinţele 
lor, făcînd propuneri de alianţă vechii nobilimi prusiene şi 
birocraţiei. Arnim, Kanitz şi Schwerin au intrat în guvern. 

De teama poporului, adică de teama muncitorilor şi a bur
gheziei democratice, marea burghezie, dintotdeauna contra
revoluţionară, a încheiat o alianţă ofensivă şi defensivă cu 
reacţiunea. 

Partidele reacţionare reunite au început lupta lor împo
triva democraţiei prin aceea că au pus sub semnul întrebării 
revoluţia. A fost renegată victoria poporului ; s-a confecţionat 
faimoasa listă a celor „şaptesprezece militari morţi " ; luptă
torii de pe baricade au fost ponegriţi în fel şi chip. Dar nu 
numai atît. Guvernul a hotărît într-adevăr să se întrunească 
Dieta unită, care fusese convo cată încă înainte de revoluţie, 
şi a pus-o să însceneze post festum trecerea legală de la abso
lutism la constituţie. Prin aceasta el renega de-a dreptul 
revoluţia. Apoi a inventat teoria concilierii, renegînd prin 
aceasta din nou revoluţia şi contestînd totodată suveranitatea 
poporului. 

Aşadar, revoluţia a fost într-adevăr pusă sub semnul între
bării, şi aceasta a fost posibil pentru că ea a fost numai o 
semirevoluţie, pentru că a fost numai începutul unei îndelun
gate mişcări revoluţionare. 

Nu putem să intrăm aici în amănunte şi să arătăm de ce şi 
în ce măsură dominaţia momentană a marii burghezii din 
Prusia constituie o etapă tranzitorie necesară spre democraţie 
şi de ce marea burghezie a trecut de p artea reacţiunii îndată 
după înscăunarea ei. Deocamdată relatăm doar faptul în sine. 

Adunarea conciliatoare trebuia să se pronunţe acum dacă 
recunoaşte sau nu revoluţia. 

Insă a recunoaşte revoluţia în asemenea împrejurări în
semna a recunoaşte latura democratică a revoluţiei în opoziţie 
cu marea burghezie, care voia să anuleze această latură. 

A recunoaşte revoluţia însemna, în acel moment, a recu
noaşte tocmai inconsecvenţa revoluţiei şi, prin urmare, a 
recunoaşte mişcarea democratică, care era îndreptată împo-
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triva unora dintre rezultatele revoluţiei. Insemna a recunoaşte 
că în Germania are loc o revoluţie, în procesul căreia guver
nul Camphausen, teoria concilierii, votul indirect, dominaţia 
marilor capitalişti şi roadele activităţii Adunării însăşi pot fi, 
ce-i drept, etape de tranziţie inevitabile, dar nu sînt în nici 
un caz nişte rezultate definitive. 

Dezbaterile din cameră în legătură cu recunoaşterea revo
luţiei au fost ample şi ambele părţi au participat la ele cu 
mult interes , dar cu o uimitoare sărăcie de spirit. Rareori ai 
ocazia să citeşti ceva mai dezolant ca aceste dezbateri dezlî
nate, întrerupte tot timpul de vociferări sau de subtilităţi în 
legătură cu regulamentul. In locul pasiunii înflăcărate a luptei 
de partid, un calm rece, care ameninţă în fiecare moment să 
degenereze într-o simplă conversaţie ; în locul unei argumen
tări tăioase, multă şi confuză vorb ărie despre tot felul de 
nimicuri ; în loc de replici zdrobitoare, plicticoase predici 
morale despre esenţa şi natura moralităţii. 

Nici stînga nu s-a remarcat în mod deosebit în aceste dez
bateri. Cei mai mulţi dintre oratorii ei repetă acelaşi lucru ; 
nici unul nu îndrăzneşte s ă  atace problema cu toată hotărîrea 
şi să ia în mod făţiş o atitudine revoluţionară. Tuturor Je e 
frică să nu lovească, să nu j ignească, să nu sperie pe cineva. 
Dacă luptătorii de la 18 martie n-ar fi dat dovadă, în lupta lor, 
de mai multă energie şi p asiune decît au dat dovadă domnii 
de stînga în aceste dezbateri, ar fi vai de Germania. 
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II 

Colonia, 14 iunie. Dezbaterile sînt deschise de deputatul 
Berends din Berlin, care propune următoarea moţiune : 

„Adunarea recunoaşte revoluţia şi declară că luptători de la 1 8  şi 19  
martie au binemeritat de la patrie".  

Forma moţiunii - formulare de un laconism antic roman, 
care a fost apoi  reluată de marea revoluţie franceză - a fost 
foarte potrivită. 

Cu atît mai nepotrivit a fost, în schimb, felul în care şi-a 
argumentat d-l Berends moţiunea sa. Cuvîntarea sa n-a fost 
revoluţionară, ci împăciuitoristă. Trebuia să  exprime, în faţa 
unei adunări de reacţionari, minia luptătorilor de pe bari
cade insultaţi ; el însă a conferenţiat foarte liniştit şi într-un 
limbaj sec, ca şi cum ar fi vorbit, tot în calitate de profesor, 
la uniunea meseriaşilor din B erlin. Avea de apărat un lucru 
foarte simplu şi foarte clar, dar expunerea lui a fost cit se 
poate de confuză. 

D-l Berends începe astfel : 

„Domnilor ! Recunoaşterea revoluţiei este cit se poate de firească ( ! ) .  
tnsăşi Adunarea noastră constituie o recunoaştere elocventă a marii miş· 
cări care a cuprins toate ţările civilizate ale Europei. Adunarea de faţă 
este un rezultat al acestei revoluţii ; existenţa ei înseamnă deci o recu
noaştere de fapt a revoluţiei" .  

In primul rînd, n u  este cîtuşi d e  puţin vorba d e  a recu
noaşte, în eneral, ca un fapt „marea mişcare care a cuprins 
toate ţările civilizate ale Europei u ; aşa ceva ar fi de prisos 
şi n-ar avea nici o importanţă. Dimpotrivă, este vorba de a 
recunoaşte luptele de stradă de la Berlin - care sînt prezen
tate ca o rebeliune - drept o revoluţie autentică, reală. 
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In al doilea rînd, Adunarea de la Berlin reprezintă fără 
îndoială, într-o anumită privinţă, „o recunoaştere a revoluţiciu ,  
întrucît fără luptele d e  stradă le l a  Berlin nu s-ar fi obţinut 
o constituţie „pe calea concilierii " ,  ci cel mult o constituţie 
impusă. lnsă prin felul cum a fost convocată, prin mandatul 
care i-a fost dat de către Dieta unită şi de către guvern, ea a 
devenit în aceeaşi măsură o renegare a revoluţiei. O Adunare 
care se situează „pe terenul revoluţiei " nu conciliază, ci de
cretează. 

In al treilea rînd, Adunarea a recunoscut teoria concilierii 
chiar p rin votul în favoarea adresei şi a renegat revoluţia 
chiar din momentul în care a votat împotriva procesiunii la 
mormîntul celor căzuţi 49• Ea a renegat revoluţia prin faptul 
că, în genere, „ţine şedinţe"  concomitent cu Adunarea de la 
Frankfurt. 

Aşadar, moţiunea d-lui Berends a fo st efectiv respinsă de 
două ori. Cu atît mai mult trebuia să fie respinsă de data asta, 
cînd Adunarea era nevoită să se pronunţe pe faţă. 

Din moment ce Adunarea era reacţionară, din moment ce 
era sigur că poporul nu mai poate aştepta nimic de la ea, 
era în inteiresul celor de stînga ca minoritatea, care era 
pentru moţiune, să fie cît mai mică şi să cuprindă numai pe 
membrii cei mai hotărîţi. 

Aşadar, d-l Berends nu avea nici un motiv s ă  se sfiască. El 
trebuia s ă  ia o atitudine cit mai hotărîtă, cît mai revoluţionară. 
In loc să se cramponeze de iluzia că Adunarea este şi vrea să 
fie o Adunare constituantă, că ea se situează pe terenul revolu
ţiei, el ar fi trebuit să-i arate că ea a şi renegat în mod indi
rect revoluţia şi so invite să facă acum în mod deschis acest 
lucru. 

Nu numai el, dar, în gemere, nici unul dintre o ratorii de 
stînga n-a urmat această politică, singura adecvată partidu
lui democrat. Ei s-au amăgit cu iluzia că vor putea convinge 
Adunarea să facă un pas revoluţionar. De aceea au făcut 
concesii, au atenuat, au vorbit de împăcare şi, prin aceasta, 
au renegat ei înşişi revoluţia. 

D-l Berends continuă apoi, cu multă răceală şi într-un lim
baj sec, să-şi expună părerea sa despre revoluţie în general şi 
despre revoluţia de la Berlin în special. In cursul expunerii 
s ale, rferindu-se la obiecţia că revoluţia era de prisos întru
cît regele a admis încă dinainte totul, el rspnde : 

„Fireşte că maiestatea-sa regele a făcut multe concesii... Dar s-a ob
tinut oare prin aceste concesii satisfacerea poporului 1 Ni s-a dat vreo 
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garanţie că aeastă promisiune va deveni într-adevăr realitate ? Eu cred că 
această garanţie a fost dobîndită abia„. după luptă !„.  Este ştiut că o 
asemenea transformare a statului poate lua naştere şi poate prinde rădă
cini trainice numai în marile catastrofe ale luptei. Un fapt important nu 
fusese încă admis la 18 martie, şi anume înarmarea poporului... Abia 
după ce poporul s-a înarmat, s-a simţit asigurat împotriva posibilităţii 
unor neînţelegeri... Lupta este deci ( ! ) ,  desigur, un fel e fenomen al 
naturii ( ! ) ,  însă un fenomen necesar„., catastrofa prin care transformarea 
vieţii de stat devine realitate, devine adevăr ". 

Din această expunere lungă, încîlcită şi plină de repetări 
reiese dt s e  poate de limpde că d-l Berends nu ste de loc 
lămurit asupra rezultatel or şi necesităţii revoluţiei. El nu 
cuno aşte alte rezultate ale revoluţiei d ecît „garantia" promi
siunilor de la 18 m artie şi „înarmarea poporului " ; iar necesi
tatea ei o construieşte pe cale ilozofică, parafrazînd încă o 
dată „garanţia" , în stil mai preţi os,  şi în încheiere ne asigură 
solemn că nici o revoluţie nu poate i realizată f:ră revoluţie. 

Cînd spui că revoluţia era necesară, nu se înţelege altceva 
decît că era necesară pentru a dobîndi ceea ce am dob îndit 
acum. Necesitatea revoluţiei stă în raport direct cu rezulta
tele i. Dar cum d-l Berends nu este lămurit asupra rezulta
telor i, fireşte că este nevoit să recurgă la asigurări grandi
locvente pentru a construi necesitatea ei. 

Care au fost rezultatele revoluţiei ? In nici un caz „garan
ţia" promisiunilor de la 18 marNe, ci, dimp otrivă, rstunarea 
a cestor promisiuni. 

La 18 maTtie se promisese o monaihie în car e  nobilimea, 
birocraţia, armata şi popimea p ăstrau în mîinile l o r  puterea, 
însă acordau totodată drept de control marii burghezii prin
tr-o constituţie dăruită şi pintr-o libertate a presei pe cau
ţiune. Pentru popor - drapele germane şi flot ă  germană în 
lo cul celor prusiene, serviciu militar în cadrul Confederaţiei 
germane şi nu în cadrul rusiei. 

Revoluţia a răsturnat toate fo rţele monarhiei absolute : 
nobilimea, pe birocraţi, p e  militari şi pe popi. Ea a adus la 
putere marea burghezie, şi numai pe e a. Ea a dat poporului 
arma libertăţiri presei fără cauţiune, dreptul d e  asociere şi, 
cel puţin în parte, chiar arma materială, puşca. 

Dar nu acesta este rezultatul principal. Poporul care a 
luptat şi a înins pe baricade este cu to tul alt popor decît 
acela care a manifestat la 18 martie în faţa palatului şi a fost 
lămurit prin ata·curi ale dragonflor asupra semnificaţiei 
concesiilor obţinute. El este capabil de cu totul alte lucruri 
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şi are cu totul altă atitudine faţă de guven. Cea mai impor
tantă cucerire a revoluţiei este revoluţia însăşi. 

„Ca berlinez, pot spune fără nici o ezitare că noi am încercat un 
sentiment dureros• (şi nimic mai mult ! )„ .  „văzînd cum este defăimată 
această luptă„. Mă refer la cele spuse de d-l preşedinte al Consiliului de 
Miniştri, care„. a arătat că un popor mare şi reprezentanţii lui trebuie 
să acţioneze cu îngăduinţă, în spirit împăciuitor, La această îngăduinţă 
apelez eu cind vă propun, ca reprezentant al Berlinului , să recunoaşteţi 
zilele de 18 şi 19 martie. In general, după revoluţie populaţia Berlinului 
a avut tot timpul o atitudine cit se poate de onorabilă şi de demnă. Se 
poate să se fi produs şi unele excese„. De aceea cred că este cazul ca 
Adunarea să declare etc. etc.• .  

La această concluzie laşă, care reneagă revoluţia, nu 
avem de adăugat decît că, după o asemenea motivare, moţiu
nea merita s ă  fie respinsă. 
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III 

Colonia, 14 iunie. Primul amendament care a fost opus 
moţiunii lui Berends şi-a datorat scurta sa existenţă d-lui 
deputait Brehmer. Era o declaraţie vagă şi binevoitoare prin 
care : 1) era recunoscută revoluţia, 2) era recunoscută teoria 
concilierii, 3) erau recunoscuţi toţi cei ce contribuiseră la 
transformările care avuseseră loc şi 4) era recunoscut marele 
adevăr că 

N u  calul, nu călăreţul 
Apără culmile abrupte 
Pe care stau monarhii 0, -

prin care, în cele din urmă, revoluţia însăşi era iarăşi redusă 
la o expresie specific prusiană. Onorabilul domn profesor 
Brehmer dorea să saisfacă toate partidele, iar ele nici nu 
voiau s ă  ştie de el. Amendamentul lui a fost respins fără să 
fie pus în discuţie, şi d-1 Brehmer s-a retras cu toată resem
narea unui umanitarist dezamăgit, 

S-a urcat apoi  la tribună d-l Schulze din Delitzsch. D-l 
Schulze este şi dînsul un admirator al revoluţiei, însă nu atît 
n admirator al luptătorilor de pe baricade, cît al oamenilor 
din dimineaţa următoare, care, spre deosebire de „luptători " ,  
poar.tă numele de „popor" .  El î-şi exprimă dorinţa s ă  ie apre
iată îndeosebi „comportarea poporuli după luptă" . Entu
ziasmul lui a fost fără margini cînd a auzit 

„despre moderaţia şi cuminţenia poporului atunci cînd n-a mai avut 
în faţa sa nici un adversar ( ! )„. ,  despre seriozitatea, despre spiritul îm
păciuitor al poporului„., despre atitudinea lui faţă de dinastie„. Ne-am 
dat seama că p oporul era perfect conştient că în aceste clipe se află 
iată în iată cu istoria 1 1• 
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Pe d-l Schulze nu-l entuziasmează atît activitatea revolu
ţionară a poporului în timpul luptei, cit inactivitatea li prin 
nimic revoluţionară de după luptă. 

A aprecia mărinimia poporului după revoluţie nu poate 
însemna decît una din două : 

Ori a insulta p oporul, căci ar fi o insultă la adresa poporu
lui să apreciezi ca un merit faptul că nu cmite josnicii după 
victorie ; 

ori a recunoaşte că, după victoria repurtată prin forţa 
armelor, poporul se lasă cuprins de molşeală, ceea ce dă 
reacţiunii posibilitatea să ridice din nou capul. 

„Pentru a le îmbina pe amîndouă " ,  d-l Schulze şi-a expri
mat „admiraţia"  sa, „vecină cu entuziasmul" ,  în primul rînd 
pentru faptul că poporul s-a comportat cumsecade şi, în al 
d oilea rînd, pentru că a dat reacţiunii ocazia să-şi vină 
în fire. 

„Comportarea poporului " a constat în faptul ·Că a stat, 
plin de entuziasm, „faţă în faţă cu istoria" ,  într-un moment 
cînd ar i trebuit să făurească istoria ; că din cauza „ com
portă.i U sale, a „moderaţiei U I „cuminţeiei U I „ adîncii serio
zităţi "  şi a „sentimentului" său 1 1de nespus ă înălţare" 1-a 
ştiut s ă-i împiedice pe miniştri să-i răpească prin înşelăciune 
una cite una libertăţile dobîndite ; că a considerat revoluţia 
ca încheiată, în loc so continue. Cu totul altfel s-au compor
tat vienezii, care au învins reacţiunea dindu-i lovitură după 
lovitură şi care au cucerit acum un parlament constituant în 
loc de unul ·Conciliant ! 51 

D-l Schulze (din Delitzsch) recunoaŞte deci revoluţia cu 
condiţia de a nu o recunoaşte. Pentru aceasta a fost răsplătit 
cu stigăte frenetice de „bravo I " .  

După o scurtă dispută în legătură ou regulamentul apare 
la tribună însuşi d-l Camphausen. Dînsul observă ·Că, potrivit 
p ropunerii lui Berends, 11Adunarea trebuie să se pronunţe 
asupra unei idei, să-şi exprime părerea" .  Pentru d-l Camphau
sen revoluţia este numai o „idee" .  De aceea el „lasă în 
seama" Adunării să hotărască ea dacă e cazul să facă sau 
nu acest lucru. După p ărerea lui, în ce priveşte chestiunea 
însăşi, „poate că nici nu eistă o divergenţă de păreri prea 
importantă" , avînd în vedere faptul îndeobşte cunoscut că, 
atunci cînd se ceartă doi biirgeri germani , ei sînt au fod • 
întotdeauna de acord. 

* - în fond, - Nota Trad. 
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„Dacă vreţi să repetaţi că„. am păşit într-o perioadă care trebuie si 
aibă ca urmare ... cele mai importante transformări" (aşadar nu le-a avut 
încă) , „ atunci nimeni nu poate fi de acord mai mult decît mine în această 
privinţă". 

„Dacă, dimpotrivă, vreţi să susţineţi că statul şi puterea de stat şi-au 
pierdut baza lor juridică, că a avui loc o răsturnare violen tă a puterii 
existente ... atunci protestez împotriva unei asemenea interpretări". 

Pînă acum d-l Camphausen •Considera ·Că meritul său prin
cipal constă în aceea că a reînnodat firul rupt al legalităţii ; 
acum susţine că acesta n-a fost rupt niciodată. Puţin importă 
că faptele îl dezmint categoric ; dogma neîntreruptei transmi
teri legale a puterii de la Bodelschwingh pînă la Camphausen 
poate să nu ţină seama de fapte. 

„Dacă vreţi să insinuaţi că ne aflăm în ajunul unor evenimente simi
lare acelora pe care le cunoaştem din istoria revoluţiei engleze din se
colul al XVII-iea şi a celei franceze din secolul al XVIII-iea, al căror 
rezultat final a fost trecerea puterii în mîinile unui dictator " ,  

atunci d-l Camphausen se vede de asemenea nevoit să pro
testeze. 

Prietenul istoriei care gîndşte nu putea, fireşte, să scape 
ocazia de a .plasa, pe seama Tevoluţiei in Berlin, acele 
reflexii pe care birgerul german le ascultă cu atît mai multă 
plăcere cu cît le-a citit mai des în scrierile lui Rotteck. Re
voluţia din Berlin nu putea să ie o revoluţie fie şi numai 
pentru motivul că, în acest caz, ea ar i fost nevoită să dea 
naştere unui Cromwell sau Napoleon, fapt împotriva căruia 
d-l Camphasen protestează. 

D-l Camphausen îngăduie, în cele din urmă, conciliato
rilor săi „să-şi exprime simpatia pentru victimele unei cioc
niri funeste", remarcînd însă că, în cazul de faţă, „esenţialul 
depinde de felul cum ea va fi exprimată" , şi doreşte ca 
întreaga chestiune să fie lăsată în seama unei comisii. 

După un nou incident în legătură cu regulamentul apare 
în sfîrşit un orator care ştie să înduioşeze inimile pentru 
că intră în fondul chestiunii. Este vorba de sfinia-sa d-l 
pastor Muller din Wohlau, care se pronunţă pentru amenda
mentul lui Schulze. D-l pastor nu vrea „să reţină prea mult" 
Adunarea, ci vrea „să se refere numai la un punct foarte 
esenţial" .  

In  a•cest scop, d-l pastor supune Adunării următoarea pro
blemă : 

„Moţiunea ne-a condus în domeniul moral, şi dacă nu ne limităm 
s-o considerăm în suprafaţa ei (cum se procedează pentru a considera 



80 Dezbaterile de la Berlin cu privire la revoluţie 

o chestiune în suprafaţa ei ?) , ci în adîncimea ei" (există o adîncime 
goală, aşa cum există şi o vorbărie goală), „atunci vom fi nevoiţi să 
recunoaştem, oricît de greu ne-ar fi acest lucru, că este vorba nici mai 
mult nici mai puţin decît de recunoaşterea morală a răscoalei ; şi de 
aceea vă întreb : o răscoală - este ea morală sau nu ?• 

Nu-i vorba aici de o problemă poitică de partid, ci de 
ceva infinit mai important : de o problemă teologică-filozo
fică-morală. Adunarea trebuie să cadă de acord cu coroana 
nu asupra unei constituţii, ci asupra unui sistem de filozofie 
morală. , ,O răscoală - este ea morală, sau nu ? "  Aceasta 
este problema. Şi ce a răspuns d-l pastor Adunării care stătea 
cu sufletul la gură ? 

„Nu cred însă că sîntem chema/i să hotărîm aici asupra acestui înalt 
principiu moral I I "  

D-l pastor a intrat î n  fondul p roblemei numai •ca s ă  de
clare că pentru dînsul ea e o problemă de nepătruns. 

„Ea a constituit un obiect de reflexie pentru mulţi cugetători pro
funzi, care n-au ajuns totuşi Ia o concluzie precisă. Şi nici noi nu vom 
putea clarifica îndeajuns această problemă în cursul unei scurte dez
bateri " .  

Adunarea a rămas ca trăznită. D-l p astor îi  pune o pro
blemă morală cu toată acuitatea şi seriozitatea pe care o cere 
subiectul ; i-o pune pentru ca imediat după aceea să declare 
că problema e insolubilă. In această atmosferă apăsătoare, 
conciliatorii trebuie să se i simţit ca şi •Cum s-ar i aflat 
într-adevăr „pe terenul revoluţiei " .  

Dar asta n-a fost, de fapt, nimic altceva decît o simplă 
manevră duhovnicească a d�lui pstor pentru a determina 
Adunarea să se pocăiască. Iar pentru cei plini de căinţă el 
a avut gata pregătit un strop de balsam : 

„Eu cred că mai există şi un al treilea punct de vedere, care trebuie 
luat în considerare aici : cei căzuţi la 18 martie au ac/ionat într-o stare 
de spirit care nu permite adoptarea unei ho tărîri cu caracter moral I 1• 

Luptătorii de pe baricade nu erau lucizi . 

„De mă întrebaţi însă dacă îi consider îndreptă/iii din punct de ve
dere moral, vă răspund cu toată hotărîrea : da 1• 

Iar noi întrebăm : dacă un p ropovăduitor de la ţară al 
cuvîntului lui dumnezeu se lasă ales şi trimis la Berlin numai 
pentru a plictisi publicul cu cazuistica sa moralizatoare, este 
acesta un lucru moral sau imoral ? 
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Deputatul Hoier, în  calitatea sa de ţăran pomeranian, pro
testează împotriva întregii chestiuni. 

„Căci cine au fost soldaţii ? Oare nu fraţii şi fiii noştri ? Gîndi
ţi-vă bine ce impresie i-ar face unui tată de pe malul mării" (în limba 
vendă : po more, adică din Pomerania) „dacă ar auzi cum a fost tratat 
aici fiul său ! " 

Armata putea să se comporte oricum, putea să devină 
instrumentul celei mai infame trădări - n-are a-face ; ea era 
formată din tinerii noştri pomeranieni şi, prin urmare, de trei 
ori „ura" pentru ei I 

Deputaitul Schultz din Wanzleben : Domnilor, se impune 
să-i apreciem pe berlinei. Curajul lor a fost fără margini. Ei 
nu şi-au biruit numai frica în faţa tunurilor. 

„Ce înseamnă frica de a fi sfîrtecat de mitralii in comparaţie cu 
pericolul de a ţi se aplica pedepse aspre, p oate chiar dezonorante, ca par
ticipan t la dezordini de stradă I Curajul necesar pentru a participa la o 
asemenea luptă este atît de sublim, incit nu poate fi comparat cu el 
nici chiar curajul celui care stă cu pieptul deschis în faţa gurilor 
de tun I "  

Aşadar, germanii n-au făcut revoluţie înainte d e  1848 
pentru că le era frică de comisarul de poliţie. 

Ia apoi cuvîntul ministrul Schwerin, care declară că demi
sionează dacă propunerea lui Berends va fi primită. 

Elsner şi Reichenbach se pronunţă împotriva amendamen
tului li Schulze. 

Dierschke arată că revoluţia trebuie recunoscută pentru 
că „lupta pentru libertatea morală nu s-a terminat încă" şi 
pentru că însăşi Adunarea „a luat naştere datorită libertăţii 
morale " .  

Jacoby cere „deplina recunoaştere a revoluţiei cu toate 
urmările ei" .  Cuvîntarea lui a fost cea mai bună din toată 
şedinţa, 

După atîta morală, plictiseală, nehotărîre şi împăciuito
rism, avem, în sfîrşit, bucuria s ă�l vedem pe Hansemann al 
nostru urcînd la tribună. Acum vom auzi, în sfîrşLt, ceva 
hotărît, ceva care să aibă o noimă ; dar degeaba, astăzi şi 
d-l Hansemann este blajin, împăiuitor. El îşi are motivele 
sale, căci nu întreprinde nimic fără să-şi aibă motivele sale. 
El vede că Adunarea şovie, că rezultatul votului este nesi
gur, că n-a fost încă găsit un amendament potrivit şi vrea 
ca deJbaterile să fie amînate. 

In acest scop el se străduieşte din r ăsputeri s ă  vorbească 
pe un ton cit mai blajin. Fapt•ul există, nimeni nu-l contestă. 

6 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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Numai că unii îl denumesc revoluţie, i ar alţii „fapte măreţe" .  
Nu trebuie 

„să uităm că aici n-a fost o revoluţie, ca la Paris sau ca, mai înainte, 
în Anglia, ci că aici a avut loc o tranzacţie între coroană şi popor" (o 
ciudată tranzacţie cu mitralii şi gloanţe !) . „Deci tocmai pentru că noi" 
(miniştrii) , „într-o anumită privinţă, nu ridicăm nici o obiecţie în legă
tură cu fondul problemei, iar pe de altă parte formula trebuie să fie 
astfel aleasă incit să creeze posibilitatea de a păstra baza pe care se 
situează guvernul" ,  -

de aceea ar fi mai bine ca dezbaterea să fie amînată pentru 
ca miniştrii să se poată consfătui. 

Gindiţi-vă numai : cit trebuie s-ă-1 fi costat pe Hansemann 
al nostru faptul că a fost nevoit să recurgă la o asemenea 
întorsătură şi să admită că „baza" pe care se silează guver
nul e atît de şubredă incit poate i răsturnat printr-o simplă 
„formulă" I Singura lui compensaţie a fost plăcerea de a 
putea face iarăşi din această problemă o chestiune de în
credere. 

Dezbaterea a foit deci amînată. 
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IV 

Colonia, 1 4  iunie. - Ziua a doua. - Dezbaterile încep şi 
de data asta prin lungi discuţii în legătură cu regulIlentul. 
După încetarea lor ia cuvîntul 

d-l Zachariă. El are de propus un amendament menit să 
scoată Adunarea din încurcătură. Iată, în sfîrşit, formula care 
convine guvernului. Ea sună astfel : 

„Avînd în vedere deosebita importanţă a marilor evenimente din 
martie, cărora, prin aprobarea regală" (care a fost ea însăşi un 
„eveniment din martie". deşi nu „mare" ) ,  „le datorăm actuala situa
ţie juridică, a statului ; şi că şi luptătorilor le revine un merit incon
testabil ( !  !) în obţinerea acesteia" (anume în obţinerea aprobării 
regale) „şi, mai ales, avînd în vedere că Adunarea nu consideră 
că misiunea sa e de a emite păreri" (Adunarea ar trebui să de
clare că nu are nici o părere I), „ci de a elabora în înţelegere cu co
roana constitu/ia, Adunarea trece la ordinea de zi" .  

Această moţiune confuză, lipsită de conţinut, care vrea să  
mulţumească pe toţi ş i  despre care d�l Zachaia îşi face iluzia 
că „oricine, chiar şi d-l Berends, v a  gsi în ea tot ceea ce el, 
cu bună-credinţă, a avut intenţia să pună în moţiunea sa" , 
această peltea nici caldă nici rece este deci „formula u pe a 
cărei „bază" „se situează" şi se poate situa guvernul 
Camphausen. 

D-l pastor Sydow in Berlin, încurajat de succesl cole
gului său Muller, urcă şi el la amvon. Problema morală îl 
preocupă şi pe el. Ceea ce n-a putut soluiona Muller va 
putea să soluţioneze el. 

„Domnilor, permiteţi-mi să vă spun aici de îndată" (după ce pred
case deja o jumătate de oră) „ceea ce-mi dictează mie simţul datoriei : 
dacă dezbaterile continuă, atunci, după părerea mea, nu trebuie să tacă 
�imeni atîta timp cit nu şi-a făcut datoria faţă de propria-i conştiinţd. 
(Bravo I) 

Permiteţi-mi o observaţie personală. Părerea mea despre o revoluţie 
este (la subiect I la subiect !) că, acolo unde are loc o revoluţie, ea nu-i 

6* 
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decit un simptom al vinovăţiei ambelor părţi, atit a celor ce guvernează 
cit şi a celor ce sînt guvernaţi. Acesta (această platitudine, această ma
nieră ieftină de a eluda chestiunea) „este aspectul moral superior al 
chestiunii, şi (I) să nu anticipăm verdictul moral-creştin al naţiunii " .  
(Dar pentru ce  îş i  închipuie aceşti domni că sînt acolo ? )  (Agitaţie. Stri
găte : la ordinea de zi I ) .  

„!nsă, donilor - continuă neînfricatul spadasin al  unei concepţii 
morale superioare şi al verdictului moral-creştin al naţiunii care nu tre
buie anticipat -, eu nu împărtăşesc părerea că nu pot veni vremuri 
cind, cu ncesitatea unui fenomen al naturii, poporul va trebui să facă 

IZ de legitima apărare politică ( ! )  şi. .. sînt de părere că atunci fiecare 
poale lua parte la aceasta în Ir-un mod pe deplin moral". (Mulţumită ca
zuisticii sîntem salvaţi !). „Desigur că poate face acest lucru şi într-un 
mod imoral, şi în acest caz el trebuie lăsat pe seama conştiinţei lui" ! ! 

Chstiunea luptătorilor de pe baricade n-are ce căuta în 
faţa uei soi-disant * Adunări naţionale ; locul ei este în 
faţa duhovnicului. Cu asta chestinea este lămurită. 

D-l pastor Sydow mai declară că linsul are „curaj " ,  vor
beşte pe larg despre suveranitaitea poporului din punctul de 
vedere al concepţiei morale superioare, mai este întrerupt de 
vreo trei ori de semnele de nerăbdare ale celor de faţă şi 
trece apoi la locul său cu conştiinţa împăcată că s-a achitat 
de o datorie de •Conştiinţă. Acum toată lumea ştie ·cu ce e>te 
şi cu ce nu este de acord pastorul Sydow. 

D-l PJOnnis declară că este de părere să se renunţe l a  
această chesiune, deoarece o rezoluţie cîrpăcită cu atîtea 
amendamente şi subamendamente, cu aUtea dezbatei şi 
dispute nu mai are ii o valoare. D-l Plonnis are dreptate. 
Insă el nu putea face un mai prost serviciu Adunării decît 
atrăgîndu-i atenţia .asupra acestei s1tuaţii , asupra acestei do
vezi de laşitate a atîtor membri din ambele tabere. 

0-1 Reichensperger din Trier : 

„Nu sintem aici pentru a construi teorii şi a decreta is toria ; datoria 
noastră este ca, pe cit ne e cu putinţă, să facem istoria•. 

Ba nicidecum I Prin acceptarea trecerii motivate la 
chestiunile curente, Adunarea hotărăşte că, dimpotrivă, ea 
este acolo pentru a anula istoria. Fireşte că şi aceasta este 
o manieră de „a face istoria" .  

„!mi amintesc de o butadă a lui Vergniaud : revoluia este pe cale 
de a-şi inghiţi propriii ei copii•.  

Din păcate, nu e aşa I Ea este mai degrabă pe punctul de 
a fi înghiţită de propriii ei copii I 

* - aşa-zise. - Nota Trad. 
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D-l Riedel a descoperit că prin moiunea prezentată de 
Berends „nu trebuie să se înţeleagă numai ceea ce spun cu
vintele, ci că în dosul ei se as cunde o luptă de p rincipii" . Ş i  
această victimă a unei „concepiii mo rale superio are" este 
consilier intim de arhivă şi profesor I 

Apare din nou pe scenă un prea venerabil preot. E d-J 
Jonas, predkatorul cucoanelor in Berlin. Şi se pare chiar 
că el confundă Adunarea cu un auditoriu compus din fiice 
ale uno r clase so ciale cultivate. Cu toată grandilocvenţl 
pretenţioas ă  a unui autentic discipol al Jui Schleiermacher, 
el debitează o interminabilă serie de lo curi comune dintre 
cele mai plate cu p rivire la deos ebirea, atît de importantă, 
dintre revoluţie şi reformă. Incă înainte de a fi terminat 
introducerea .preicii sale, el a fost întrerupt de trei ori ; în 
cele din urmă s-a lansat într-o spendidă tiradă : 

„Revoluţia reprezintă ceva diametral opus conştiinţei noastre reli
gioase şi morale actuale„. O revoluţie este un fapt care, într-adevăr, 
era in mare cinste în antichitatea greacă şi romană, însă in lumea creş
tină„. • (lntreruperi violente. Vacarm general. Esser, Jung, Elsner, pre
şdintele şi mulţi alţii intevin în discuţie. In cele din urmă, agreatul 
predicator de pe amvon reuşeşte să ia din nou cuvîntul), 

„In orice caz, contest Adunării dreptul de a pune la vot chestiuni 
cu privire la principiile religioase şi morale ; asupra unor asemenea prin
cipii nu se poate pronunţa nici o adunare" (? dar consistoriul 1 dar si
nodul ?) .  „A vrea să decretezi sau să declari că revoluţia este un model 
de înaltă morală sau altceva"  (deci, in genere, ceva) „mi se pare că este 
ca şi cum Adunarea ar vrea să hotărască dacă există sau nu un dum· 
nezeu sau dacă există mai mulţi• .  

După cum se vede, predic atorul cucoanelor a fost atît d e  
abil s ă  aducă din n o u  problema pe tărîmul „concepţiei mo
rale superioare " ,  şi acum ea este, ireşte, numai de compe
tenţa conciliilor protestante sau a fabricanţilor d e  catehisme 
ai sino adelor. 

Slavă domnului I După toate aceste aberaţii pe tema 
moralităţii, ia, în sfîrşit, cuvîntul Hansemann al nostru. Cu 
un spirit p racic ca a·cesta sîntem complet asiguraţi împotriva 
„concepţiei mo rale superi·o are " .  Cu o singură remarc ă plină 
de dispreţ, d-l Hansemann înlătură cu desăvîrşire punctul de 
vdere moral : 

,,Vă întreb, dispunem noi de atîta timp ca să ne angajăm în aseme
nea discuţii de principii 1 "  

D-l Hansemann îşi aminteşte c ă  u n  deputat a vorbit ieri 
d espre muncitorii Jipsii de mijlo :ce de existenţă. D-l Hanse
mann foloseşte această remarcă p entru a face o manevră 
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abilă. El vorbeşte despre lipsurile în care ·se zbate clasa mun
citoare, deplînge mizeria ei, şi întreab ă :  

„Care este cauza lipsurilor generale ? Eu cred.„ că fiecare are sen
timentul că nu putem avea încă nici o siguranţă în trăinicia celor exis
tente atîta timp cit situaţia noastră juridică de stat nu este încă regle
mentată". 

Aici d-l Hansemann vorbeşte cu însufleţire. Trebuie 
restabilită încrederea ! - exclamă el - şi cel mai bun mijloc 
pentru restabilirea încrderii este renegarea revoluţiei. Şi 
acum oratorul guvernului, care „nu vede nici o reacţiune " ,  
s e  lansează într�o înfricoşătoare expunere pe tema impor
tanţei sentimentelor prieteneşti ale reaciunii. 

„Vă conjur să contribuiţi la stabilirea armoniei între toate clasele' 
(ultragiind clasele care au făcut revoluţia I ) ; „vă conjur să contribuiţi l a  
crearea unei armonii intre p>por ş i  armată ; gîndiţi-vă c ă  speranţele 
noastre de a ne consolida independenţa se sprijină pe armată" (I în Prusia, 
unde fiecare este soldat I ) ; „gîndiţi-vă în ce situaţie dificilă ne aflăm 
- nici nu-i nevoie să vă mai explic mai mult, căci oricine citeşte cu 
atenţie ziarele• (şi acest lucru îl fac, fără îndoială, toţi cei de faţă) „va 
recunoaşte că această situaţie e dificilă, cit se poate de diiicilă. Or, eu 
găsesc că într-un asemenea moment nu este potrivit să dăm o declaraţie 
prin care să semănăm discordie în ţară ... De aceea, donilor, căutaţi 
să împăcaţi pe toată lumea, nu ridicaţi probleme cu care ati putea pro
voca adversarii, căci altmintei aşa s-ar în tîmpla cu siguranţă. Adoptarea 
moţiunii ar putea avea cele mai triste consecinţe•. 

Cum trebuie să fi zimbit reacţionarii văzînd că Hanse
mann, de obicei atît de hotărît, înfricoşează cu vorbele lui 
nu numai Adunarea, dar şi pe sine însuşi I 

Acest apel la frica marii burghezii, a avocaţilor şi a belfe
rilor din cameră a avut mai mult efect decît întreaga frazeo
logie sentimentală pe tema unei „concepţii morale superi
oare " .  Chesiunea era hotărîtă. D'Ester s-a mai .avîntat o dată 
în luptă pentru a atenua impresia produsă, însă degeaba ; 
dezb aterile s-au încheiat şi, cu 196 de voturi contra 177, a 
fost adoptată trecerea motivată la chestiunile curente, pro
pusă de Zacharia. 

Prin aceasta dunarea s-a j udecat pe sine însăşi ca fiind 
lipsită de judecată. 

Scris de F. Engels 
Ia 13-14 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 14-17 
din 14-17 iunie 1848 

e tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Situaţia partidelor la Colonia 

Colonia, 16 iunie. Acum cîteva zile s-au ţinut aici alegeri 
parţiale, care au arătat cît se poate de c onvingător c i t  de 
mult s-a schimbat situaţia partidelor de la ultimele alegeri 
gnerale 52 pînă azi. 

D-l Muller, directorul poliţiei, membru supleant al Adu
nării de la Frankfurt, a fost ales, la Gummersbach, deputat 
în Adunarea de la Berlin. 

La aceste alegeri au fost trei c andidaţi. Partidul c atolic 
l-a propus pe d-l Pellmann, partidul constituţional (Uniunea 
cetăţenească) 53 pe d-l avo cat Fay, i ar partidul democrat pe 
d-l avo cat Schneider II, preşedintele Asociaţiei democrate 
(de la Stollwerk) 5'. 

La primul s crutin ( 140 de votanţi) au întrun1t : d-l Fay 29 
de voturi, d-l Pellmann 34, iar d-1 Schneider 52 de voturi. 
Restul au fost voturi răzleţe. 

La al doilea scrutin ( 139 de v>tanţi) au întrunit : d-l Fay 
14 voturi, d-l P e1lman 59, iar d-l Schneider 64 de voturi. 
Partidul democrat a continuat, prin urmare, să aib ă o maj o ri
tate mereu crescîndă de voturi.  

In sfîrşit, la al  treilea s crutin ( 138 de votanţi) d-l Fay n-a 
mai avut nici un vot, d-l Schneider a avut 55 de voturi,  iar 
d-l Pellmann 75 de voturi. Prin urmare, de frica celor de la 
Stollwerk, domnii din Uniunea cetăţenească au dat voturile 
lor candidatului partidului catolic. 

Rezultatele acestor scrutine arată cît de mult s-a schimbat 
aici opinia publică. In algerile principale, democraţii au 
fost pretutindeni în minoritate. In actualele alegeri parţiale 
dintre cele trei partide între care s-a dat lupta, cel mai 
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puternic a fost, fără îndoială, partidul demo crat, şi el a putut 
fi înins numai printr-o c o aliţie nefirească a celorlalte două 
partide. Nu luăm în nume de rău partidului catolic c ă  a ac
ceptat această c o aliţie. Subliniem numai faptul că constitu
ţionalii au dispărut. 

Scris la 16 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 18 
din 1 8  iunie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



89 

Şedinţa conciliatoare din 1 5  iunie 

Colonia, 17 iunie. V-am spus acum cîteva zile * : negaţi 
existenţa revoluţiei şi ea îşi va afirma existenţa ei printr-o 
a doua revoluţie. 

Evenimentele de la 14 iunie 55 sînt doar primul fulger 
prevestitor al acestei a doua revoluţii, şi iată că ivemul 
C amphausen este în plină destrămare. Adunarea concilia
toare a acordat poporului berlinez un vot de încredere prin 
faptul că s-a pus sub o crotirea lui 56• Aceasta înseamnă o 
recunoaştere p ostumă a luptătoril or din martie. Adunarea a 
luat din mîinile miniştrilor lucrările de elaborare a constitu
ţiei şi încearcă „ să cadă de acord" cu poporul, numind o 
comisie ·care să examineze toate petiţiile şi adresele care se 
referă la constituţie. Aceasta este o revenire tîrzie asupra 
declaraţiei cu privire la incompetenţa s a **. Ea promite s ă  
înceapă lucrările d e  elaborare a constituţiei printr-un act 
important, şi anume p rin desfiinţarea principalului fundament 
al vechiului edificiu : apăsătoarele relaţii feudale de la s ate. 
Această promisiune echivalează cu cea din noaptea de 
4 august 57• 

Intr-un cuvînt : adunarea conciliatoare şi-a renegat, I a 
15 iunie, propriul ei trecut, tot aşa cum la 9 iunie a renegat 
r.cutul poporului. Ea şi-a trăit propriul ei 21 martie 58• 

Dr încă n-a fost luată cu asalt Bastilia. 
Intre timp se apropie, dinspre răs ărit, un apostol al revo-

* Vezi volumul de faţă, p ag. 70-72. - Nota Red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 69. - Nota Red. 
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luţiei, irezistibil, de nestăvilit. El se află dej a în faţa porţilor 
o raşului Thorn * , Acest apostol este ţarul. El va salva revo
lutin germană, prin faptul că o va centraliza. 

Scris la 17 iunie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 8  
din 1 8  iunie 1 84 8  

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Denumirea poloneză : Torun. - Nota Red 
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Insurecţia de la Praga 

Colonia, 17 inie. Un nou măcel, de felul celui de la Poz
nan, se p:egăteşte în Boemia *. Sold ăţimea austriacă a înecat 
în sînge ceh po sibilitatea unei ·coexistenţe paşnice între 
Boemia şi Germania. 

Prinţul W>indischgratz dispune s ă  se aşeze pe Vîşehrad 
şi Hradcin 59 tunuri îndreptate asupra oraşului Praga, Sînt 
concentrate trupe şi se pregăteşte o lovitură împotriva con
gresului slavilor oo şi împotriva cehilor. 

Popo rul află despre aceste pregătiri.  El se adună în faţa 
locuinţei p rinţului ş i  c ere arme. Ele îi sînt refuzate. Agitaţia 
spo reşte ; creşte mulţimea celor înarmaţi şi neînarmaţi. Se 
trage un foc de armă intr-o cî rciumă situată în faţa p alatulll 
comandantului, şi prinţesa Windischgratz, rănită mo rtal, se 
prăbuşeşte Ja pămînt. Se dă pe loc o rdinul de atac, grena
dirii înaintează, p oporul este rnspins. Dir peste tot se ridică 
b aric ade care opresc armata. Se aduc tunuri şi b aricadele 
sînt dărîmate cu itralii. Sîngele curge şiroaie. Se dau lupte 
în tot cursul nopţii de 12 spre 13 şi ele continuă şi în ziua 
de 13. In cele din urmă soldaţii reuşesc să cucereasc ă străzile 
largi şi să împingă popo rul înapoi spre c artierele mai strîmte 
le oraşu.ui, unde nu po ate fi folosită artileria. 

Acestea sînt ultimele no astre ştiri. La a cestea se adaugă 
şi vestea că mulţi dintre delegaţii la congresul slavilor au 
fost expulzaţi din o raş sub escortă puteric ă. Potrivit acestor 
ştiri, se pare că rmata a învins, cel puţin în parte. 

Oricum s-ar termina însă insurecţia, un război distrugător 
al germanilor împotriva cehilo r  r ămîne acum singura soluţie 
posibilă. 

* - Cehia. - Nota Red. 
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In revoluţia lor, germanii au de ispăşit păcatele întregului 
lor trecut. Ei au plăit pentru păcatele lor în Itali a. La Poznan 
ei şi-au atras din nou blestemul întregii Polonii. Iar acum 
i-a venit rîndul şi Boemiei. 

Francezii au ştiut să se facă apreciaţi şi să-şi dştige sim
p atie chiar acolo unde veneau ca duşmani. Germanii nu sînt 
apreciaţi şi nu-şi cîştigă simpatii nicăieri. Ciar şi acolo unde 
apar ca ap ostoli mărinimoşi i libertăţii, ei sînt respinşi cu 
ironie amară. 

Şi pe bună dreptate. O naţiune care în tot trecutul ei a 
acceptat să fie folosită ca unealtă d e  oprimare împotriva 
tuturor celorlalte naţiuni trebuie mai întii să dea dovadă c ă  
a deveit într-adevăr revoluţionară. Şi trebuie să dovedească 
acest Jucru ltfel decît prin cîteva jumătăţi de revoluţie, care 
n-au alt rezultat decît să perpetueze, sub alte forme, vechea 
nehotărîre, slăbiciune şi dezbinare ; revoluţii după care un 
Radetzky rămîne l a  Milano, un Colomb şi un Steinacker la 
Poznan, un Windis chgratz la Praga, n Hiiser la Minz, ca şi 
cum nu s-ar i întîmplat nimic . 

Germania, devenită revoluţionară, trebuia să se lepede 
de tot trecutul ei, în special în ceea ·Ce priv.şte relaţiile cu 
popoarele vecine. Ea trebuia să proclame, o dată cu iber
tatea ei, libertatea popo arelor pe c are le oprimase pînă 
atunci. 

Şi ce a făcut Germania devenită revoluţionară 1 Ea a 
sancţionat pe deplin, prin soJdăţimea germană, vechea opri
mare a Italiei, a Poloniei, i ar acum şi a Boemiei. Kauitz şi 
Mettenich sînt pe de-a-ntregul disculp aţi, 

Şi,  după toate astea, germanii mai au şi pretenţi a c a cehii 
să aibă încredere în ei I 

Şi după toate astea li se ia în nume d e  rău c eilor că nu 
vor s ă  se alăture unei n aţiuni c are, eliberîndu-se pe sine, 
oprim ă în acelaşi timp şi mltratează alte naţiuni I 

Li se ia în nume de rău că nu vor s ă  trimită deputaţi 
într-o adunare reprezentativă oum este j alnica no astră „Adu
nare n aţională" de la Frankfurt, care, lipsită de vlagă, se 
teme de propri a  ei suveranitate I 

Li se ia în nume de rău că se dezic de neputinciosul, nea
j utoratul şi inertul guvern austriac, care pare a exista nu 
pentru a împiedi ca sau, cel puţin, a organiza dezmembrarea 
Austriei,  ci pur şi simplu pentru .a o constata I De un guvern 
care este prea slab chiar şi pentru a elibera Praga de tunurile 
şi d> soldaţii unui Windischgratz I 
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Cei m ai de plîns însă sînt înşişi vitejii cehi. Fie că vor 
învinge, fie c ă  vor i b ătuţi, pieirea lor este sigură. Prin opri
marea lor timp de patru s ecole de către germani, oprimare 
c are continuă şi acum sub forma luptelor de stradă de la 
Praga, ei sînt împinşi în braţele ruş1lor. In marea luptă dintre 
Apusul şi Răs ăritul Europei, c are se va dezlănţui în c el mai 
s curt timp - poate în cîteva săptămîni -, o funestă fatali
tate face ca cehii să fie de partea ruşilo r, de partea despo
tismului şi împotriva revoluţiei. Revoluţia va învinge, şi 
cehii vor fi primii care vor fi striiţi de ea. 

Vina acestui deznodămînt funest pentru cehi o poartă 
tot germanii. Căci germanii sînt aceia care i-au trădat pe cehi 
l ăsîndu-i pe mîna Rusiei. 
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Colonia. Precum se ştie,  adunarea conciJiatoare de la 
Berlin a amînat luarea în discuţie a interpelării făcute d e  
Wencelius în ilegătură c u  arestarea lui Victor Valdenaire, 
deputat al districtului Trier. Şi pentru care motiv ! Pentru 
că în arhivele vechii legislaţii prusiene nu s-a găsit nici o 
lege care să prevadă inviolabilitatea reprezentanţilor poporu
lui, dup ă cum nu s-au găsit, bineînţeles, nici reprezentanţi ai 
poporului în lada de vechituri a istoriei prusiene. Aşa c ă  
nimic mai uşor decît să anulezi sub acelaşi pretext, în inte
resul respectării legilor statului, toate cuceririle revoluţiei ! 
Revendicările, nevoile şi drepturile leitime promovate d e  
revoluţie, n u  p o t  i, bineînţeles, sancţionate de o leislaţie 
a c ărei temelie este aruncată în aer tocmai de această revo
luţie. Inviolabilitatea reprezentanţtlior p rusieni ai poporului 
există din momentul în care există rprezentanţi prusieni ai 
poporului. S au, poate, existenţa întrii adunări conciliatoare 
depinde de capriciile unui şef al poliţiei sau ale unui tribnal 
oarecare. Se înţelege că ZweifeJ, Reichensperger şi ceilalţi 
juişti renani, pentru care ficare problemă politi c ă  este un 
prilej d e  controversă pro cdurală şi care n-ar i ezitat s ă  pro
fite de cazul Valdenaire p entru a se deda la miei chiţibuşuri 
şi a-şi manifesta nemărginitul 1or servilism, sînt deocamdată 
feriţi de ·o asemenea eventualitate. 

li punem cu acest prilej o întrebare d-lui Rekhensperger 
II : nu eumva a fost desnat d-l Reichensperger să cupe 
postul de preşedinte al camerei din Colonia, în locul d-lui 
Schauberg, c aTe la 1 iulie 1 848 umează să i asă la pensie ? 
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Valdenaire a fost arestat în momentul cînd se urca în 
diligenţă pentru a merge la Merzig, unde urmau s ă  aibă l o c  
alegei pentru n loc de deputat 1n Adunarea de la Frankfurt. 
Lui Valdenaire îi era asigurată marea maj oritate a voturilor.  
Şi nu există mijloc mai comod de a zădăci nişte alegeri 
cu rezultate nedorite deoît să-l arestezi pe c andidat I Şi, 
pentru a fi consecvent, guver11 nu-l cheamă pe Grafi, locţii 
torul lui, cu to ate că el a făcut reclamaţie ; în felul a cesta, 
o populaţie de 60.000 de suflete, care nu se bucură de simpa
tia guvernului, a rămas fără reprezentant. Noi îl sfătuim pe 
d-l Graff s ă  se deplaseze Ja Berlin din propie împutenicire. 

In sfîrşit, nu p utem da o mai bună c aracterizare a s ituaţiei 
care domneşte la Trier decît reproducînd avertismentul de 
mai jos al atotputernicului domn Sebaldt, Landrat regal şi 
p rimar general al o raşului Trier. 

A V E R T I S M E N T  

In cîteva seri la rînd au fost observate în pieţele publice şi pe 
străzile oraşului grupuri de oameni neobişnuit de numeroase, ceea ce 
a făcut să creadă pe unii mai slabi de înger că se pun la cale demon
straţii menite să tulbure ordinea. Eu nu sînt dintre cei fricoşi şi aş mai 
putea să tolerez acest lucru dacă n-ar fi stînjenită circulaţia. Dacă totuşi, 
împotriva aşteptărilor, le-ar trece prin cap unor neisprăviţi să tulbure 
această circulaţie prin atitudinea lor necuviincioasă sau prin zeflemeli 
ofensatoare, voi fi nevoit să recomand în mod stăruitor părţii celei mai 
bune din public să se îndepărteze imediat de asemenea elemente, căci fn 
cazul unei perturbări serioase a ordinii vor fi luate măsuri serio.se şi 
mi-ar părea rău dacă în cursul unei eventuale ciocniri ar avea de suferit 
cei neprevăzători, iar nu cei vinovaţi. 

Trier, 16 iunie 1848 

Landrat regal şi primar qeneral 
Regierungsrat, Sebaldt 

Cu cită blîndeţe şi în ce grai patriarhal se exprimă a ceastă 
persoană sus-pusă I 

„Ar mai putea să tolereze acest lucru dacă n-ar fi stînje
nită circulaţia" ,  Cită îngădinţă din p artea d-lui Sebaldt ! 

Celor slabi de înger le este fric ă  de demonstraţii. Dicta
torul din Trier are însă c alitatea de a nu fi fricos . Dar el tre
buie s ă-şi arate plenipotenţa, trebie să transforme într-o 
suspiciune oficială vedeniile fantasice ale celor fric oşi,  pen-
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tru a putea să ameninţe că în caz de perturb are serioasă a 
ordinii va trebui să procedeze cu toată seriozita tea. 

Cit de minunat se îmbină, la acest mare bărbat de s tat, 
seriozitatea cu îngăduinţa ! Sub protecţi a acestei prevederi 
serio ase şi blînde, locuitorii cei buni ai oraşului Trier pot să 
doarmă liniştiţi. 
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Şedinţa conciliatoare din 17 iunie 

Coloia, 19 iunie. „N-au învăţat nume şi n-au uitat ni
mic " - iată o concluzie tot atît de valabiJă pentru guvenul 
Camphausen ca şi pentru B ourboni. 

La 1 4  iunie, p oporul, indignat de faptul c ă  -conciliatorii au 
renegat revoluţia, năvăleşte asupra arsenalului. El vrea s ă  
aib ă o garanţie împotriva adunării şi ştie că cea mai bnă 
garanţie sînt armele. ArsenaluJ este luat cu asalt şi poporul 
se înarmează singur. 

Asaltul asupra arsenalului - :-re reprezintă un eveni
ment fără rezultate imediate, ·o revoluţie care s-a oprit la 
j umătatea drumului - a avut totuşi următoarele consecinţe : 

1) adnarea, înfricoşată, a reveit asupra hotărîrii ei din 
ajun şi a declarat că se pune sub protecţia populaţiei din 
Berlin ; 

2) ea s-a lepădat de guvem într-o chestiune vitală şi, cu 
o majoritate de 46 de voturi, a făcut să cadă p roiectul de 
c onstituţie prezentat de guvernul Camphausen ; 

3) de îndată a început completa descompunere a guvernu
lui, mini�trii Kanitz, S chwerin şi Auerswald au demisionat 
(dintre ei, pînă .acum, doar Kanitz a fost definitiv înlocuit cu 
S chreckenstein) şi abia la 17 iunie d-l Camphausen a cerut 
Adunării un răgaz de trei zide ca să-şi completeze cabinetul 
destrămat. 

To ate acestea se datoresc asaltului asupra arsenalului. 
Dar în timp ce consecinţele acestei autoînarmări a po

p orului devin atît de vizibile, guvernul îndrăzneşte să con
damne îns?i această a·cţiune ! In timp ce Adunarea şi 
guvernul recunosc răscoala, participanţii la răscoală sînt 
supuşi da diferite anchete, sînt trataţi c onform legilor vechi
prusiene, sînt defăimaţi în şedinţele Adunării şi înfăţişaţi ca 
nişte bandiţi o rdinari ! 

7 - Marx-Engels. Opere, ml. 5 
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Şi chiar în ziua cînd Adunarea înfricoşată se pune sub 
protecţia luptătorilor care au luat cu asalt arsenalul, decre
tele d-lor Griesheim (comisar al Ministerului de Război) şi 
Temme (procuror) îi caiifi că pe aceşti ,luptăto ri drept nişte 
„tîlhari " şi „j efuitori " . „Liberalul " domn Temme, pe care 
revoluţia l-a readus din exil , des chide o anchetă severă împo
triva continuatorilor revoluţiei. Korn, Lowinsohn şi Urban 
sînt arestaţi. In tot Berlinul se fac percheziţii peste perche
ziţii. C.pitanul Natzmer, c are a fo s t  destul de clarvăzător ca 
s ă  înţeleagă imediat necesitatea de a se retrage din arsenal, 
omul care prin .retragerea sa p aşni că a ferit Prusia de o nouă 
revoluţie şi pe miniştrii ei de cea mai m are primej die, omul 
acesta este adus în faţa Curţii Marţi.ale şi judecat conform 
legilo r  marţi ale, care îl condamnă la mo arte. 

Conciliato rii î şi revin şi ei din spaima dor. In şedinţa din 
17 iunie, ei se dezic de luptăto rii c are .au luat cu asalt arse
nalul, aşa cum la 9 iunie au renegat pe lup tăto rii de pe b ari
cade. In această şedinţă din 17 iunie s -au petrecut urmă
toarele : 

D-l Camphausen declară adunării c ă-i va face acum . o 
prezentare a întregii situaţii, pentru ca ea să ho tăras c ă  dacă 
guvernul trebuie sau nu să fie pus sub acuzare în 1egătură 
cu asaltul asupra arsenalului. 

Este neîndoios că existau mo tive de acuzare împotnva 
miniştrilor, însă nu pentru că au tolerat as altul asupra arse
nalului, ci pentru că l-au provocat, p1in faptul că au escamo
tat în mod abil una dintre cele mai importante urmări ale 
revoluţiei : înarmarea poporului. 

După el ia cuvîntul d-l Griesheim, comisar al Ministerului 
de Război. El face o descriere mai amplă a armelor care se 
aflau în arsenal, şi anume a puştilo r  „de tip cu totul nou, 
secret exclusiv al Prusiei " ,  a armelor „de importanţă isto 
ri că" şi a tuturor celorlalte minunăţii. El arată cum era o rga
nizată paza ·arsenalului : sus 250 de soldaţi, iar jos g arda ci
vilă. El menţionează c ă  recepţiile şi expedierile de arme din 
arsenal, c a  depozit p1incipal al întregului stat prusian, 
aproape că n-au fost întrerupte de revoluţia din martie. 

După to ate aceste observaţii preliminare cu care a în
cercat să cîştige simpatia conciliatorilor pentru o instituţie 
atî t de interesantă cum este arsenall, el ajunge, în sfîrşit, 
la evenimentele de la 14 iunie. 
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Poporl, afirmă el , a fost făcut mereu atent asupra arse
n alului şi a livrărilor de arme, spunîndu-i-se că armele îi 
aparţin. 

Aceste arme aparţineau, desigur, popo rului : mai intîi c a  
un bun naţional ş i  î n  al doilea rînd ca o parte a dreptului de 
înarmare al popo rului, drept care a fo st cucerit de el şi care 
îi este g arantat. 

D-l Griesheim „po ate asigura cu certitudine c ă primele 
împuşcături au fost trase din rîndurile poporului asupra gărzii 
civile" . 

Această afirmaţie nu este altceva decît o reeditare a 
legendei celor „şaptesprezece militari mo rţi "  din martie. 

D-l Griesheim des cri e  apoi cum a p ătruns poporul în arse
nal, cum s-a retras garda civilă şi cum „ au fost fura te atunci 
1 . 1 00 de puşti de lip nou, ·ceea ce c onstituie o pierdere de 
neîlocuit" ( !)  Căpi tanul N atzmer a fost convins să se re
tragă, „să-şi calce da toria " ; şi armata s-a retras. 

Acum însl d-l ·comisar al Miisterului de Război ajunge 
la un punct al expunerii sal e  c are foce să sîngereze inima lui 
de vechi prusian : poporul a profanat s anctuarul vechii 
Prusii, Ascultaţi numai : 

„Acum însă în camerele de sus au început adevărate orori : s-a Ju
rat, s-a prădat şi s-a devastat. Arme noi au fost trîntite de pamînt şi  
sfărîmate ; au fost distruse antichităti de o valoare de neînlocuit, puşti 
cu incrustaţii de argint şi de fildeş, modele pentru artilerie lucrate cu 
măiestrie, greu de reconstituit ; trofee şi steaguri cîştigate cu sînge/e 
poporului şi de care se leagă onoarea naţiunii, au iost rupte şi pîngărite /" 
(Indignare generală. Strigăte din toate părţile : huo ! huo ! ) .  

Această indignare a b ătrînului spadasin împotriva frivoli
tăţii popo rului face o impresie cît se po ate de comică. 
Popo rul a comis „ adevărate orori " cu vechile c oifuri, cu chi
piurile şi cu alte vechituri „de o valoare de neînlocuit ! " .  Au 
fost trîntite de pămînt „ arme noi "  l Ce „oro are" pentru un 
Jocotenent-colonel încărunţit în servici, c ărui a îi era permis 
să contemple cu evlavie „ armele noi " numai la arsenal, în 
timp ce regimentul său făcea exerciţii cu puştile cele mai 
învechite l Poporul a devastat modelele de tunuri ! Nu cumva 
are d11 Griesheim pretenţia ca popo rul s ă-şi pună mănuşi 
glace înainte de a porni l a revoluţie ? Insă c el mai îngrozitor 
lucru e că trofeele vechii Prusii au fost pîngărite şi rupte ! 

D�l Griesheim ne relatează un fapt din c are reiese c ă, 
la 14 iunie, poporul berlinez a dat dovadă de un foarte just 
tact revoJuţion ar. Poporul din Berlin a renegat aşa-zisele 

7* 



100 Şedinţa conciliatoare din 1 7  iunie 

războaie de eliberare, prin faptul că a c ălcat în picioare 
steagurile cucerite la Leipzig şi Waterloo. Primul lucru pe 
care trebuie s ă-l facă germanii în revoluţia lor este să rupă 
cu întrel lor trecut ruşinos. 

Era însă normal ca adunarea vechi-prusiană a conciliato
rilor să huiduias c ă  un act prin care pop orul ia, pentru prima 
oară, atitudine revoluţionară nu numai împotriva asuprito
rilor lui, ci şi împotriva măreţelor iluzii ale propriului său 
trecut. 

Cu to ată indignarea furibundă împotriva unor asemenea 
nelegiuiri, d-l Griesheim nu uită să observe că povestea 
aoeasta „ a c ostat statul 50.000 de taleri şi arme pentru cîteva 
batalioane de soldaţi 11 • 

El c ontinuă : 

„Nu din dorinţa de înarmare a p oporului a fost întreprins acest atac. 
Armele au fost vîndute pentru cîţiva gologani" .  

După părerea d-lui Griesheim, asaltul asupra arsenalului 
n- a fost decît acţiunea unei bande de tîlhari care au furat 
puşti pentru ca pe urmă să le vîndă pe rachiu. Dar de ce au 
prădat „tîlharii 1 to cmai arsenalul şi nu prăvăliile bogate ale 
bijutierilor şi ale zarafilor 1 la această întrebare d-l c omisar 
al Ministerului de Răzb oi n-a binevoit să dea nici un răspuns. 

„S-a manifestat o vie simpatie pentru nenorocitul (!) căpitan, fiindcă 
şi-a călcat datoria pentru a nu vărsa, cum se zice, singele cetăţenilor 1 
ba mai mult, fapta lui a fost înfăţişată ca lăudabilă şi meritorie : chiar 
azi a fost la el o delegaţie care pretinde ca fapta lui să fie recunoscută 
ca binemeritînd de la întreaga p atrie. (Indignare). Această delegaţie era 
compusă din reprezentanţi ai diferitelor cluburi, în frunte cu asesorul 
Schramm. (Indignare la cei de dreapta şi strigăte de „huo" I ) .  Un lucru 
este indiscutabil : căpitanul şi-a călcat prima şi cea mai de seamă în
datorire a unui soldat - el şi-a părăsit postul, în ciuda instrucţiunii,  
care i s-a dat în mod expres, de a nu face acest lucru fără un ordin 
special. I s-a îndrugat că prin retragerea lui ar salva tronul, că toate tru
pele au părăsit oraşul şi că regele a fugit din Potsdam. (Indignare). El a 
procedat întocmai ca acel comandant din 1806 care a predat pur şi simplu 
fortăreaţa ce-i fusese încredinţată, în lc s-o pere. it priveşte obiecţia 
că prin retragerea sa a împiedicat să se verse sîngele cetăţenilor, ea cade 
de la sine ; nu i s-ar fi intîmplat nimănui absolut nimic, deoarece el a 
predat postul chiar în momentul cînd se apropia restul batalionului care 
îi venea în ajutor" .  (Strigăte de „bravo I "  l a  cei de dreapta, fluierături 
la cei de stînga) . 

D-l Griesheim a uitat, desigur, şi de data asta că tocmai 
stăpînirea de sine a căpitanului Natzmer a salvat Berlinul 
de la o nouă luptă armată, pe miniştri - de cea mai mare 
primejdie, iar monarhia - de la prăbuşire. D-l Griesheim se 
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dovedeşte din nou locotenent-colonelul tipic,  care nu vede 
în comportarea lui Natzmer decît nesupunere, părăsire laşă 
a postului şi trădare, după cunoscutul exemplu vechi-prusian 
din 1806. Omul căruia monarhia îi datorează faptul că s-a 
putut menţine trebuie condamnat la mo arte. Frumos exemplu 
pentru întreaga armată I 

Şi cum s-a comportat adunarea în cursul acestei relatări 
a d-lui Griesheim ? Ea s-a făcut ecoul indignării lui. Cei de 
stînga au protestat, în cele din urmă, prin„. fluierături. La 
Berlin, cei de stînga se comportă, în genere, din ce în ce mai 
laş şi mai echivoc. Unde se aflau aceşti domni, care s•au fo
losit de popor în timpul alegerilor, în noaptea de 14 iulie, 
cînd poporul, pentru că era dezorientat, a lăsat să-i s cape 
din nou avantajele cîştigate şi cînd îi lipsea d o ar un condu
cător pentru ca să obţină victoria completă ? Unde erau 
atunci d-nii Berends, Jung, Elsner, Stein şi Reichenbach ? Ei 
stăteau acasă sau făceau intervenţii inofensive pe la miniştri. 
Dar nu numai atît. Ei n-au îndrăznit nici măcar să apere po
porul împotriva c alomniilor şi insultelor debitate de comisarul 
guvernului. Nici un singur o rator n-a luat cuvîntul. Nici 
unul dintre ei n-a vrut să-şi asume răspunderea pentru o ac
ţiune a popo rului care le-a adus p rima victori e. N-au îndrăz
nit decît să„.  fliere ! Ce eroism ! 

Scris de F. Engels la 1 9  iunie 1 848 
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Amendamentul Stupp 

Colonia, 20 iunie. D-l Stupp din Colonia a prezentat un 
a mendament la legea cu privire la inviolabilitatea deputaţi
lor, c are n-a fost luat în dis cuţie de adunarea c onciliatoare, 
dar c are nu este, poate, lipsit de interes pentru c oncetăţenii 
lui. Nu vrem s ă-i lipsim de plăcerea de a se delecta din plin 
cu această capodoperă legislativă. 

Amendamentul deputatului Stupp 

§ 1. „Nici un membru al Adunării nu poate fi tras în vreun fel la 
răspundere pentru voturile sale sau pentru cuvintele şi părerile pe care 
şi le-a exprimat în calitatea sa de deputat" .  

Amendamen t :  „Să fie şters cuvîntul «cuvintele» din rîndul al treilea". 
Expunere de mo tive : „Este de ajuns că deputatul are dreptul să-şi 

exprime liber părerea. Expresiei «cuvintele» îi  p ot fi subsumate şi insulte, 
ceea ce dă drept celui lezat să intenteze acţiune civilă. A-i apăra pe 
deputaţi împotriva unor asemenea plîngeri mi se pare că e în contra
dicţie cu consideraţia şi onoarea de care se bucură Adunarea" .  

E de ajuns şi dacă deputatul nu-şi exprimă nici o părere, 
ci numai tropăie din picioare şi votează. Dar, la drept vor
bind, de ce s ă  nu fie şters şi cuvîntul „părerile" ? Căci şi păre
rile trebuie să fie exprimate prin „ cuvinte" şi pot chiar fi 
exprimate prin cuvinte 1 1 ofensatoare " ,  întrucît expresiei 1 1pă
reri " îi pot fi „subsumate" şi păreri ofensatoare. 

§ 2. „Nici un membru al Adunării, pe toată durata ei,  nu poate fi 
tras la răspundere sau arestat fără aprobarea ei, pentru vreo faptă 
pasibilă de pedeapsă, cu excepţia azului cînd el este arestat în momentul 
comiterii acestei fapte sau în decurs de 24 de ore după aceea. O aseme
nea aprobare este necesară şi în cazul arestării pentru neplata datoriilor". 

Amendament : „Să fie ştearsă fraza de la sfîrşit. «O asemenea apro
bare este necesară şi în cazul arestării pentru neplata datoriilor»" .  

Expunere de motive. „Aici este vorba de o încălcare a drepturilor 
private ale cetăţenilor statului a cărei sancţionare mi se pare pericu
loasă. Oricit de mare ar fi interesul Adunării de a avea în mijlocul ei 
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pe cutare sau cutare deputat, consider totuşi că e mai important să fie 
rspectat drep tul privat. 

Trebuie să avem mai ales în vedere că noi adoptăm această leuc 
nu pentru viitor, adică nu pentru membrii unei camere viitoare, ci pen
tru noi înşine. Să presupunem că printre noi s-ar afla şi unii membri 
cărora le-ar fi teamă să nu fie arestaţi pentru neplata datoriilor ; în 
acest caz alegătorilor noştri le-ar face, fără îndoială, o proastă impresie 
faptul că am vrea să ne apărin, cu ajutorul unei legi adoptate de noi 
înşine, împotriva unei urmăriri legale din partea creditorilor noştri " .  

Sau, m a i  degrabă, invers ! D-lui Stupp îi face o proast. 
impresie faptul c ă  alegătorii au trimis „printre noi" nişte de
putaţi care ar putea fi arestaţi pentru neplata datoriil or. Ce 
uoroc pentru 1.irabeau şi Fox că pe vremea lor n- a existat o 
legislaţie a lui Stupp ! O singură dificultate îl tulbură întru
cîtva pe d�l Stupp, şi anume „interesul Adunării de a avea în 
mijlocul ei pe cutare sau cutare deputat " .  Interesul poporului 
- dar cine o să se apuce să vorbeasc ă  de aşa ceva ? Aici 
este vorb a doar de interesele unei „ c orporaţii închise" , care 
vrea să aibă în mijlo cul ei pe sus-zisa persoană, în .mp ce 
creditorul vrea s-o vadă la închisoare. O ciocnire între două 
interese importante ! D-l Stupp ar fi putut da o formulare mai 
clară amendamentului său : persoanele împovărate de da
torii pot fi desemnate ca reprezentanţi ai poporului numai 
cu permisiunea creditoril or lor. Ele pot ii rechemate în orice 
moment de c ătre credi torii lor. Dar, în ultimă instantă, adu
narea şi guvernul trebuie să se supună înaltei hotărîri a 
credit orilor slutului. 

Al do ilea amendament la § 2 : 
„Nici un membru al Adunării nu poate fi urmărit sau arestat 
de către autorităţi, fără încuviinţarea ei, pe toată durata şedinţelor 
ei, pentru vreo faptă care atrage după sine o pedeapsă, afară de 
cazul cind a fost prins asupra faptului" . 

Expunere de motive : ,,ln primul rînd, cuvîntul «Adunare» este folo
sit în sensul de corporaţie, căreia, pe cit mi se pare, nu i se potriveşte 
expresia «pe toată durata ei»,  de aceea propun să se spună : «pe toată 
durata şedinţelor ei».  

ln loc de < faptă pasibilă de pedeapsă» mi se pare mai potrivitl 
formularea : «faptă care atrage după sine o pedeapsă > .  

Sînt d e  părere că nu trebuie s ă  excludem posibilitatea unor actiuni 
civile în legătură cu fapte care ar atrage după sine o pedeapsă, căci 
ne-am permite atunci o încălcare a drepturilor private. De aceea am pro
pus să se adauge cuvintele «de către autorităţi». 

Dacă cuvintele adăugate «sau în decurs de 24 de ore etc.» rămîn, 
atunci j udecătorul va putea să aresteze pe orice deputat în decurs de 
24 de ore de la comiterea oricărui delict. " 

Proiectul de lege garantează inviolabilitatea deputaţilor 
pe tot timpul duratei Adunării ,  iar amendamentul d-lui Stupp 
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„pe toată durata şedinţelo r " ,  adic ă  pe timp de 6 s au cel mult 
12 o re pe zi. Şi ce argumentare ingenioas ă ! Se poate vorbi 
despre durata unei şedinţe, dar nu şi despre durata wiei cor
poraţii I 

D-l Stupp nu vrea să admită ca deputaţii să fie urmăriţi 
sau arestaţi de către autorităţi, fărră încuviinţarea Adunării. 
El îşi permite, pin urmare, să încalce dreptul penal. Altfel 
stau însă lucrurile cînd este vorba de acţiunea civilă ! Să 
nu se comită vreo încălc are a dreptului civil I Trăiască 
dreptul civil I Ceea ce nu-i e îngăduit statului trebuie să-i 
fie îngăduit indiiidului ! Acţiunea civilă în primul rînd ! 
Acţiunea civilă - iată ideea fixă a d-lui Stupp. Dreptul civil 
- iată p orunca lui Moise şi a proro cilor I Juraţi pe dreptul 
civil şi în special pe acţiunea civilă ! Tot poporul să res
pecte pe această sfîntă a sfintelo r  ! 

Nu există nici un amestec al dreptului privat în dreptul 
public, însă există în schimb „ grave" încăl cări ale dreptului 
privat de c ătre dreptul public. In definitiv, ce ne mai trebuie 
o constituţie cînd avem Code civil 61, tribunale civile şi 
avocaţi ? 

§ 3. Orice procedură penală împotriva unui membru al Adunării şi 
orice detenţiune vor fi sistate, la cererea Adunării, pe toată durata şe
dinţelor" .  

La § 3 - un amendament care modifică formularea în 
felul următor : 

1 10rice procedură penală împotriva unui membru al Adunării 
şi orice arestare operată ca urmare a acestei proceduri vor fi 
imediat sistate, dacă n-au fost executate pe baza unei hotăriri ju
decătoreşti, n caz că adunrea hotărăşte acest lucru" . 

Expunere de motive : „E de presupus că nu are nimeni intenţia de 
a elibera din închisoare nişte deputaţi care au fost dej a condamnaţi 
printr-o hotărîre judecătorească la pedeapsa cu închisoare". 

„Dacă acest amendament va fi adoptat, el v a  fi valabil şi pentru cei 
care se află la închisoare pentru neachitarea datoriilor" .  

Ar putea o are Adunarea să nutrească intenţia criminală 
de a paraliza „puterea unei hotărîri judecătoreşti " s au chiar 
de a chema în mijl ocul ei o persoană c are se află „în stare 
de arest" pentru neachitarea datoriilor ?  D-l Stupp se cutre
mură în faţa unui asemenea atentat împotriva acţiunii civile 
şi a puterii unei hotărîri j udecătoreşti. Toate problemele în 
legătură cu suveranitatea poporului şi-au găsit acum rezol
varea. D-l Stupp a pro clamat suveranitatea acţiunii civile şi 
a dreptului civil. Cît e de groaznic să-l smulgi pe un astfel 
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de om de la profesarea dreptului c ivil şi să-l arunci m sfera 
subordoată a puterii legislative I Poporul suveran a c omis 
această „gravă u înc ăl care a „dreptului privat " .  De aceea d-l 
Stupp intentează acţiune civilă împotriva suveranităţii po
porului şi dreptului public . 

Impăratul Nikolai poate însă să se întoarcă liniştit. La 
prima încercare de a trece graniţa prusiană, el va fi întîm
pinat de deputatul Stupp, c are va ţine într-o mînă „acţiunea 
c ilău , iar în cealaltă „hotărîrea j udecătorească " .  Căci -
demonstrează el cu solemnitatea cuvenită - războiul, ce e 
războiul ?  O gravă încălcare a dreptului privat ! O gravă 
încălc are a dreptului privat ! 

Scris l a  20 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 21  
din 21 iunie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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O nouă politică la Poznan 

Colonia, 20 iunie. ln chestiunea P oznanului a interveni t 
o nouă întorsătură I După perio ada făgăduielilor sublime şi  
a proclamaţiilor entuziaste, după perioada Willisen a veni t 
perioada Pfuel cu şrapnele, stigmatizare şi capete rase 62, pe
rioada măcelului şi a barbariei ruseşti. După perio ada Pfuel 
urmează acum o nouă perioadă de c onciliere ! 

Maiorul Olberg, şeful statului-maj or de la Poznan şi prin
cipalul p ărtaş la masacre şi stigmatizări, a fost deodatt per
mutat împotriva voinţei sale. Generalul Colomb a fost şi el 
permutat împotriva voinţei s ale de la Poznan la Konigsberg 
Generalul Piuel (Piatra i adului) a fost chemat la Berlin, iar 
Oberprezidentul Beurmann a şi sosit acolo. 

Aşadar, Poznanul a fost definitiv părăsit de cavalerii cu 
piatra iadului în armură şi cu briciul în mînă, de vitejii c are, 
dintr-un as cunziş sigur, au tras, de la o distanţă de 1 .000 şi 
1 .200 de paşi, asupra ţăranilor neînarmaţi. Germanii şi evreii 
duşmani ai polonezilor tremură ; ca şi polonezii mai înainte, 
aşa văd şi ei acum că guvernul i-a trădat. 

Guvernului Camphausen i s-au deschis,  subit, o chii. Peri
c olul invaziei ruseşti îi arată acum ce enormă greşeală a co
mis el lăs îndu-i pe polonezi pradă furiei dezlănţuite a biroc ra
tiei şi a Landwehrului p omeranian. Acum el vrea, cu orice 
preţ, s ă  recîştige simpatiile polonezilor, dar e prea tîrziu ! 

Prin urmare, tot acest război sîngeros, de exterminare 
a polonezilor, cu întregul lui cortegiu de grozăvii şi de b ar
b arii c are vor acoperi pe veci de ruşine numele de german, 
îndreptăţita ură de moarte pe care o nutresc polonezii îm
potriva noastră, alianţa ruso-polonez ă - devenită acum ine
vitabilă - îndreptată împotriva Germaniei, o alianţă prin 
tare duşmanii revoluţiei sînt întăriţi cu un popor viteaz 
de 20.000.000 de o ameni, toate acestea s-au întîmplat şi 
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s-au petrecut numai pentru ca d-l Camphausen să aibă, în 
sfîrşit, ocazia să-şi b olborosească al său pater, peccavi ? * 

Crede oare d-l Camphausen că ar putea acum, cînd ar> 
nevoie de polonezi, să recîştige prin vorbe dulci şi concesii 
simpatiile lor înecate în sînge ? Crede el oare că cei cu 
braţele stigmatizate vor fi vreodată dispuşi s ă  se bată pentru 
el, că cei cu capetele rase �e vor expune, de dragul lui, unui 
atac al săbiilor ruseşti ? Crede el, într-adevăr, că va putea 
mîna vreodată împotriva mitraliilor ruseşti pe polonezii care 
au scăpat de şrapnelele prusiene ? 

Şi crede oare d-l Camphausen că ar mai putea rămîne 
la putere după ce şi-a recunoscut el însuşi atît de categoric 
incapacitatea ? 

Scris de F. Engels la 20 iunie 1 848 Se tipareşte după textul ziarului 

Publicat în Tradus din limb. germană 
„Noua gazetă renană" nr. 2 1  
din 2 1  iunie 1 848 

* - tată, am păcătuit. - Nota 1'rad 
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Căderea guvernului Cmphausen 

Coloia, 22 iunie 

„Oricît de frumos ar străluci soarele, 
O dată tot trebuie să apună" 3, 

şi a apus şi so arele lui 30 martie 64, împurpurat de sîngele 
fierbinte al polonezilor. 

Guvernul Camphausen îmbrăcase contrarevoluţia cu haina 
lui burgheză-liberală. Contrarevoluţia se simte destul de tare 
pentru a se descotorosi de această m ască supărătoare. 

Guvernului de la 30 martie i-ar putea urma, pentru cîteva 
zile, orice guvern efemer de centru-stînga. Dar succesorul 
său efectiv este guvernul principelui Prsiei. Lui Camp
hausen îi revine onoarea de a-i fi dat partidului absolutist 
feudal pe a cest şef natural, iar lui însuşi un succesor. 

Ce rost are să-i mai răsfăţăm pe tutorii burghezi ? 
Nu stau trupele ruseşti la graniţa de răsărit şi trupele 

prusiene la cea de apus ? N-au fost o are recrutaţi polonezii, 
cu ajuto rul şrapnelelor şi al pietrii iadului, pentru propa
ganda rusească ? 

N-au fost luate toate măsurile pentru a se repeta bombar
damentul de la Praga în aproape to ate oraş ele renane ? 

N-a avut o are armata tot timpul, în cursul războiului 
danez, în războiul polonez şi în numeroasele mici conflicte 
dintre trupe şi popor, să se transforme într-o soldăţime bru
tală ? 

Nu s-a săturat oare burghezia de revoluţie ? Şi nu se 
înalţă în mijlo cul mării Anglia, stînca pe care îşi va clădi 
contrarevoluţia biserica ei ? 

Guvernul Camphausen încearcă să mai cerşească cîţiva 
stropi de popularitate, să trezeasc ă  compătimirea publicului, 
dindu-i asigurarea că el , fiind tras pe sfoară, se retrage din 
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arena politi că. Şi el este într-adevăr un sforar tras pe sfoară. 
Punîndu-se în slujba marii burghezii,  el trebuia să caute să 
răpească revoluţiei, prin înşelătorie, roadele ei democra
tice ; în lupta cu democraţia, el a fost nevoit să pactizeze cu 
partidul aristo cratic şi să devină instrumentul veleităţilor 
lui contrarevoluţionare. Acum acest partid este îndeajuns de 
consolidat pentru a-şi putea arunca peste bord protectorul. 
D-l Camphausen a semănat reacţiune în spiritul marii bur
ghezii şi a cules-o în spiritul partidului feudal. Aceasta a fost 
buna lui intenţie şi  aceasta a fost soarta lui vitregă. Milosti
viti-vă cu un strop de popularitate pentru acest erou deza
mugit ! 

Un strop de popularitate ! 

Oricît de frumos ar străluci soarele, 
O dată tot trebuie să apună. 

Totuşi el se înalţă din nou la răsărit I 

Scris la 22 iunie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 23 
din 23 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba german. 
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Prima ispravă a Adunării naţionale germane 
de la Frankfurt 

Colonia. Adunarea naţională germană a început, în fine, 
să se mişte ! Ea a luat, în cele din urmă, o hotărîre cu efect 
practic imediat : a intervenit în războiul austro-italian. 

Şi cum a intervenit ? A proclamat ea independenţa Ita
liei ? A trimis ea un curier la Viena cu ordinul ca Radetzky 
şi Welden să se retragă imediat dincoace de Isonzo ? A tri
mis ea o adresă de felicitare guvernului provizoriu de la 
Milano o; ? 

Ntmic din toate acestea ! Ea a declarat că va considera 
orice atac împotriva Triestului ca motiv de război. 

Asta înseamnă că Adunarea naţională germană, în înţe
legere cordială cu Bundestagul, permite austriecilor să co
mită în Italia cele mai mari brutali tăţi, să jefuiască, să ucidă, 
să arunce rachete incendiare în fiecare oraş şi în 
fiec.are sat (vezi rubrica Italia) şi apoi să se retragă în de
plină siguranţă pe teritoriul neutru al Confederaţiei ger
mane ! Ea permite austr.ecilor să inunde în orice moment 
Lombardia cu croaţi şi panduri 66 1 pornind de pe teritoriul 
german, dar vrea să interzică italienilor să urmărească în 
ascunzătorile lor pe austriecii bătuţi ! Ea permite austrieci
lor să blocheze din Triest Veneţia şi gurile rîurilor Piave, 
Brenta şi Tagliamento, dar interzice italienilor orice acţiune 
ostilă împotriva Triestului ! 

O dovadă de mai mare laşitate decît această hotărîre, 
Adunarea naţională germană nici nu putea să dea. Ea nu a 
avut curajul să sancţioneze făţiş războiul împotriva Italiei. 
Cu atît mai puţin a avut ea curajul să interzică guvernului 
austriac să pornească acest război. In această dilemă, ea a 
adoptat - şi încă prin aclamaţii, ca să acopere prin strigăte 
puternice neliniştea ei ascunsă - hotărîrea cu privire la 
Triest, hotărîre care, formal, nu aprobă şi nici nu dezaprobă 
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r.zboiul împotriva revoluţiei italiene, dar care în fond îl 
aprobă. 

Această hotărîre este o declaraţie indirectă de război îm
potriva I taliei, ş i  de aceea ea este de două ori mai ruşinoasl 
pentru o naţiune de 40.000.000 de locuitori, cum e cea ger
mană . 

Hotărîrea Adunării de la Frankfurt va stîrni un val de 
indignare în întreaga !talie. Dacă italienii mai au măcar o 
urmă de mîndrie şi de energie, vor şti să răspundă printr-un 
bombardament asupra Triestului şi printr-un marş asupra 
Brennerului . 

Dar Adunarea de la Frankfurt propune şi poporul francez 
dispune. Veneţia a cerut ajutor Franţei ; după această ho
tărîre, francezii vor trece, probabil, în curînd Alpii şi după 
aceea nu va trece mult timp şi-i vom vedea la Rin . 

Un deputat a reproşat Adunării de la Frankfurt că e 
inactivă. Dimpotrivă, ea s-a trudit atît de mult, încît avem 
de pe acum un război în nordul şi altul în sudul ţării şi au 
devenit inevitabile un război în apusul şi altul în răsăritul 
ţării. Avem în faţa noastră plăcuta perspectivă de a lupta 
în acelaşi timp împotriva ţarului şi republicii franceze, 1m
potriva reacţiunii şi revoluţiei. Adunarea a avut grijă ca 
soldatii ruşi şi francezi, danezi şi italieni să-şi poată da întîl
nire în biserica Sf. Paul din Frankfurt. Şi mai spun unii că 
Adunarea e inactivă ! 

Scris de F. Engels la 22 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 23 
din 23 iunie 1 848 
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Tradus din limba germană 
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Cabinetul Hansemann 

Colonia, 23 iunie. La Berlin criza de guvern a luat o nouă 
întorsătură I Hansemann al nostru a fost însărcinat cu for 
marea cabinetului şi, împreună cu rămăşiţele vechiului gu
vern, cu Patow, Bornemann, Schleinitz şi Schreckenstein, se 
aruncă plin de înduioşare în braţele centrului-stînga. La 
această nouă combinaţie urmează să participe şi d-l Rdber
tus, care, în calitate de mediator, trebuie să asigure rămăşi
ţelor pocăite ale guvernului Camphausen iertarea şi favoarea 
cel>r de centru-stînga. 

Prin graţia d-lui Rodbertus, Duchâtel-ul nostru prusian 
vede împlinindu-i-se dorinţa lui cea mai arzătoare : devine 
prim-ministru. Laurii lui Camphausen nu-l lăsau să doarmă ; 
acum va  avea, în sfîrşit, ocazia să dovedească ce e în stare 
să facă atunci cînd poate să-şi desfăşoare nestingherit ari
pile. Acum vom putea admira, în toată măreţia lor, grandioa
sele lui planuri financiare şi nesfîrşitele lui proiecte care au 
ca scop înlăturarea lipsurilor de tot felul şi lichidarea mize
riei, vom putea admira planurile despre care a vorbit el atît 
de mult în faţa deputaţilor săi. Abia acum are el posibili
tatea să consacre din plin statului toate talentele sale, pe 
care în trecut şi le-a manifestat cu atîta strălucire şi cu atîta 
succes ca specialist în chestiunile feroviare, precum şi în 
alte domenii. Abia acum se vor abate ca o grindină moţiu
nile de încredere în guvern. 

D-l Hansemann şi-a întrecut modelul : datorită spiritului 
de abnegaţie al d-lui Rodbertus, el devine prim-ministru, 
ceea ce Duchâtel n-a fost niciodată. Dar noi ţinem totuşi să-l 
avertizăm. Duchâtel şi-a avut motivele lui să rămînă în apa
renţă totdeauna pe planul al doilea. El ştia că păturHe mai 
mult sau mai puţin culte din această ţară au nevoie, atît în 
cameră cît şi în afara ei, de un cavaler grandilocvent al 
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„marilor dezbateri " ,  de  un Guizot sau Camphausen, care în 
orice împrejurare se pricepe să adoarmă conştiinţa şi să 
cucerească inimile tuturor celor de faţă cu argumente cores
punzătoare, cu raţionamente filozofice, teorii politice şi alte 
asemenea fraze goale. Duchâtel i-a cedat bucuros guralivu
lui său ideolog aureola preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 
Pentru el strălucirea deşartă n-avea nici o valoare, pe el îl 
interesa puterea efectivă practică şi ştia că acolo unde se 
afla el era adevărata putere. D-l Hansemann încearcă să pro
cedeze altfel ; cum anume ? ştie el . Repetăm însă : preşe
dinţia Consiliului de Miniştri nu este locul cel mai potrivit 
pentru un Duchâtel. 

Ne cuprinde totuşi un sentiment de tristeţe cînd ne gîn
dim cît de curînd se va rostogoli d-l Hansemann de la înăl
ţimea lui ameţitoare. Căci, încă înainte de a se fi constituit, 
încă înainte de a se fi bucurat măcar o clipă de existenţa 
s a, cabinetul Hansemann a fost sortit pieirii. 

„Călăul stă la uşă• a7, 
iar reacţiunea şi ruşii bat la uşă, şi, înainte ca cocoşul să fi 
cîntat de trei ori, cabinetul Hansemann se va prăbuşi, în 
pofida lui Rodbertus şi a celor de centru-stînga. Şi atunci 
adio preşedinţie a Consiliului de Miniştri, adio planuri finan
ciare şi grndioase proiecte de înlăturare a mizeriei I Toate 
se vor prăbuşi în neant şi va fi bine de d-l Hansemann dacă 
se va întoarce linişit în modestul său cămin burghez, unde 
se va putea dedica meditaţiilor asupra vieţii acesteia, care 
nu-i decît un vis . 

Scris la 23 iunie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 24 
din 24 iunie 1 848 

8 - Marx-En(els, Opere, voi. 5 
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„Neue Berliner Zeitung " despre cartişti 

Colonia, 23 iunie. „Neue Berliner Zeitung" 68, în primul 
ei număr, prezintă cititorilor tot felul de ciudăţenii despre 
Anglia. E plăcut să fii original ; „Neue Berliner Zeitung" are 
cel puţin meritul că prezintă într-un mod cu totul nou situa
ţia din Anglia. Mai întîi ni se spune : 

„O'Connor, care, pe cit se pare, e un om lipsit de inteligenţă şi de 
caracter, nu se bucură aici de nici o consideraţieu. 

Nu vrem să ne pronunţăm dacă O'Connor este atît de in
teligent şi plin de caracter ca „Neue Berliner Zeitung" .  Sub 
raportul acestor calităţi, vlăstarul vechilor regi irlandezi şi 
conducătorul proletariatului din Marea B ritanie este, poate, 
mai prejos de culta gazetă berlineză ; cit despre conside
raţie, aici tu, cultă berlineză, ai, bineînţeles, dreptate : ca  
toţi revoluţionarii, O'Connor are o reputaţie foarte proastă ; 
el n-a ştiut niciodată să-şi cîştige consideraţia tuturor per
soanelor cuvioase, aşa cum ţi-ai cîştigat-o tu încă de la 
primul tău număr. 

Mai departe, gazeta berlineză adaugă : 
„O'Connor spunea că el" (adică O'Connor) „posedă, ce·i drept, 

energie, dar că stă prost cu logica•.  

Asta este iarăşi ceva minunat. Răposatul Dan * era un 
om onorabil ; logica energiei lui consta în aceea că storcea 
în fiecare an din buzunarele compatrioţilor săi săraci o rentă 
de 30.000 1. st. ; logica agitaţiei lui O'Connor l-a dus pe fai
mosul cartist la s coaterea în vînzare a tuturor bunurilor sale. 

„D-l Jones, cel de-al doilea conducător l aripii extreme a cartişti
lor, care e acum urmărit de justiţie şi care nu poate fi găsit nicăieri, nu 
e în stare nici măcar să prezinte un garant care să depună pentru el o 
cauţiune de 1 .000 l.st. • .  

* - Daniel O'Connel. - Nota Red. 
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Aceasta este a treia noutate a superinstruitei gazete ber
lineze ; ea debitează, în aceste trei rînduri, trni gogomănii 
din cele mai ridicole. In primul rînd, nici nu poate fi vorba 
de vreo cauţiune atîta timp cit cineva este încă urmărit de 
justiţie. In al doilea rînd, d-l Ernest Jones se află la New
gate 69 încă de acum două săptămîni, şi, fireşte, instruita ga
zetă berlineză tocmai fusese invitată la o ceaşcă de ceai 
de o altă colegă a ei, superinstruită şi bine informată, cînd, 
cu puţin înainte, întreaga presă burgheză engleză îşi expri
mase într-o formă brutală bucuria pricinuită de arestarea lui 
Jones.  In al treilea rînd, d-l Jones a găsit pînă la urmă pe 
cineva care s-a oferit s ă  depună pentru el o cauţiune de 
1 .000 1.  st. , şi anume pe acelaşi O 'Connor, cel lipsit de inte
ligenţă şi de caracter ; dar judecătorii au respins oferta aces
tuia, pe motiv că el, ca membru al parlamentului, n-are voie 
să depună cauţiune. 

ln încheiere, gazeta berlineză face afirmaţia că în ora
şele mai mici ale Angliei cartiştii se ciomăgesc adeseori 
între ei. Bine ar fi fost, scumpă berlineză, dacă ai fi citit 
măcar o dată o gazetă englezească I Ai fi văzut că cartişti
lor le-a făcut întotdeauna mult mai mare plăcere să cotono
gească pe poliţişti decît să se bată între ei. 

Recomandăm cititorilor noştri să acorde o deosebită 
atenţie acestei „Neue Berliner Zeitung", care se distinge 
prin inteligenţa şi caracterul ei. 

Scris la 23 iunie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 24 
din 24 iunie 1 84 8  

S e  tipăreşte după textul ziarului 
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Ameninţarea lui „Gervinus-Zeitung" 70 

Colonia, 24 iunie. 

„Dacă autoritatea Adunării de la Frankfurt şi a hotărîrilor ei de ordin 
constituţional vor putea să ţină în frîu Franţa, lucrurile nu stau chiar 
atît de rău ; Restabilirea autorităţii Prusiei va veni din provinciile sale 
răsăritene, şi în felul acesta aproape că nici nu trebuie să se dea in 
lături de la o eventuală pierdere momentană a Provinciei sale renane• 
(„Gervinus-Zeitung" din 22 iunie). 

Ce stil diplomatic la corespondentul din Berlin al acestei 
gazete profesorale I Restabilirea „ autorităţii " Prusiei va ' veni 
din „provinciile sale răsăritene" . Unde îşi va restabili ea au
toritatea ei ? Jn provinciile răsăritene ? Nicidecum din pro
vinciile rsăritene. Jn provincia renană ? Cu atît mai puţin. 
Fiindcă în această restabilire a autorităţii ei ea contează „pe 
o pierdere momentană a Provinciei renaneu ,  adică pe o pier
dere momentană a „autorităţii" ei 1n Provincia renană. 

Prin urmare, ea îşi restabileşte autoritatea ei la Berlin şi 
la Breslau. 

Dar de ce îşi restabileşte ea autoritatea ei, pierdută, pe 
cit se p are, la B erlin şi Breslau din provincia ei răsriteană 
şi nu cu ajutorul acestei provincii ? 

Rusia nu este o provincie răsăriteană a Prusiei, ci mai de
grab ă Prusia este o provincie apuseană a Rusiei. Dar din pro
vincia prusiană răsăriteană vor pomi ruşii, umăr la umăr cu 
bravii pomeranieni, şi se vor indrepta pre Sodoma şi Gomora, 
unde vor restabili „autoritatea" Prusiei, adică a dinastiei pru
siene, a puterii regale absolute. Această „ autoritatea a fost 
pierdută din ziua în care absolutismul a fost nevoit să pună 
între el şi poporul său un „petic de hîrtie mîzgălit" 71 care era 
p ătat de sînge plebeu, din ziua în care curtea a fost silită să 
se pună sub protecţia şi supravegherea negustorilor burghezi 
de lină şi de cereale 12. 
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Aşadar, prietenul, salvatorul, vine dinspre răs.rit ; şi  dacă 
e aşa, de ce să mai concentrăm trup e la graniţa de răsărit ? 
Duşmanul vine dinspre apus ; deci spre apus trebuie concen
trate forţele armate. Pentru un naiv corepondent din Berlin 
al lui „Kălnische Zeitung" 73 este de n eînţeles curajul eroic 
al lui Pfuel, acest brav prieten al polonezilor, care accept. 
să plece într-o misiune la Petersburg fără să i a  u sine o es
cortă de 100.000 de soldaţi. Lui Piuei nu-i e frică să plece la 
Petersburg I PEuel la Petersburg I Pfuel nu se teme să treacă 
graniţa rusească, i ar publicul german trănc ăneşte despre con
centrări de trup e ruse;;ti la graniţa germană I Corespondentul 
lui „Kolnische Zeitung" îşi exprimă compătimirea p entru pu
blicul german. Dar să ne întoarcem la gazeta noastră pro
fesorală I 

Dacă dinastiei prusiene îi vor veni în ajutor ruşii, din ră
sărit, atunci p oporului german îi vor veni în ajutor francezii, 
din apus. Şi „Adunarea de la Fra.furt" va putea să-şi conti
nue liniştită dezbaterile cu privire la cea mai bună ordine de 
zi i la cele mai bune „hotărîri de ordin constituţional " .  Co
respondentul lui „Gervinus-Zeitung" îşi camuflează această 
părere îndărătul unei fiuri de stil : „Adunarea de la Frank
furt şi hotărîrile ei de ordin constituţional " vor ţine Fanţa 
„în frîu " .  Prusia va pierde Provincia renană. Dar de ce s-ar 
teme ea de această p i erdere ? Ea va fi doar „momentană" . 
Patriotismul german va porni încă o dată, sub comandă ru
sească, împotriva B abilonului roman şi va restabili p entru 
multă vreme „autoritatea Prusiei" în Provincia renană şi în 
tot sudul Germaniei. Tu, înger, cum le simţi pe toate ! 74 

Dacă Prusi a  nu „se dă în lături de la pierderea momentană 
a Provinciei renane" ,  apoi Provincia renană e dă şi mai puţin 
în lături de la o pierdere „permanentă" a dominaţiei prusiene. 
Dacă prusienii vor încheia o alianţă cu ruşii, atunci germanii 
se vor alia cu francezii şi vor porni împreună cu ei războiul 
Apusului împotriva Răsăritului, războiul civilizaţiei împotriva 
barbariei, al republicii împotriva auto craţiei. 

Noi vrem să înfăptuim unitatea Germaniei, dar elementele 
acestei unităţi pot apărea ninai din fărîmiţarea marilor mo
narhii germane. Aceste �lemente vor fi sudate între ele numai 
în vîltoarea războiului şi a revoluţiei. Iar constituţionalismul 
va disp ărea de la sine de îndată ce evenimentele vor pune p e  
primul plan lozinca : autocraţie sau republică. Dar - n e  obiec
tează indignaţi burghezii constituţionalişti - cine a stîrnit 
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mînia ruşilor împotriva germanilor ? Cine altul decît demo
craţii ? Jos democraţii I - Şi ei au dreptate ! 

Dacă am fi introdus noi înşine în ţara noastră sistemul ru
sesc, i-am fi scuti: pe ruşi de osteneala de a face ei treaba 
asta, iar pe noi de cheltuielile de război. 

Scris la 24 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 25 
din 25 iunie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Memoriul lui Patow cu privire la răscumpărări 

Colonia, 24 iunie. In şedinţa din 20 crt. a conciliatorilor, 
acea şelinţă fatală în care a apus astrul Camphausen şi s-a 
produs haosul ministerial, d-l Patow a depus un memoriu în 
care expune principiile de bază potrivit cărora socoate el că  
trebuie reglementată lichidarea relaţiilor feudale la sate. 

Citind acest memoriu, rămîi nedumerit cum de nu a iz
bucnit încă demult un război ţărănesc în provinciile vechi
prusiene. Ce noian de prestaţii de tot felul, de dări şi contri
buii, ce harababură de denumiri medievale, una mai ciudată 
decit alta I Puterea seniorială (Lehnsherrlichkeit) , taxă de de
ces (Sterbefall) ,  cea mai bună vită (Besthaupt) , cea mai bună 
rochie (Kurmede) , zeciuială la animalele tăiate (Blutzehnt) , 
bani pentru apărare (Schutzgeld) , bir pentru vrăjitorie (Wal
purgiszins) , bir pe stupărit (Bienenzins) , dijmă în ceară 
(Wachspacht) , dreptul de însuşire a bunurilor abandonate 
(Auenrecht) , zeciuiala (Zehnten), taxele de feudă (Laudemien) , 
birul pe moştenire (Nachschussrenten) , toate acestea au exis
tat pînă în zilele noastre în „statul cel mai bine administrat 
din lumeu şi ar fi continuat să existe în vecii vecilor dacă 
francezii n-ar fi făcut o revoluţie ca aceea din februarie I 

Da, cele mai multe din aceste servituţi, şi tocmai cele mai 
apăsătoare din ele, ar fi continuat să existe în vecii vecilor 
da::ă ar fi fost după dorinţa d-lui Patow. Tocmai de aceea i 
s-a repartizat lui acest departament, ca să  menajeze cit mai 
mult u putinţă pe nobilii provinciali din Brandenburg, din 
Pomerania şi din Silezia şi să jefuiască cit mai mult cu pu
tinţă pe ţărani de roadele revoluţiei I 

Revoluţia din Berlin a făcut pentru totdeauna imposibile 
toate aceste relaţii feudale. După cum era şi firesc, ţăranii au 
desfiinţat imediat în practică toate aceste relaţii. Guvernului 
nu-i mai rămînea altceva de făcut decit să dea o formă legală 
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desfiinţării de fapt a tuturor servituţilor feudale, desfiinţare 
tradusă în viaţă prin voinţa poporului. 

Dar, înainte ca aristocraţia să se hotărască pentru un 
4 august, castelele ei au trebuit să ardă în flăcări. Guvernul, 
reprezentat în cazul de faţă printr-un aristocrat, s-a pronunţat 
în favoarea aristocraţiei ; el supune Adunării un memoriu în 
care conciliatorii sînt îndemnaţi să trădeze acum aristocraţiei 
şi răscoala ţărănească, c are a izbucnit în martie în toată Ger
mania. Guvenul este răspunzător pentru urmările pe care le 
va avea aplicarea principiilor d-lui Paow la sate. 

D-l Patow vrea ca ţăranii să plătească despăgubiri pentru 
desfiinţarea tuturor servituţilor feudale, şi chiar pentru des
fiinţarea taxelor de feudă. Fără despăgubire urmează isă fie 
desfiinţate numai servituţile care decurg din vasalitate, din 
vechiul sistem de impunere şi din jurisdicţia patrimonială sau 
acelea c are nu p rezintă valo are pentru seniorul feudal (cită 
mărinimie I ) ,  cu alte cuvinte tocmai acele servituţi care con
stituie p artea cea mai neînsemnată din totalul poverilor 
feudale. 

In schimb, toate răscumpărările feudale care au fost dej a 
reglementate p rin învoială sau prin sentinţă j udecătorească 
sînt şi rămîn definitive. Asta înseamnă că ţăranii care s-au 
răscumpărat de servituţile lor în condiţiile legilor reacţio
nare, favorabile nobilimii, emise din 1816  încoace, şi mai cu 
seamă după 1840, şi care cu această ooazie au fost j efuiţi de 
proprietatea lor, în favoarea seniorilor feudali, mai întîi de 
către lege şi apoi de către funcţionarii corupţi, - ţăranii 
aceştia nu capătă nici o despăgubire. 

Iar pentru a arunca p raf în ochii ţăranilor urmează să fie 
înfiinţate bănci agricole 75• 

Dacă ar fi după dorinţa d-lui Patow, atunci servituţile feu
dale ar fi tot atît de puţin desfiinţate prin legile propuse de el 
pe cît au fost răscumpărate pe timpul vechilor legi din 1807. 

Titlul exact al proiectului d-lui Patow ar trebui să fie : 
„Memoriu cu privire 1a menţinerea servituţilor  feudale în 
vecii vecilor cu ajutorul răscumpărării" . 

Guvernul provoacă un război ţărănesc. Poate că Prusia 
„n-o să se dea în lăturiu nici chiar de la „pierderea momen
tană" a Sileziei. 

Scris la 24 iunie 1848 
Publicat în 
„Noua gazetă renan!• nr. 25 
din 25 iunie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba germană 
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Caracterul democratic l insurecţiei 

Praga. Fiecare zi ce trece aduce noi fapte care confirmă 
justeţea părerii noastre cu privire la caracterul insurcţiei de 
la Praga (vezi nr. 1 8  al ziarului nostru*)  şi care dovedesc că 
bănuielile exprimate de unele ziare germane că partidul ceh 
ar i în slujba reacţiunii, a aristocraţiei, a Rusiei etc. nu sînt 
altceva decît simple minciuni. 

Aceste ziare au văzut numai pe contele Leo hun şi pe 
aristocraţii lui, dar n-au văzut masa poporului ceh, nume
roşii muncitori industriali şi ţăranii. Din faptul că aristo
craţia a încercat la un moment dat să folosească mişcarea 
chă în interesul ei şi al camarilei din Innsbruck, ele au tras 
concluzia că proletariatul revoluţionar din Praga, care în 1 844 
a luat complet în stăpînire tip de trei zile oraşul Praga 76, 
a apărat în general interesele nobilimii şi ale reacţiunii ! 

Dar toate aceste născociri calomnioase au fost definitiv 
spulerate de p rima acţiune hotărîtă a cehilor. Răscoala a fost 
atît de cartegoric democratică, încît conţii Thun nu numai că 
nu s-au pus în fruntea mişcării, dar s-au îndepărtat de ea şi 
au fost luaţi de p opor ca ostatici austrieci. Ea a fost atît de 
categoric democratică, incit toţi cehii adepţi ai aristocraţiei 
au luat-o la sănătoasa. Insurecţia a fost îndreptată în aceeaşi 
măsură împotriva stăpînilor feudali cehi ca şi împotriva sol
dăţimii austriece. 

Austriecii s-au năpustit asupra poporului nu pentru că era 
ceh, ci p entru că era revoluţionar. Pentru soldăţime asaltul 
asupra Pragăi nu era decît un preludiu al luării cu asalt şi al 
prefacerii în scrum a Vienei. 

„Berliner Zeitungs-Halle" 77, într-o corespondenţă din 
Viena cu data de 20 iunie, comunică următoarele : 

* Vezi volumul de faţă, pag. 91-93. - No la Red. 
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„Astăzi s-a înapoiat de la Praga delegaţia Comitetului ce
tăţenesc local 78, care fusese trimisă acolo cu singura misiune 
de a supraveghea transmiterea ştirilor telegrafice, ca să nu 
mai fim nevoiţi - aşa cum s-a întîmplat în ultimele zile -
să aşteptăm adesea cîte 24 de ore pînă să căpătăm o ştire de 
la Praga. Delegaţia a raportat comitetului cum şi-a îndeplinit 
misiunea. Ea i-a adus la cunoştinţă lucruri înspăimîntătoare 
despre domnia soldăţimii la Praga. După spusele ei, nu există 
cuvinte care să poată reda ororile care se petrec în acest oraş 
asediat, bombardat şi cucerit. Cu pericolul vieţii lor, delegaţii 
au ajuns, cu trăsuri, de la ultima staţie de cale ferată dinainte 
de Praga pînă în oraş şi, tot cu pericolul vieţii lor, s-au stre
curat printre rîndurile de soldaţi pînă la p alatul din Praga. 

Pretutindeni soldaţii îi întîmpinau vociferînd : «Aţi venit 
şi voi aici, cîini vienezi I In sfîrşit, aţi încăput pe mîinile 
noastre I». Mulţi soldaţi voiau să se năpustească asupra dele
gaţilor. Pînă şi ofiţerii au aut o atitudine nemaipomenit de 
grosolană. In fine, delegaţii au ajuns la palat. Contele Wall
moden, primind documentul de împuternicire eliberat de co
mitet, s-a uitat la iscălitură şi a spus : «Pillersdorf ? El nu în
seamnă nimic Pentru noi, cei de aici». Windischgratz a 'întim
pinat canaliile civile cu mai multă asprime ca oricînd şi a 
spus : «Revoluţia a învins pretutindeni, dar aici sîntem noi 
învingători şi nu recunoaştem nici o autoritate civilă. Cit timp 
am fost eu la Viena, a fost linişte acolo. De cum am plecat eu, 
s-a pornit o furtună care a răsturnat totul». Membrilor dele
gaţiei li s-au luat armele şi au fost închişi într-una din came
rele palatului. Abia după două zile au căpătat permisiunea de 
a pleca de acolo, fără a li se restitui armele. Iată ce relatează 
delegaţii noştri, iată cum s-a purtat cu ei acest Tilly din 
Praga, iată cum s-au comportat soldaţii, şi cei de aici se pre
fac a crede că este vorba dor de o luptă împotriva cehilor. 
Dar ce, delegaţii au vorbit pe limba cehă ? Nu purtau ei oare 
uniforma gărzii naţionale vieneze ? N„au prezentat ei oare 
împutenicirea in partea guvenului şi a comitetului cetăţe
nesc învstit de acesta cu drepturi de autoritate legislativă ? 

Dar revoluţia a făcut progrese prea mari şi Windischgratz 
consideră că el este singura persoană în stare să-i pună sta
vilă. Cehii sînt ucişi ca nişte cîini, şi la momentul oportun se 
va porni împotriva Vienei. De ce l-a eliberat Windischgratz 
pe Leo Thun, acelaşi Leo Thun care s-a pus în fruntea guver
nului provizoriu de la Praga şi care a pledat chiar în favoarea 
desprinderii Boemiei ? De ce, întrebăm noi, a fost eliberat el 
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din mîinile c ehilor, dacă nu pentru că întreaga lui activitate 
a fost o maneră Pusă la cale în înţelegere cu aristocraţi a, 
p entru a provoca insurecţia ? 

Alaltăieri a plecat un tren din Praga. In el se alau stu
denţi germani refugiaţi, membri ai gărzii naţionale de la 
Viena şi cîteva familii care au fugit din Praga probabil p en
tru că nu se simţea tocmai bine acolo, deşi fusese restabilită 
liniştea. La prima staţie după Praga însă, pichetul de soldaţi 
care era postat acolo a cerut tuturor călătorilor, fără deose
bi"e, să depună armele ; la refuzul lor, soldaţii au deschis 
focul asupra vagoanelor, în care e aflau, lipsiţi de apărare, 
bărbaţi, femei şi copii. Au fost scoase in vagoane şase ca
davre, iar ceilalţi călători îşi ştergeau de pe faţă sîngele celor 
ucişi. Aşa s-au purtat u germanii soldăţoii c are sînt prezen
taţi aici ca nişte îngeri p zitori ai libertăţii germane" . 

Scris de F. Engels la 24 iunie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană» nr. 25 
din 25 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Ştiri din Paris 

Colonia, 24 iunie, ora 1 0  seara. Corespondenţa de la Paris 
cu data de 23 nu a sosit. Un curier care a izbutit să ajungă 
pîn ă aici povesteşte c ă, 1la plecarea lui din Paris,  acolo înce
puse lupta între p opor şi garda naţională şi că de la o oare
care distanţă de acest oraş a auzit putenice bubuituri de tun. 

Scris la 24 iunie 1 848 

Publicat în suplimentul special 
al „Noii gazete renane• nr. 25 
din 25 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană , 
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Ştiri din Paris 

Colonia, 25 iunie, ora 10 seara. Nici de data asta n-am pri
mit corespondenţa de la Paris. Ziarele pariziene care au sosit 
azi poartă data de 23 ; d acă poşta ar fi mers regulat, ele ar fi 
trebuit să fie aici încă de ieri seară. Singurele surse de care 
dispunem în aceste împrejurări sînt informaţiile confuze şi 
contradictorii publicate de ziarele belgiene şi ceea ce ştim 
noi înşine despre Paris. Pe baza lor am încercat să prezentăm 
cititorilor noştri un tablou cît mai fidel al răscoalei de la 
23 iunie. 

Nu dispunem acum de timp pentru alte comentarii. In nu
mărul d e  mîine al ziarului nostru vom prezenta o analiză mai 
amănunţită a evenimentelor, precum şi o dare de seamă mai 
completă asupra dezbaterilor din şedinţa de la 23 iunie  a 
Adunării de la Paris. 

Scris la 25 iunie 1 848 

Publicat în suplimentul special 
al „Noii gazete renane• nr. 26 
din 26 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Amănunte în legătură cu evenimentele 
de la 23 iunie 

Insurecţia are n caracter pur muncitoresc. Furia muncito
rilor e îndreptată împotriva guwrnului şi Adunării, care le-au 
înşelat speranţele, luînd zilnic noi măsuri în interesul burghe
ziei şi împotriva muncitorilor, dizolvînd comisia muncito
rească de la p alatul Luxemburg, restrîngînd activitatea ate
lierelor naţionale şi elaborînd o lege cu p rivire la interzicerea 
întrunirilor sub cerul liber 79• Caraoterul absolut p roletar l 
insurecţiei reiese din toate amănuntele venimenelor . . 

Bulevardele, aceste largi artere în care pulsează viaţa Pa
risului, au fost arena primelor mari adunări ale maselor. De 
la poarta Saint-Oenis pînă j o s  în strada Vieille-du-Temple, 
totul era înţesat de lume. Muncitorii de la atelierele naţio
nale declarau că nu se vor duce la Sologne s ă  muncească în 
atelierele naţionale de acolo ; alţii povesteau că au Plecat 
ieri într-acolo, dar au fost reţinuţi la bariera Fontainebleau, 
unde au aştptat zadnic foile de drum şi ordinul de plecare 
care le fuseseră p romise înainte cu o seară. 

Pe la ora 1 0  s-a lansat chemarea la baricade. Partea de 
est şi de sud-est a Parisilui, începînd cu cartierul şi suburbia 
Poissonniere, au fost repede împînzite cu baricade, dar, pe cît 
se p are, treaba asta a fost făcută destul de dezordonat şi fără 
un plan de ansamblu. Străzile Saint-Denis, Saint-Martin, Ram
buteau, suburbia Poissonniere şi, pe malul stîng al Senei, 
căile de acces spre suburbiile Saint-Jacques şi Saint-Marceau 
- străzile Saint-Jacques, La Harpe, La Huchette şi podurile 
învecinate - au fost mai mult sau mai puţin fortificate. Pe 
baricade au fost arborate s teaguri cu inscripţia „Pîine sau 
moarte I "  s au „Ori lucru, ori moartea /" 

Insurecţia s-a prijinit astfel în mod hotărît pe p artea de 
est a oraşului, locuită mai ales de muncitori, şi în p rimul rînd 
pe suburbiile Saint-Jacques, Saint-Marceau, Saint-Antoine, du 
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Temple, Saint-Martin şi  Saint-Denis, pe „aimables faubourgs"80, 
iar apoi pe cartierele situate între aceste străzi (cartierele 
Saint-Antoine, du Marais, Saint-Martin şi S aint-Denis) . 

După c e  au fost ridicate baricade au început atacurile. 
Postl de observaţie din bulevardul Bonne-Nouvelle, care 
apro ap e  în fiecare revoluţie era primul luat cu asalt, a fost 
ocupat de garda mobilă 81•  El a fost dezarmat de către popor. 

Dar curînd după aceea i-a venit în ajutor garda burgheză 
din cartierele de vest ale oraşului. Ea a ocupat din nou postul. 
Un alt detaşament a ocupat trotuarl din faţa teatrului Gym
nase - un loc ridicat care domina o bună porţiune din şirul 
de blevarde. Poporul a încercat să dezarmeze posturile îna
intate, dar deocamdată n'ici una dintre părţi n-a făcut uz 
de arme. 

In sfîrşit, a venit ordin să fie cucerită baricada ridicată 
de-a curmezişul bulevardului, lîngă poarta Saint-Denis. Garda 
naţională, în frunte cu comisarul de poliţie, a început să îna
inteze ; au început tratative ; s-au auzit cîteva împuşcături, 
dar nu se ştia din ce parte, şi imediat s-a pornit un schimb de 
focuri. 

Îndată după aceea a deschis focul şi postul Bonne-Nou
velle. Un batalion din legiunea a doua, care ocupa bulevardul 
Poissonniere, a înaintat şi el cu armele încărcate. Poporul era 
înconjurat din toate p ărţile. De pe poziţiile ei favorabile şi 
în parte sigure, garda naţională a deschis un puternic foc 
concentric împotriva muncitorilor. Aceştia s-au apărat timp de 
o jumătate de oră ; în cele din urmă au fost luate bulevardul 
Bonne-Nouvelle şi baricadele pînă la poarta Saint-Martin. In 
acest sector garda naţională a cucerit, pe Ia orele 1 1 ,  şi bari
cadele dinspre Temple şi a ocupat căile de acces spre bulevard. 

Eroii care au luat cu asalt aceste baricade au fost burghezii 
din arondismentul al II-lea, care se întinde de la fostul Palais
Royal 82 şi p înă peste întregl cartier Montmartre. Aici lo
cuiesc bogaţii negustori de pe străzile Vivienne, Richelieu şi 
de pe Boulevard des Italiens, marii bancheri de pe străzile 
Laffitte şi Bergere şi veselii rentieri de pe Chaussee d'Antin. 
Aici locuiesc Rothschild ii Fould, Rougemont de Lowemberg 
şi Ganneron. Intr-un cuvînt, aici se află bursa, Tortoni 83 şi 
tot ce se leagă de ele într-o formă sau alta. 

Aceşti eroi, care se simţeau primii, şi mai mlt decît ori
care, ameninţaţi de republica roşie, au venit cei dintîi la locul 
stabilit. Este semnificativ că la 23 iunie prima baricadă a fost 
ucerită de învinşii de la 24 februarie. Ei au înaintat în număr 
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de 3.000, şi patru companii au Juat cu asalt un omnibuz răs
turnat. Se pare totuşi că insurgenţii au reuşit să se întărească 
din nou la p oarta S aint-Denis, căci spre ora prînzului genera
lul Lamoriciere a trebuit  să pornească într-acolo cu puternice 
detaşamente ale gărzii mobile, cu trupe de linie, cu cavalerie 
şi două tunuri, pentru a cuceri, împreună cu legiunea a 2-a 
(a gărzii naţionale din arondismentul al Ii-lea) , o baricadă 
bine întărită. Un pluton al gărzii mobile a fost silit de către 
insurgenţi să se retragă. 

Lupta de pe bulevardul SaintDenis a fost semnalul pentru 
dezlănţuirea luptei în toate cartierele de răsărit ale Parisului. 
A fost o luptă sîngeroasă. Au fost ucişi sau răniţi p este 30 de 
insurgenţi. Muncitorii, îndîrjiţi, au jurat că în noaptea urmă
toare vor porni la asalt din toate p ărţile şi vor lupta pe viaţă 
şi pe moarte împotriva „gărzii municipale a republicii " .  

Pe l a  ora 1 1  s-au dat lupte şi în strada Planche-Mibray 
(continuarea strzii Saint-Martin spre Sena) ; a fost omorît 
un om. 

In cartierul halelor centrale, pe strada Rambuteau etc., 
s-au produs de asemenea ciocniri sîngeroase. Au rămas pe 
calda1îm patru sau cinci morţi. 

Pe la ora 1 s-a încins o b ătălie pe strada Paradis-Pois
sonniere ; focul a fost deschis de garda naţională ; rezultatul 
nu se cunoaşte încă. In suburbia Poissonniere au fost dzar
maţi, după o ciocnire sîngeroasă, doi subofiţeri din garda 
naţională. 

Strada Saint-Denis a fost curăţată cu ajutorul şarjelor de 
c avalerie. 

In suburbia Saint-Jacques lupta a continuat cu cea mai 
mare violenţă în cursul după-amiezii. Pe strzile Saint-Jacques 
şi La Harpe şi în piaţa Maubert au fost atacate, cu succese 
schimbătoare, baricadele şi s-a tras intens cu mitraliile. In 
suburbia Montmartre trupele au tras de asemenea cu tunul. 

Insurgenţii au fost, în general, respinşi. Primăria a fost 
eliberată ; pe la ora 3 răscoala se limita la suburbiile şi car· 
tierul Marais .  

In  general, printre membrii gărzii naţionale aflaţi sub arme 
puţini erau din cei fără uniformă (adic ă  muncitori care n-au 
avut bani să-şi procure uniformă) . In schimb se aflau printre 
ei persoane care aveau arme de lux, puşti de vînătoare etc. 
In rîndurile infanteriei au intrat cavalerişti din garda naţia· 
nală (recrutaţi întotdeauna dintre tineii din familiile cele 
mai bogate) . Pe bulevardul Poissonniere, membrii gărzii na-
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ţionale s-au lăsat în linişte dezarmaţi de popor şi apoi au 
rupt-o la fugă. 

Pe la ora 5 lupta tot mai continua, cînd a fost întreruptă 
de o ploaie torenţială. 

In unele locuri izolate, lupta a ţinut totuşi pînă seara tîr
ziu. Pe la ora 9 se auzeau încă împuşcături în suburbia Saint
Antoine, acest centru al Parisului muncitoresc. 

Pînă acum lupta nu a fost încă dusă cu toată înverşunarea 
unei bătălii revoluţionare decisive. Se pare că, în majoritatea 
cazurilor, garda naţională, cu excepţia legiunii a 2-a, a ezitat 
să atace baricadele. Muncitorii, cu toată furia lor, s-au mul
ţumit, bineînţeles, să-şi apere baricadele. 

Seara, cele două părţi combatante s-au despărţit, bine
înţeles după ce şi-au dat întîlnire pentru a doua zi dimineaţa. 
Prima zi de luptă s-a soldat fără nici n fel de avantaje pen
tru guvern ; insurgenţii respinşi au putut să reocupe, în timpul 
nopţii, poziţiile pierdute, ceea ce au şi făcut. ln schimb, îm
potriva guvernului stăteau mărturie două fapte importante : 
el a făcut uz de mitralii şi n-a putut să înăbuşe răscoala din 
prima zi. lnsă după rafalele de mitralii şi după o noapte care 
nu a adus victoria, ci s-a încheiat doar printr-un armistiţiu, 
încetează răscoala şi începe revoluţia. 

Scris de F. Engels la 25 iunie 1 848 

Publicat în suplimentul special 
al „Noii gazete renane" nr. 26 
din 26 iunie 1 848 

9 - Ma rx-Engels, Opere, voi. 5 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Ştiri din Paris 

Colonia, 26 iunie. Ultimele ştiri sosite de la Paris ocupă 
un spaţiu atît de mare, încît ne vedem nevoiţi să lăsăm deo
parte toate articolele cu caracter de comentariu. 

Ţinem să spunem totuşi, în legătură cu aceasta, cîteva 
cuvinte ci titorilor noştri. Demisia lui Ledru-Rollin şi a lui 
Lamartine, ca şi aceea a miniştrilor lor ; dictatura militară 
a lui Cavaignac, strămutată de la Alger la Paris ; Marrast 
- dictator civil ; Parisul înecat în sînge ; insurecţia care ia 
proporţii, transformîndu-se în cea mai mare revoluJie ce a 
avut loc vreodată, şi anume în revoluţia proletariatului îm
potriva burgheziei, - acestea sînt cele mai noi ştiri pe care 
le-am primit de la Paris. Pentru amploarea colosală pe care 
a căpătat-o revoluţia din iunie, nu sînt de ajuns trei zile, 
cum a fost cazul cu revoluţia din iulie şi cu cea din februarie, 
dar victoria poporului este mai sigură ca oricînd. Burghezia 
franceză s-a încumetat să facă ceea ce n-au cutezat niciodată 
regii Franţei : ea şi-a aruncat singură zarurile. Cu acest al 
doilea act al revoluJiei franceze abia începe tragedia euro
peană. 

Scris de F. Engels la  25 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 27 
din 27 iunie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Ziarul „Northern Star" 
despre „Noua gazetă renană" 4 

Ziarul „N orthern Star", oficiosul cartiştilor englezi, care 
apare sub îngrij irea lui Feargus O'Connor, G. Julian Harney 
şi Ernest Jones, îşi exprimă în ultimul său număr satisfacţia 
pentru felul în care „Noua gazetă renană" priveşte mişcarea 
populară engleză şi apără, în genere, interesele democraţiei. 

Mulţumim redactorilor de la „Northern Star" pentru 
această apreciere prietenească şi întru totul democratică la 
adresa ziarului nostru. Ii asigurăm totodată că revoluţio
narul ,,Northern Star" este singurul ziar englez a cărui apre
ciere o preţuim. 

Scris la 26 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renan5" nr. 27 
din 27 iunie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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23 iunie 

Ne aflăm în posesiunea a o mulţime de noi amănunte în 
legătură cu luptele de la 23 iunie. Materialul de care dis
punem este inepuizabil ; timpul însă nu ne permite să pu
blic.m decît ceea ce este esenţial şi caracteristic. 

Revoluţia din iunie ne oferă tabloul unei lupte înverşu
nate, cum n-a mai cunoscut încă Parisul şi nici lumea în
treagă. Dintre toate revoluţiile care au avut loc pînă în 
vremea noastră, cele mai îndîrjite lupte au fost înregistrate 
în zilele din martie la Milano, unde o populaţie aproape 
neînarmată, care număra 170.000 de oameni, a înfrînt o ar
mată cu un efectiv de 20.000-30.000 de soldaţi. Dar zilele 
din martie de la Milano sînt o jucărie de copil în compa
raţie cu zilele din iunie de la Paris. 

Ceea ce deosebeşte revoluţia din iunie de toate revolu
ţiile de pînă acum este lipsa oricăror iluzii, a oricărui entu
ziasm. 

Dacă în februarie poporul a stat pe baricade şi a cîntat 
„Mourir pour la patrie " *, apoi la 23 iunie muncitorii luptă 
pentru existenţa lor, şi patria a pierdut pentru ei orice im
portanţă. „Marsilieza " , ca şi toate celelalte amintiri ale 
marii revoluţii, a dispărut. Atît poporul cît şi burghezia pre
simt că revoluţia în care s-au angajat acum este mai mare 
decît cea din anii 1789 şi 1793. 

Revoluţia din iunie este o revoluţie a desperării, şi ea îşi 
urmează cursul ei cu o ură tăcută, cu calmul sumbru al des
peram ; muncitorii ştiu că ei duc o luptă pe viaţă şi pe 
moarte, şi în faţa grozavei asprimi a acestei lupte amuţeşte 
pînă şi voioşia francezilor. 

* - „Să murim pentru patrie I " .  - Nota Trad. 
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Istoria cunoaşte numai două momente asemănătoare cu 
lupta care se desfăşoară, probab il, şi azi la Paris : războiul 
sclavilor de la Roma şi răscoala de la Lyon din 1834. Vechea 
deviză a lyonezilor : „Să trăim muncind sau să murim lup
tînd I "  a reînviat şi ea pe neaşteptate după paisprezece ani 
şi este înscrisă acum pe drapele. 

Revoluţia din iunie este prima revoluţie care a împărţit 
într-adevăr întreaga societate în două mari tabere duşmane, 
reprezentate prin Parisul de est şi Parisul de vest. A dis
părut unitatea din timpul revoluţiei din februarie, acea uni
tate poetică plină de iluzii orbitoare şi de minciuni ademe
nitoare, a cărei demnă personificare a fost grandilocventul 
trădător Lamrtine. Astăzi, realitatea aspră spulberă cu ne-' 

înduplecare toate p romisiunile ipocrite ale ţi 25 februarie. 
Luptătorii din februarie luptă azi unii împotriva altora şi, 
ceea ce nu s-a întîmplat pînă acum niciodată, nu mai există 
nici o indiferenţă, orice om în stare să mînuiască o armă par
ticipă în mod efectiv la luptă de partea aceasta sau de partea 
cealaltă a baricadei. 

Armatele care se luptă între ele pe străzile Parisului sînt 
tot atît de puternice ca şi armatele care s-au înfruntat la 
Leipzig în bătălia popoarelor 85• Insuşi acest fapt dovedeşte 
colosala însemnătate a revoluţiei din iunie. 

Să trecem, totuşi, la descrierea bătăliei. 
Judecînd după informaţiile noastre de ieri, s-ar i putut 

crede c. baricadele au fost ridicate aproape fără nici o 
noimă. Dar ştirile amănunţite pe care le-am primit astăzi 
dovedesc tocmai contrarul. Niciodată pînă acum lucrările de 
apărare ale muncitorilor n-au fost executate cu atîta chib
zuială şi atît de sistematic. 

Oraşul s-a împărţit în două tabere de război. Linia lor 
de demarcaţie pornea de la marginea de nord-est a ora
şului, trecea prin Montmartre în j os pînă la poarta Saint
Denis, iar de aici prin strada St. Denis, peste insula Cite, 
de-a lungul străzii Saint-Jacques pînă la barieră. Tot ce se 
afla la est de această linie a fost ocupat şi fortificat de mun
citori. Din partea de vest ataca burghezia şi tot de acolo 
primea ea întăriri. 

Dis-de-dimineaţă poporul a început să-şi construiască, în 
tăcere, baricadele. Ele au fost mai înalte şi mai solide ca 
oricînd. Pe baricada de la intrarea în suburbia Saint-Antoine 
fîlfîia un imens steag roşu. 
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Bulevardul Saint-Denis a fost foarte bine fortificat. Ba
ricadele de pe acest bulevard, de pe strada Clery, precum 
şi casele dimprejur, transformate în adevărate fortăreţe, alcă
tuiau un sistem de apărare desăvîrşit. Aici a izbucnit, aşa 
cum am arătat încă de ieri, prima luptă serioasă. Poporul 
s-a aruncat în luptă cu un dispreţ de moarte nemaipomenit. 
Un puternic detaşament al gărzii naţionale a pornit un atac 
de flanc asupra baricadei din strada Clery. Majoritatea celor 
care apărau baricada s-au retras. Numai şapte bărbaţi şi 
două femei, două tinere şi frumoase grizete, au rămas la 
postul lor. Unul dintre cei  şapte bărbaţi se urcă pe baricadă 
cu steagul în mînă ; ceilalţi încep să tragă. Garda naţională 
răspunde cu focuri de armă ; stegarul se prăbuşeşte. Atunci 
una dintre grizete - o tînără înaltă şi frumoasă, îmbrăcată cu 
mult gust într-o rochie fără mîneci care-i lăsa braţele goale 
- apucă steagul, trece peste baricadă şi se îndreaptă spre 
garda naţională. Focul continuă, burghezii din garda naţio
nală trag asupra tinerei fete şi o omoară, în momentul cînd 
ea a ajuns foarte aproape de baionetele lor. Intr-o clipă se 
repede cealaltă grizetă, apucă steagul, ridică capur tova
răşei sale de luptă _i, văzînd că e moartă, se înfurie şi în
cepe să arunce cu pietre în garda naţională. Cade şi ea, 
răpusă de gloanţele burghezilor. Schimbul de focuri devine 
tot mai intens ; se trage de la ferestre şi de pe baricade ; 
rîndurile gărzii naţionale se răresc ; în cele din urmă sosesc 
ajutoare şi baricada este luată cu asalt. Din cei şapte apără
tori ai baricadei, numai unul a rămas în viaţă ; el este dez
armat şi luat prizonier. Această faptă eroică împotriva a 
şapte muncitori şi două grizete a fost săvîrşită de filfizonii 
şi rechinii de bursă din legiunea a 2-a. 

După ce a fost efectuată j oncţiunea celor două detaşa
mente şi a fost cucerită baricada, a intervenit o linişte ame- . 
ninţătoare, de scurtă durată. Curînd însă a fost întreruptă. 
Viteaza gardă naţională a deschis un intens foc de pluton 
asupra mulţimii neînarmate şi lini� �ite care ocupa o parte 
din bulevard. Oamenii, înspăimîntaţi, s-au împrăştiat. Dar 
baricadele n-au fost cucerite. Abia pe la ora 3, cînd a venit 
însuşi Cavaignac cu trupe de linie şi cu cavalerie, a fost 
cucerit, după o luptă crîncenă, bulevardul pînă la poarta 
Saint-Martin. 

ln suburbia Poissonniere au fost ridicate o serie de bari
cade, printre care şi cea din colţul străzii Lafayette, unde 
mai multe case au servit totodată drept fortăreţe pentru in-



23 iunie 135 

surgenţi. Comanda insurgenţilor o avea un ofiţer al gărzii 
naţionale. Impotriva lor înaintau regimentul 7 de infanterie 
uşoară, garda mobilă şi garda naţională. Lupta a durat o 
jumătate de oră ; în cele din urmă au ieşit învingătoare tru
pele, însă numai după ce au pierdut vreo 100 de morţi şi 
răniţi. Această luptă a avut loc după ora 3 după-amiază. 

Au fost de asemenea ridicate baricade şi în faţa Pala
tului de justiţie, pe strada Constantine şi pe străzile înve
cinate, precum şi pe podul Saint-Michel, unde flutura stea
gul roşu. După o luptă destul de îndelungată au fost luate 
şi aceste baricade. 

Dictatorul Cavaignac a ordonat artileriei să se instaleze 
pe podul Natre-Dame. De aici a bombardat el străzile Plan
che-Mibray şi Cite ; de aici a putut el, cu destulă uşurinţă, 
să-şi îndrepte tunurile cu faţa spre baricadele din strada 
Saint-Jacques. 

Această stradă era întretăiată de numeroase baricade, iar 
casele ei fuseseră transformate în adevărate fortăreţe. Aici 
putea să acţioneze numai artileria, şi Cavaignac n-a ezitat 
nici un moment s-o folosească. Toată după-amiaza a răsunat 
bubuitul tunurilor. Mitraliile au curăţat străzile de oameni. 
La ora şapte seara mai rămăsese neluată o singură baricadă„. 
Numărul morţilor era foarte mare. 

Pe podul Saint-Michel şi pe strada Saint-Andre-des-Arts 
s-a tras de asemenea cu tunul . La extremitatea de nord-est 
a oraşului, pe strada Chateau-Landon, unde s-au încumetat 
să pătrundă o p arte din trupe, a fost de asemenea distrusă, 
prin bombardament de artilerie, o baricadă. 

După-amiază, în suburbiile din nord-estul oraşului schim
bul de focuri a devenit şi mai intens. Locuitorii suburbiilo. 
La Villette, Pantin etc. au venit în ajutorul insurgenţilor. 
Baricadele au fost tot mereu reconstruite şi în număr foarte 
mare. 

In Cite, o companie a gărzii republicane 86, sub pretext că 
vrea să fraternizeze cu insurgenţii, s-a strecurat între două 
b aricade şi a deschis apoi focul .  Poporul, înfuriat, a tăbărît 
asupra trădătorilor şi i-a exterminat unul cite unul. Abia 
dacă au putut să scape cu fuga vreo 20 dintre ei. 

Lupta a devenit din ce în ce mai înverşunată în toate 
punctele. Cît timp a fost lumină, s-a tras pretutindeni cu 
tunul ; mai tîrziu s-au mărginit la focuri de armă, care au 
continuat pînă noaptea tîrziu. La ora 1 1  tot mai suna alarma 
în întregul P aris , iar spre miezul nopţii se auzeau încă 
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schimburi de focuri dinspre Bastilia. Piaţa Bastiliei şi toate 
căile de acces spre ea se aflau în întregime în stăpînirea 
insurgenţilor. Suburbia Saint-Antoine, principalul centru al 
forţelor lor, era foarte bine întărit. Pe bulevarde, de la strada 
Montmartre şi pînă la strada Temple, erau masate unităţi 
de cavalerie, infanterie, garda naţională şi garda mobilă. 

Pe la ora 1 1  seara numărul morţilor şi răniţilor era de 
peste 1 .000. 

Aceasta a fost prima zi a revoluţiei din iunie, o zi fără 
seamăn în analele revoluţionare ale Parisului. Muncitorii pa
rizieni au luptat absolut singuri împotriva burgheziei înar
mate, împotriva gărzii mobile, împotriva gărzii republicane 
reorganizate şi trupelor de linie de toate armele. Ei au dat 
dovadă, în această luptă, de o vitejie fără seamăn, care nu 
poate fi comparată decît cu brutalitatea, tot fără seamăn, 
a duşmanilor lor. Simţi că devii mai indulgent cu un Hiiser, 
Radetzky sau Windischgrătz cînd vezi cît zel punea burghe
zia pariziană în executarea măcelurilor organizate de Ca
vaignac. 

In noaptea de 23 spre 24 iunie, So cietatea drepturilor 
omului 87, care fusese reconstituită la 1 1  iunie, a hotărît să 
folosească insurecţia în interesul steagului roşu şi, în acest 
scop, să participe şi ea la insurecţie. Ea a ţinut de aceea o 
şedinţă în care a stabilit măsurile necesare şi a numit două 
comitete permanente. 

Scris de F. Engels la 27 iunie 1848 
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Toată noaptea Parisul a fost înţesat de trupe. In pieţe şi 
pe bulevarde au fost postate puternice pichete militare. 

Pe la ora 4 dimineaţa s-a dat alarma. Un ofiţer şi mai mulţi 
membri de rînd ai gărzii naţionale au mers din casă în casă 
şi i-au scos pe cei din compania lor care nu se prezentaseră 
de bunăvoie. 

Cam la aceeaşi oră încep iarăşi să bubuie tunurile şi cele 
mai intense rafale se aud din direcţia podului Saint-Michel, 
care serveşte ca punct de legătură între insurgenţii de pe 
malul stîng şi cei din Cite. Generalul Cavaignac, care a fost 
învestit azi-dimineaţă cu puteri dictatoriale, arde de nerăb
dare să-şi exercite această putere pentru a reprima răscoala. 
In ajun artileria a fost folosită numai în mod excepţional şi 
s-a tras în cea mai mare parte numai cu mitralii ; astăzi însă 
tirul artileriei este pretutindeni îndreptat nu numai împo
triva baricadelor, ci şi împotriva caselor ; azi se trage nu 
numai cu mitralii, ci şi cu ghiulele de tun, cu grenade şi cu 
rachete tip Congreve. 

In partea de nord a suburbiei Saint-Denis a început dis
de-dimineaţă o luptă violentă. In apropierea gării de nord, 
insurgenţii au ocupat o casă aflată în construcţie şi mai 
multe baricade. Legiunea întîi a gărzii naţionale a pornit la 
atac, dar n-a înregistrat nici un succes. Ea şi-a isprăvit muni
ţiile, a pierdut vreo 50 de oameni - morţi şi răniţi - şi 
abia a putut să-şi păstreze poziţiile pînă la sosirea artileriei 
(pe la ora 1 0) ,  care a distrus casa şi baricadele pînă în te
melii. Trupele au ocupat din nou gara de nord. Totuşi, în 
această regiune (numită Clos Saint-Lazare *,  ceea ce în tra
ducerea lui „Kolnische Zeitung" înseamnă „Curtea Saint-La-

* Vezi volumul de faţă, pag. 144. - Nota Red. 



138 24 iunie 

zare")  lupta a mai continuat multă vreme şi a fost dusă cu 
cea mai mare înverşunare. „E un adevărat măcel " , scrie 
corespondentul unui ziar belgian. La barierele Rochechouart 
şi Poissonniere au fost ridicate baricade solide ; au fost de 
asemenea refăcute fortificaţiile de pe aleea Lafayette, care 
au fost părăsite abia după-amiază, în urma bombardamen
tului de artilerie. 

In străzile Saint-Martin, Rambuteau şi Grand-Chantier, 
baricadele au putut fi luate numai cu ajutorul artileriei . 

Cafeneaua Cuisinier, situată în faţa podului Saint-Michel, 
a fost distrusă de bombardamentul artileriei. 

Lupta principală s-a dat însă, pe la ora 3 după-amiază, 
în Piaţa de flori, unde renumitul maqazin de confecţii „La 

' belle jardiniere" fusese ocupat de 600 de insurgenţi şi trans
format .ntr-o fortăreaţă. Artileria şi infanteria de linie încep 
atacul . Se prăbuşeşte un colt al clădirii.  Cavaignac, care aici 
comandă el însu_şi atacul, cere insurgenţilor să se predea, 
ameninţîndu-i că în caz contrar va da ordin să fie trecuţi cu 
totii prin foc şi sabie. Insurgenţii refuză. Canonada reîncepe 
şi, în cele din urmă, se recurge la rachete incendiare· şi gre
nade. Casa este complet distrusă şi 80 de insurgenţi sînt în
gropaţi sub dărîmături. 

In suburbia Saint-Jacques, în cartierul Pantheonului, mun
citorii s-au baricadat din toate părţile. Fiecare casă a tre
buit să fie asediată ca la Saragossa 88• Incercările dictato
rului Cavaignac de a lua cu asalt aceste case au fost atî t  de 
infructuoase, încît acest brutal soldat algerian declară că va 
da ordin ca ele să fie incendiate dacă ocupanţii nu se vor 
preda. 

In Cite, nişte fete au tras de la ferestre asupra soldaţilor 
şi a gărzii civile. Şi aici au trebuit să intre în acţiune obuzie
rele pentru a se putea obţine un succes oarecare. 

Batalionul 1 1  al gărzii mobile, care voia să treacă de 
partea insurgenţilor, a fost nimicit de trupe şi de garda na
ţională. Cel puţin aşa se spune. 

Pe la amiază insurgenţii aveau o situaţie net favorabilă. 
Toate mahalalele şi suburbiile Batignolles, Montmartre, La 
Chapelle şi La Villette, într-un cuvînt toată periferia Parisu
lui de la Batignolles pînă la Sena şi cea maii mare parte din 
malul stîng al Senei erau în mîinile lor. Ei au capturat aici 
13 tunuri, pe care însă nu le-au folosit. Au p ătruns în centru, 
în Cite şi în strada Saint-Martin, înaintînd pînă în faţa pri
m.riei, care era apărată de un mare număr de trupe. Şi cu 
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toate acestea, a declarat Bastide la Cameră, e posibil ca în
tr-o oră primăria s ă  fie cucerită de insurgenţi ; panica pe 
care a provocat-o această ştire a făcut să se hotărască insti
tuirea dictaturii şi declararea stării de asediu. Abia învestit 
cu puteri dic tatoriale, Cavaignac a recurs la mijloacele cele 
mai extreme, cele mai brutale, care n-au mai fost încă folo
site niciodată într-un oraş civilizat şi pe care p înă şi Rade
tzky a ezitat să le folosească la Milano . Poporul a fost şi de 
astă dată prea mărinimos. Dacă ar fi răspuns rachetelor 
incendiare şi obuzierelor prin incendieri, pînă seara el ar fi 
fost învingător. Dar el nu s-a gîndit să recurgă la arme ca 
acelea pe care le-au folosit duşmanii săi .  

Muniţia insurgenţilor consta mai ales din fulmicoton, care 
se fabica în mari cantităţi în suburbia Saint-Jacques şi în 
Marais. In piaţa Maubert a fost instalat un atelier de piro
tehnie în care se turnau gloanţe. 

Guvernul primea continuu întăriri. La Paris au venit 
trupe în tot cursul nopţii ; a sosit garda naţională din Pon
toise, Rouen, Meulan, Mantes, Amiens, Havre, au fost aduse 
trupe din Orleans, artilerie şi pionieri din Arras şi Douai 
şi un regiment din Orleans. In dimineaţa zilei de 24 iunie au 
sosit în oraş 500.000 de cartuşe şi 12 tunuri de la Vincennes ; 
dar feroviarii din gara de nord au demontat şinele între 
Paris şi Saint-Denis ca să nu mai poată fi aduse noi întăriri. 

Cu ajutorul acestor forţe unite şi recurgînd la măsuri ne
maipomenit de brutale, guvernul a reuşit, în după-amiaza zilei 
de 24, să respingă pe insurgenţi. 

Cu cîtă înverşunare a luptat garda naţională şi cît de con
ştientă era ea că în această luptă este vorba de însăşi existenţa 
ei o dovedeşte faptul că nu numai Cavaignac, dar şi garda 
naţională a vrut să incendieze tot cartierul Pantheonului I 

Trupele agresoare dispuneau de trei posturi de comandă : 
poarta Saint-Denis, unde comanda o avea generalul Lamori
ciere, primăria, unde se afla generalul Duvivier cu 14 bata
lioane, şi Piaţa Sorbonnei, de unde generalul Damesme con
ducea atacul împotriva suburbiei Saint-Jacques. 

Pe la amiază au fost ocupate căile de acces spre piaţa 
Maubert şi a fost încercuită piaţa însăşi. Pe la ora 1 piaţa a 
fost ocupată ; în lupta care s-a dat aici, garda mobilă a pier
dut 50 de oameni ! Cam în acelaşi timp, după o îndelungată 
şi puternică canonadă a fost luat sau, mai bine zis, a fost 
predat Pantheonul. Cei 1 .500 de insurgenţi care se baricada
seră aici au capitulat, probabil în urma ameninţării d-lui Ca-
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vaignac şi a burgheziei furibunde că vor da pradă flăcărilor 
întregul cartier. 

Intre timp „ apărătorii ordinii" au înaintat şi ei tot mai mult 
pe bulevarde şi au ocupat baricadele din străzile învecinate. 
ln strada Temple muncitorii au fost respinşi pînă la colţul 
străzii La Corderie. Pe strada Boucherat, luptele au continuat, 
la fel şi de partea cealaltă a bulevardului, în suburbia Temple. 
ln strada Saint-Martin se mai auzeau încă împuşcături răzleţe; 
la Pointe Saint-Eustache mai continua să reziste o baricadă. 

Pe la ora 7 seara generalului Lamoriciere i-au fost trimise 
în ajutor două batalioane ale gărzii naţionale din Amiens, pe 
care le-a folosit imediat la încercuirea baricadelor situate din
colo de Château d'Eau. ln acest timp suburbia Saint-Denis 
fusese curăţată şi potolită, ca şi aproape întreg malul stîng al 
Senei. Insurgenţii fuseseră încercuiţi într-o parte a cartieru
lui Marais şi în suburbia Saint-Antoine. Aceste două cartiere 
sînt însă despărţite unul de altul prin bulevardul Beaumarchais 
şi prin canalul Saint-Martin din spatele lui, pe unde avea ac
ces liber armata. 

La luptele de pe baricada din strada Estrnpade, 
·
gene

ralul Damesme, care comanda garda mobilă, a fost rănit de 
un glonţ in coapsă. Rana nu este periculoasă. Nici deputaţii 
Bixio şi Dornes nu sînt aşa de grav răniţi cum s-a crezut la 
început. 

La fel şi rana generalului Bedeau este destul de uşoară. 
Pe la ora 9 suburbiile Saint-Jacques şi Saint-Marceau 

erau ca şi luate. Lupta a fost deosebit de aprigă. Comanda 
operaţiilor o avea în acel moment generalul Brea. 

La primăria oraşului, generalul Duvivier acţiona cu mai 
puţin succes. Totuşi şi aici insurgenţii au fost respinşi. 

Generalul Lamoriciere, după o rezistenţă înverşunată, a 
curăţat suburbiile Poissonniere, Saint-Denis şi Saint-Martin 
pînă la bariere. Muncitorii au mai rezistat numai în Clos 
Saint-Lazare ; ei s-au baricadat în spitalul Louis-Philippe. 

Acest lucru l-a comunicat şi preşedintele Adunării naţio
nale la ora 9,30 seara. Totuşi el singur s-a contrazis de 
cîteva ori. El a recunoscut că în suburbia Saint-Martin se mai 
aud încă puternice împuşcături. 

n seara zilei de 24 iunie, situaţia era, prin urmare, urmă
toarea : 

Insurgenţii mai deţineau aproximativ jumătate din teri
toriul pe care-l ocupaseră în dimineaţa zilei de 23. Acest 
teritoriu cuprindea partea de est a Parisului, suburbiile Saint-
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Antoine, Temple, Saint-Martin şi Marais.  Clas Saint-Lazare 
şi cele cîteva baricade de la Grădina botanică constituiau 
avanposturile lor. 

Restul Parisului se afla în mîinile guvernului. 
Ceea ce te izbeşte în mod deosebit în această luptă des

perată este înverşunarea cu care au luptat „apărătorii or
dinii" . Aceşti oameni, pe care înainte fiecare picătură de 
„sînge cetăţenescu îi impresiona atît de profund şi care la 
24 februarie au avut chiar o criză de sentimentalism cînd au 
auzit de moartea unor soldaţi din garda municipală 89, aceşti 
burghezi i-au masacrat acum pe muncitori ca pe nişte fiare. 
In rîndurile gărzii naţionale, în Adunarea naţională nu s-a 
auzit nici un cuvînt de compătimire, nici un cuvînt de con
ciliere, nu s-a manifestat nici un fel de sentimentalism, ci, 
dimpotrivă, toţi au fost cuprinşi de o ură turbată, de o furie 
rece împotriva muncitorilor răsculaţi. Burghezia, pe deplin 
conştientă, duce împotriva lor un război de exterminare. In
diferent dacă acum ea va fi victorioasă sau va fi înfrîntă, 
muncitorii se vor răzbuna crunt. După nişte lupte ca acelea 
care au avut loc în aceste trei zile din iunie nu mai este po
sibil decît terorismul, exercitat de una sau de cealaltă dintre 
părţi. 

Scris de F. Engels Ia 27 iunie 148 
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Zi de zi lupta devenea tot mai încordată, mai crîncenă şi 
mai îndîrj ită. lnverşunarea cu care burghezia acţiona împo
triva insurgenţilor era cu atît mai mare, cu cit devenea mai 
evident că cruzimile ei nu dau rezultate imediate, cu cit 
ea însăşi resimţea mai mult oboseala luptelor, gărzilor de 
noapte şi bivuacurilor, cu cît se apropia momentul victoriei 
ei definitive. 

Burghezia i-a declarat pe muncitori nu pur şi simplu duş
mani care trebuie învinşi, ci duşmani ai societăţii, care tre
buie nimiciţi. Ea a răspîndit calomnia absurdă că muncitorii, 
pe care ea însăşi i-a provocat prin violenţa ei la insurecţie, 
nu se gîndesc decit la jafuri, incendieri şi asasinate, că ci sint 
o bandă de tîlhari care trebuie împuşcaţi ca nişte fiare săl
batice. Şi totuşi insurgenţii au ţinut în mîinile lor, timp de 
trei zile, o mare parte a oraşului şi s-au purtat cum nu se 
poate mai omenos. Dacă ei ar fi recurs la aceleaşi mijloace 
brutale ca şi burghezia condusă de Cavaignac şi de slugile ei, 
Parisul ar fi fost transformat într-un morman de ruine, dar 
insurgenţii ar fi obţinut victoria. 

Toate amănuntele insurecţiei sînt mărturii ale barbariei 
de care a dat dovadă burghezia în această luptă. Fără să mai 
vorbim de mitralii, obuze şi rachete incendiare, este un fapt 
constatat că pe cele mai multe baricade luate cu asalt învinşii 
au fos t trataţi fără cruţare. Burghezia ucidea fără excepţie 
pe toţi  cei care cădeau în mîinile ei. In seara zilei de 24, în 
strada Observatorului au fost împuşcaţi fără nici o judecată 
sau anchetă peste 50 de insurgenţi luaţi prizonieri. „Războiul 
acesta este un război de exterminare" ,  scrie un corespondent 
al lui „lndependance helge " ,  ea însăşi o gazetă burgheză. Pe 

. toate baricadele domnea convingerea că toţi insurgenţii, fără 
excepţie, vor fi omorîţi pe loc. Cînd La Rochej aquelein a 
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declarat în Adunarea naţională că ar trebui făcut ceva pen
tru a spulbera această convingere, burghezii nici nu l-au lăsat 
să-şi termine vorba şi au stîrnit un vacarm atît de mare, 
încît preşedintelui nu i-a rămas altceva de făcut decît să-şi 
pună toca pe cap şi să suspende şedinţa. Cînd, după aceea, 
însuşi d-l Senard (vezi mai jos darea de seamă despre şedinţa 
Adunării) a vrut să rostească cîteva cuvinte ipocrite despre 
caritate şi conciliere, s-a produs acelaşi vacarm. Burghezii 
nici nu voiau să audă de îndurare. Cu riscul de a-şi pierde 
într-un bombardament o parte din avere, ei erau ferm hotă
rîţi să sfîrşească o dată pentru totdeauna cu duşmanii ordinii, 
cu jefuitorii, tîlharii, incendiatorii şi comuniştii. 

Totodată ei nu au dat cîtuşi de puţin dovadă de eroismul 
pe care încearcă în fel şi chip să li-1 atribuie ziarele bur
gheze. Din dezbaterile şedinţei de azi a Adunării naţionale 90 
reiese limpede că, la începutul insurecţiei, garda naţională 
era paralizată de frică ; din relatările tuturor ziarelor de cele 
mai diverse orientări, reiese, lăsînd la o parte frazeologia 
bombastică, că în prima zi a insurecţiei membrii gărzii na
ţionale s-âu prezentat în număr foarte mic, că în a doua şi 
a treia zi Cavaignac a fost nevoit să dea ordin să fie scoşi 
cu forţa din paturile lor şi trimişi la luptă, escortaţi de un 
capo ral şi patru soldaţi. Cu to ată ura ei fanatică faţă de mun
citorii răsculaţi, burghezia n-a fost în stare să-şi biruie laşi
tatea ei înnăscută. 

Muncitorii, dimpotrivă, au luptat cu o vitejie fără seamăn. 
Cu toate că le venea tot mai greu să-şi înlocuiască pierderile, 
cu toate că forţele numericeşte superioare ale inamicului îi 
sileau tot mai mult să se retragă, ei nu au dat nici un mo
ment semne de oboseală. Incă din dimineaţa zilei de 25, ei 
au trebuit să-şi dea seama că sorţii de izbîndă se întorceau 
categoric împotriva lor. De pretutindeni soseau, în număr 
mare, mereu trupe noi ; mari formaţii ale gărzii naţionale din 
suburbii şi din oraşe mai îndepărtate erau aduse la Paris. 
Efectivul trupelor de linie care au participat la bătălia din 
ziua de 25 depăşea cu 40.000 de oameni efectivul obişnuit l 
garnizoanei ; la aceştia se mai adăuga garda mobilă cu 
20.000-25.000 de oameni, apoi garda nuţională din Paris şi 
din alte oraşe, precum şi încă vreo cîteva mii de oameni din 
garda republicană. In ziua de 25, efectivul total al forţelor 
armate care acţionau împotriva insurgenţilor era de cel puţin 
150.000-200.000 de oameni. Numărul muncitorilor abia atin-
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gea a patra parte din acest efectiv ; totodată muncitorii dis
puneau de mai puţină muniţie, nu aveau nici un fel de con
ducere militară şi nici un tun utilizabil. Dar ei luptau în 
tăcere, cu desperare împotriva duşmanului, care dispunea de 
o uriaşă superioritate numerică. Noi şi noi mase de soldaţi 
se avîntau în breşele făcute în baricade de tunurile grele ; 
muncitorii le întîmpinau în tăcere şi baricada trecea în 
mîinile burgheziei abia după ce cădea răpus ultimul om. 
In Montmartre, insurgenţii au declarat populaţiei : ori ne 
zdrobesc ei pe noi, ori îi zdrobim noi pe ei, dar nu vom da 
înapoi şi r.gaţi-vă lui dumnezeu să învingem noi, fiindcă în 
caz contrar vom incendia întregul Montmartre. Această ame
ninţare, deşi nu a fost pusă în practică, este prezentată, 
fireşte, drept un „plan odios " ,  în timp ce obuzele şi rachetele 
incendiare ale lui Cavaignac sînt considerate drept „măsuri 
militare reuşite care au stîrnit admiraţia generală" I 

In dimineaţa zilei de 25, insurgenţii ocupau următoarele 
poziţi i :  Clos-Saint-Lazare, suburbiile Saint-Antoine şi Tem
ple, Marais şi cartierul Saint-Antoine. 

Clos-Saint-Lazare (fost domeniu mănăstiresc) este un teren 
mare, în parte acoperit cu clădiri, în parte ocupat cu case 
în construcţie, străzi abia proiectate etc. Chiar în centru se 
află Gara de Nord. In acest cartier, unde se găsesc numeroase 
clădiri împrăştiate la întîmplare şi, în plus, mari cantităţi 
de materiale de cons trucţie, insurgenţii au construit o fortă
reaţă puternică, al cărei centru este spitalul Ludovic-Filip, 
în curs de construcţie. Ei au ridicat baricade uriaşe, care, 
după spusele unor martori oculari, erau absolut inexpugna
bile, Dincolo de baricade se a.a zidul cetăţii Parisului, izolat 
şi ocupat de insurgenţi. De aici întăriturile lor se întindeau 
pînă la strada Rochechouart sau pînă în regiunea barierelor. 
Barierele din Montmartre erau puternic fortificate, iar car
tierul se găsea în întregime în mîinile insurgenţilor. Cele 40 
de tunuri care au tras asupra lor timp de două zile n-au 
izbutit să le frîngă rezistenţa. 

Din nou o zi întreagă s-a tras cu 40 de tunuri asupra 
acestor fortificaţii ; în cele din urmă, la ora 6 seara, două 
baricade de pe strada Rochechouart au fost luate şi curînd 
după aceea a căzut şi Clos-Saint-Lazare. 

Pe bulevardul Temple, garda mobilă a ocupat, la ora 1 0  
dimineaţa, cîteva case din care insurgenţii trăgeau asupra 
trupelor pornite la atac. „Apărătorii ordinii" au înaintat pînă 
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aproape de bulevardul Filles-du-Calvaire. Intre timp,  în 
suurbia Temple, insurgenţii au fost siliţi să se retragă tot 
mai mult, canalul Saint-Martin a fost pe alocuri ocupat, iar 
oe aici , ca şi de pe bulevarde, străzile cele mai largi şi mai 
drepte au fost bătute puternic cu foc de artilerie. Lupta a fost 
extrem de crîncenă. Muncitorii îşi dădeau perfect seama că 
duşmanii îi vor ataca chiar aici, în centrul poziţiilor lor. Ei 
s-au apărat cu toată dîrzenia şi au reuşit chiar să recuce
rească unele baricade pe care le pierduseră mai înainte. După 
o luptă îndelungată au fost însă zdrobiţi de adversari, care 
le erau superiori şi din punct de vedere al numărului, şi al 
armamentului. Baricadele le-au fost luate una după alta ; la 
căderea nopţii a fost cucerită suburbia Temple, şi , în plus, 
înaintînd pe bulevarde şi pe canal, inamicul a ocupat căile 
de acces spre suburbia Saint-Antoine, precum şi cîteva bari
cade din această suburbie. 

ln sectorul primăriei, generalul Duvivier înainta încet, dar 
ferm. Dinspre chei, el a învăluit pe ambele flancuri baricadele 
din strada Saint-Antoine, bombardînd în acelaşi timp cu 
tunuri grele insula Saint-Louis şi fosta insulă Louvier 91• Şi 
aici s-a dat o luptă extrem de crîncenă, în legătură cu care 
nu avem, totuşi, date mai amănunţite ; se ştie doar că pe la 
ora 4 au fost ocupate primăria arondismentului al !X-lea şi 
străzile învecinate, că au fost luate cu asalt ura după alta 
baricadele de pe strada Saint-Antoine şi podul Damiette, 
care constituie o cale de acces spre insula Saint-Louis. O 
dată cu căderea nopţii, insurgenţii au fost pretutindeni alun
gaţi din acest cartier, curăţindu-se toate căile de acces spre 
piata Bastiliei. 

Aşadar, insurgenţii au fost scoşi din toate cartierele ora
şului, cu excepţia suburbiei Saint-Antoine. Aici era poziţia 
lor cea mai puternică. Numeroasele căi de acces spre această 
suburbie - adevărat focar al tuturor insurecţiilor care au 
avut loc la Paris - fuseseră întărite cu deosebită iscusinţă. 
Baricadele, construite în unghi una faţă de alta, incit se pro
tejau reciproc, şi în plus susţinute de focul încrucişat care 
pornea din case, constituiau un obstacol puternic în calea 
atacanţHor. Aceste bari·cade nu puteau fi luate cu asalt decît 
cu preţul unui număr imens de vieţi. 

In faţa acestor fortificaţii s-a instalat tabăra burgheziei, 
sau, mai exact, a slugilor ei. In această zi garda naţională n-a 
acţionat aproape de loc. Au acţionat mai ales trupele de linie 

10 - Marx-Engels, ere, voi. 5 
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şi garda mobill ; garda naţională era instalată în sectoarele 
liniştite şi dej a ocupate ale oraşului. 

Cel mai rău s-au comportat garda republicană şi garda 
mobilă. Garda republicană, reorganizată şi epurată, s-a răfuit 
cumplit cu muncitorii şi, în lupta împotriva lor, şi-a cîştigat 
faima de gardă municipală a republicii. 

In scurta ei existenţă, garda mobilă, recrutată mai ales 
din rîndurile lumpenproletariatului parizian, a reuşit, datorită 
unei bune retribuiri, să se transforme într-o adevărată gardă 
pretoriană a celor care se succedau la putere. Lumpenprole
tariatul organizat a luptat împotriva proletariatului muncitor 
neorganizat. După cum era şi de aşteptat, lumpenproletariatul 
parizian s-a pus la dispoziţia burgheziei, la fel cum lazzaroni 
din Neapole s-au pus la dispoziţia lui Ferdinand * .  Numai 
acele unităţi ale gărzii mobile care erau formate din munci
tori adevăraţi au trecut de partea răsculaţilor. 

Ce impresie oribilă produce tot ce se petrece în prezent la 
Paris I Aceşti foşti cerşetori, vagabonzi, derbedei, pierde-vară 
şi pungaşii care alcătuiesc acum garda mobilă, aceşti oameni 
pe care, în martie şi în aprilie, fiecare burghez îi considera 
drept o intolerabilă bandă de hoţi şi de tîlhari, capabilă de 
orice ticăloşie, această bandă de tîlhari este, în prezent, răs
făţată, ridicată în slăvi şi copleşită cu bani şi decoraţii drept 
răsplată pentru că aceşti „ tineri eroi " ,  aceşti „copii ai Pari
sului " ,  a căror vitejie nu poate fi descrisă, se căţărau pe bari
cade cu un curaj neobişnuit etc. ; pentru că aceşti indivizi, 
care în februarie, fără să stea pe gînduri, au luptat pe bari
cade, acum, tot fără să stea pe gînduri, au tras în proletari, 
aşa cum mai înainte trăseseră în soldaţi ; pentru că s-au lăsat 
cumpăraţi şi, în schimbul a 30 de sous pe zi, s-au învoit să-şi 
masacreze fraţii ! Slavă acestor vagabonzi venali care pentru 
30 de sous pe zi au tras în partea cea mai bună, cea mai re
voluţionară a muncitorilor din Paris I 

Vitejia cu care au luptat muncitorii este într-adevăr 
admirabilă. Trei zile în şir, cei 30.00040.000 de muncitori au 
ţinut piept unui număr de peste 80.000 de soldaţi şi 1 00.000 
de membri ai gărzii naţionale, mitraliilor, obuzelor şi rache
telor incendiare, „nobilei" experienţe militare a unor gene
rali care n-au pregetat să aplice metodele de luptă folosite în 
Algeria ! Muncitorii au fost înfrînţi şi, în bună parte, nimiciţi 

' Vezi volumul de faţă, pag. 22. - No ta Red. 
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cu cruzime. Luptătorii căzuţi din rînduTile lor nu vor avea 
parte de onorurile morţilor din iulie şi februarie ; dar istoria 
le va rezerva un loc cu totul aparte ca victime ale primei 
lupte hotărîte a proletariatului. 

Scris de F. Engels la 28 iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 29 
din 29 iunie 1 848 

1 0• 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Revoluţia din iunie 

Muncitorii din Paris au iost copleşiţi de forţele superioare 
ale adversarilor, dar nu s-au predat. Au fost bătuţi, însă ad
versarii lor sînt cei învişi. Preţul triufului de moment al 
forţei brutale a fost spulberarea tuturor iluziilor şi amăgirilor 
revoluţiei din februarie, destrămarea întregului partid vechi
republican, scindarea naţiunii franceze în două naţiuni : na
ţiunea posesorilor şi aceea a muncitorilor. Republica tricoloră 
nu mai are decît o singură culare, culoarea celor bătuţi, 
cularea sîngelui. Ea a devenit republică roşie. 

Nici o somitate republicană, fie ea de la ,National u 92 sau 
de la „Reformeu 93, n-a fost de p artea poporului I Fără alţi 
conducători, fără alte mijloace decît însăşi revolta lui, po
orul a rezistat forţelor unite ale burgheziei şi ale soldăţimii 
mai mult decît a rezistat vreodată o dinastie franceză, pre
văzută cu tot aparatul militar, unei fracţiuni a burgheziei 
aliate cu poporul. Şi pentru ca poporul să se vindece de orice 
iluzii, ca el s-o rupă complet cu trecutul, a fost nevoie ca şi 
obişnuitul adaos poetic al răscoalelor franceze, entuziastul 
tineret burghez, elevii de la Ecole polytechnique, cu tricor
nurile lor, să fie de partea asupritorilor, iar studenţii facul
tăţii de medicină să refuze plebeilor răniţi ajutorul ştiinţei. 
Ştiinfo nu există pentru plebeul care a comis nemaipomenita 
crimă de a-şi risca o dată viaţa şi pentru existenţa sa pro
prie, în loc să lupte pentru Ludovic-Filip sau pentru domnul 
Marrast. 

Ultima rămăşiţă oficială a revoluţiei din februarie, Co
misia executivă 94, s-a destrămat ca o fantomă Îl fata gravi
tăţii evenimentelor. Artificiile lui Lamartine s-au transformat 
în rachetele incendiare ale lui Cavaignac. 

Expresia adevărată, nefalsificată, prozaică a acestei fra
ternite, fraternitatea claselor antagoniste, dintre care una o 
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exploatează pe cealaltă, a acestei fraternite proclamate în 
februarie, înscrise cu litere mari pe frontispiciile Parisului, 
pe fiecare închisoare şi pe fiecare cazarmă, este războiul civil, 
războiul civil sub aspectul lui cel mai îngrozitor, războiul 
dintre muncă şi capital. Această fraternitate învăpăia toate 
ferestrele Parisului în seara de 25 iunie, cînd Parisul bur
gheziei organiza iluminaţii, în timp ce Parisul proletariatului 
se mistuia în incendii, sîngera şi gemea. 

Fraternitatea a durat exact atîta timp cit interesele bur
gheziei au coincis cu interesele proletariatului. Tipicari ai 
vechii tradiţii revoluţionare din 1793 ; doctrinari scialişti 
c are cerşeau burgheziei pomeni pentru popor şi cărora li se 
îngăduia să ţină predici nesfîrşite şi să se compromită atîta 
timp cit trebuia potolit leul proletar ; republicani c are cereau 
să rămînă întreaga orînduire veche burgheză, însă fără capul 
încoronat ; opoziţionişti dinastici Bi cărora întîmplarea le-a 
adus căderea unei dinastii în locul unei schimbări de guvern ; 
legitimişti 6 care nu voiau să-şi lepede livreaua, ci doar să-i 
modifice croiala - iată aliaţii cu care şi-a făcut popprul un 
februarie al său. Ceea ce ura el din instinct în peTsoana lui 
Ludovic-Filip nu era Ludovic-Filip însuşi, ci dominaţia în
coronată a unei clase, capitalul pe tron. lnsă, mărinimos �a 
întotdeauna, el şi-a închipuit că a nimicit pe propriul său 
duşman, cînd de fapt a răsturnat doar pe duşmanul duşma
nilor săi, pe duşmanul comun. 

Revoluţia din februarie a fost revoluţia cea frumoasă, c are 
şi�a atras simpatia generală, pentru că contradicţiile cre sau 
manifstat în acel moment împoriva regalităţii erau încă 
nedezvoltate, dormitau una lingă alta în mod paşnic, pentru 
c ă  lupta socială, c are constituia substratul ei, căpătase doar 
o existenţă eteri·că, existenţa frazei, a cuvîntului. Revoluţiq 
din iunie, dimpotrivă, ste revoluţia cea urîtă, revoluţia cea 
abjctă, pentru că fraza a fost înlocuită prin faptă, pentru că 
republica a dezvăluit însuşi capul monstrului, smulgmdu-i 
coroana care-l ocrotea şi-l ascundea. 

Ordine I - era strigătul de luptă al lui Guizot ! Ordine ! -
striga guizotistul Sebastiani, cînd Varşovia a fost ocupată 
de ruşi. Ordine ! - strigă Cavaignac, acest ecou brutal al 
Adunării naţionale franceze şi al burgheziei republicane. 

Ordine ! - bubuiau mitraliile lui, sfîrtecînd trupul prole
tariatului. 

Nici una dintre nenumăratele revoluţii ale burgheziei 
franceze din 1789 încoace n-a fost un atentat împotriva 
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ordinii, căci ele toate lăsau neatinsă dominaţia de clasă, 
s clavia muncitorilor, lăsau neatinsă ordinea burgheză, aricit 
de des se schimba forma politică a acestei dominaţii şi a 
acestei sclavii. Iunie a atentat la această ordine. Vai ţ.e, 
iunie I 

In timpul guvernului provizoriu era un semn de bună
cuviinţă - ba, mai mult, era o necesitate - să se predice 
muncitorilor mărinimoşi, care, precum vesteau miile de afişe 
oficiale tipărite, „au pus la dispoziţia republicii trei luni de 
mizerie" ,  - era politic şi în acelaşi timp sentimental să l i  se 
predice că revoluţia din februarie a fost făcută în propriul 
lor interes, că în revoluţia din februarie este vorba, înainte 
de toate, de interesele muncitorilor. De la deschiderea Adu
nărfi naţfonale însă, totul a devenit prozaic. Acum nu mai 
era vorba decît de a readuce munca la vechile ei condiţii, 
cum s-a exprimat ministrul Trelat. Aşadar, muncitorii au 
luptat în februarie pentru a fi aruncaţi în prăpastia unei crize 
industriale . 

Trepa Adunării naţionale este să anihileze .ezultatele 
revoluţiei din februarie, cel puţin în ceea ce-i priveşte pe 
muncitori, şi să-i aducă pe aceştia înapoi la vechea situaţie. 
Insă ea n-a putut face nici acest lucru. Căci nu stă în puterea 
unei adunări, precum nu stă nici în puterea unui rege, să  
poruncească unei crize industriale cu caracter universal : 
pînă aici ! Adunarea naţională, în rîvna ei brutală de a pune 
capăt frazeologiei supărătoare a revoluţiei din februarie, n-a 
luat nici măcar acele măsuri care erau posibile pe baza vechii 
situaţii. Pe muncitorii parizieni între 17 şi 25 de ani ea îi 
constrînge să intre în armată sau îi aruncă în stradă ; p e  
cei din alte părţi î i  expulzează din Paris î n  Sologne, fără s ă  
le plătească măcar, atunci cînd î i  alungă, banii necesari pen
tru drum ; parizienilor adulţi le asigură, în mod provizoriut 
pomana unei pîini în atelierele organizate milităreşte, cu con
diţia �a ei să nu ia parte la nici o adunare a poporului, adică 
cu condiţia de a înceta să fie republicani. Dar nici retorica 
sentimentală de după revoluţia din februarie şi nici legislaţia 
brutală de după 15 mai 97 nu s -au dovedit eficace. Trebuia 
găsită o soluţie practică, efectivă. Pentru cine aţi făcut revo
luţia din februarie, canaliilor, pentru voi sau pentru noi ' 
Această întrebare burghezia a pus-o în aşa fel, încît a trebuit 
să i se răspundă prin revoluţia din iunie : cu mitralii şi 
b aricade. 
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Şi, totuşi, întreaga Adunare naţională este stupefiată, după 
cum s-a exprimat, la 25 iunie, unul dintre reprezentanţii po
porului. Deputaţii au rămas uluiţi cînd întrebarea şi răspunsul 
au înecat în sînge străzile Parisului ; unii erau uluiţi pentru 
că iluziile lor se risipiseră în fumul prafului de puşcă, alţii 
pentru că nu înţelegeau cum poate îndrăzni poporul să-şi 
apere în mod independent interesele sale cele mai vitale. 
Banii ruseşti, banii englezeşti, vulturul bonapartist, crinul şi 
alte amulete de tot felul - iată în ce căutau ei explicarea 
acestui fenomen de neînţeles pentru mintea lor. Dar ambele 
părţi ale Adunării simt că o prăpastie imensă le desparte de 
popor. Nici una dintre ele nu îndrăzneşte să-i ia apărarea. 

Indată ce stupoarea a trecut, izbucneşte furia, şi pe drept 
cuvînt fluieră maj oritatea pe nemernicii utopişti şi ipocriţi 
care comit anacronismul de a nu renunţa la vorbăria despre 
„fraterni te " ,  fraternitate. Or, tocmai această vorbărie trebuia 
curmată şi, o dată cu ea, trebuiau lichidate şi iluziile pe care 
le trezea caracterul ei echivoc. Cînd legitimistul La Rocheja
quelein, acest cavaler visător, a protestat cu vehemenţă îm
potriva infamiei celor care strigă : „Vae victis !" Vai de cei 
învinşi I - majoritatea Adunării a fost cuprinsă de convulsii 
nervoase de parcă ar fi fost apucată de stTeche. Ea striga : 
„ Vai /" de muncitori p entru a ascunde faptul că „cel învins" 
nu e nimeni altul decît ea însăşi. Acum trebuie să dispară ori 
ea, ori republica. De aceea urlă ea atît de spasmodic : „Tră
iască republica ! " 

Este oare îngăduit ca adînca prăpastie care s-a deschis 
în faţa noastră să ne inducă în eroare pe noi, democraţii, este 
oare îngăduit să ne facă să credem că lupta pentru forma de 
stat este lipsită de sens, iluzorie, inutilă ? 

Această întrebare şi-o pot pune numai cei slabi de înger, 
laşii. Conflictele care iau naştere din înseşi condiţiile socie
tăţii burgheze trebuie soluţionate prin luptă ; ele nu pot fi 
lichidate cu ajutorul fanteziei. Cea mai bună formă de stat 
este aceea în care contradicţiile so ciale nu sînt şterse, nu 
sînt încătuşate în mod violent, ci numai în mod artificial, 
numai aparent. Cea mai bună formă de stat este aceea în care 
aceste contradicţii ajung la o luptă făţişă şi îşi găsesc astfel 
rezolvarea. 

Ne vor pune unii întrebarea : dar pentru victimele furiei 
poporului, pentru garda naţională, garda mobilă, garda repu
blicană şi pentru trupele de linie nu aveţi nici o lacrimă, nici 
un suspin şi nici un cuvînt ? 
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Statul va avea grij ă de văduvele şi de orfanii lor ; ei vor 
fi glorificaţi prin decrete, solemne cortegii funebre vor con
duce la mormînt rămăşiţele lor pămînteşti, presa oficială îi va 
declara nemuritori, iar reacţiunea europeană, de la apus şi 
pînă la răsărit, le va aduce omagiile ei. 

Dr plebeii chinuiţi de foame sînt pongriţi în coloanele 
presei, părăsiţi de medici, ocăriţi de oamenii cumsecade ca 
nişte pungaşi, incendiatori şi ocnaşi ; soţiile şi copiii lor 
sînt aruncaţi într-o mizerie şi mai neagră ; cei mai buni din
re cei rămaşi în viaţă sînt deportaţi peste mări . A împleti 
cunună de lauri în jurul frunţii lor ameninţător încruntate -
iată privilegiul, iată dreptul presei democratice. 

Scris de K. arx la 
28 iunie 148 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 9 
din 9 iunie 18 

Se tipăreşte după textul iarului 

Tradus din limba germnă 
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Colonia, 30 iunie. Oricine citeşte pasajele de mai JOS din 
„Londn Telegraph u şi le compară u ceea c e  îndrugă libe
ralii germani - şi în spcial d-nii Bniggemann - Dumont şi 
Wolfers - despre revoluţia din iunie de la Paris va trebui 
să admită că burghezii englezi, abstracţie făcînd de multe 
alte merite ale lor, se disting de filistinii germani cel puţin 
prin aceea că, deşi judecă evenimentele mari dintr-un punct 
de vedere burghez, fac totuşi acest lucru ca nişte bărbaţi în 
toată firea, iar nu ca nişte pşlamale. 

Astfel, în nr. 122 1 ziarului „Telegraph" se spune : 

„.„Şi acum se aşteaptă de la noi să ne spunem punctul de vedere 
în ceea ce priveşte cauzele şi umările acstei cumplite vărsări de sînge 
De la început s-a vădit că este vorba de o adevărată bătălie între două 
clase•. (O asemenea idee valorează cit un imperiu ! - exclamă în sinea 
ei sublima „Kolnisce" şi „Wolfers" al ei) . „E o insurecţie a muncito· 
rilor împotriva guvenului pe care ei înşişi l-au creat şi împotriva clasei 
care îl sprijină acum. E mult mai greu de explicat ce a dat naştere în 
mod nemijlocit acestui conflict decit de arătat care sint cauzele lui per· 
manente şi  mereu actuale. Revoluţia din februarie a fost făcută în primul 
rind de către clasele muncitore şi s-a spus sus şi tare că ea a fost făcută 
in interesul lor. Ea nu a fost atît o revoluţie politică, cit una socială. 
Masele de muncitori nemulţumiţi nu au apărut pe lume aşa deodată şi 
înzestrate cu toate însuşirile unui soldat. Mizeria şi nemulţumirea lor 
nu au fost nici ele provocate numai de evenimentele din ultimele patru 
luni. Nu mai departe decit lunea trecută, m citat declaraţiile exagerate, 
poate, ale d-lui Leroux, care a arătat în Adnarea naţională, fără să fie 
contrazis, că în Franţa există 8.000.000 de cerşetori şi 4.000.000 de mun
citori care n-au un venit sigur. El se referea în special la perioada de 
dinaintea revoluţiei şi deplîngea tocmai faptul că de la revoluţie încoace 
nu s-a intreprins nimic împotriva acestui flagel cumplit. Teoriile socia
lismului şi ale comunismului, care s-au dezvoltat treptat în Franţa şi care 
�xeroită acum o influenţă atît de puternică asupra opiniei publice, s-au 
născut din starea teribil de grea în care se afla marea masă a po
porului în timpul domniei lui Ludovic-Filip. Lucrul esenţial, care nu 
trebuie pierdut din vedere, este situaţia nenorocită a mselor populare ; 
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această situa/ie este cauza reală şi vie a revolutiei. Curînd însă Aduna· 
rea naţională a hotărît să li se răpească muncitorilor avantajele ce le 
fuseseră promise într-un mod atit de pripit şi de nechibzuit de către 
politicienii revoluţiei. Era cit se poate de evident că se pornise o pu
ternică reactiune cu caracter social şi chiar politic. Puterea, care era 
sprijinită de o mare parte a Franţei, a fost somată să înlăture pe oa
menii caro;a această pu tere le datora exis tenta ei. Mai întîi muncitorii 
au fost linguşiţi şi hrăniţi, apoi au fost dispersaţj şi ameninţaţi cu moar
tea prin înfometare şi alungaţi în provincie, unde se vedeau smulşi de 
la toate rosturile lor, şi în. cele din urmă s-a întocmit un plan pentru 
zdrobirea puterii lor. Mai putem oare, după toate acestea, să ne mirăm 
de surescitarea muncitorilor ? Intr-adevăr, nimeni nu poate fi surprins de 
faptul că ei au crezut că vor putea înfăptui o a doua revoluţie, încunu
nat. de mai mult succes. Şi, judecind după durata rezistenţei de pînă 
acum, perspectivele lor de izbîndă asupra forţelor armate ale guvernului 
au fost mai mari decit şi le închipuiau mulţi. De aici, ca şi din faptul 
că în rîndurile poporului n-au fost găsiţi conducători politici, precum 
şi din faptul că muncitorii expulzaţi din Paris s-au reîntors chiar de la 
barierele oraşului, reiese că insurectia a fost consecinta unei nemultu
miri generale a clasei muncitoare, iar nu opera unor instigatori politici, 
Muncitorii consideră că interesele lor au fost din nou trădate de propriul 
lor guvern. Acum, ca şi în februarie, ei au luat armele în mină pentru 
a lupta împotriva mizeriei cumplite, ale cărei victime au fost atita amar 
� vrem� 

· 
Actuala luptă este doar o con tinuare a revolutiei din februarie. Ea 

este o continuare a luptei care a cuprins în treaga Europă şi care are 
drep t scop o mai dreaptă repartiţie a produselor muncii anuale. La Paris, 
de data aceasta, lupta va fi, probabil, înnăbuşită, căci puterea pe care a 
moştenit-o autoritatea nouă de la cea veche este, după cit se vede, pre
cumpănitoare. Insă, cu oricît succes ar fi înnăbuşită această luptă, ea se 
va reînnoi mereu, pînă ce guvernul va realiza o mai dreaptă repartiţie 
a produselor muncii anuale sau, în imposibilitate de a face acest lucru, 
va renunţa la toate încercările de acest fel, lăsînd reglementarea pe 
seama liberei concurenţe a pieţei„. Adevărata bă tălie se dă pentru mij
loace de subzistentă suficiente. Pînă şi clasa de mijloc a fost j efuită de 
mijloacele ei de subzistenţă de către politicienii care au preluat condu
cerea revoluţiei. Clasa de mijloc a devenit mai barbară decî t muncitorii. 
De ambele părţi s-au aprins patimile cele mai violente, ameninţînd să 
dea naştere la o acţiune primejdioasă. Orice fraternitate e lăsată la o 
parte şi cele două părţi şi-au declarat război pe viaţă şi pe moarte. 
Guvernul, neştiutor sau, poate, răuvoitor, care în această criză extra· 
ordinar. pare a nu avea nici o idee despre îndatoririle sale, a aţîţat 
mai întîi pe muncitori împotriva clasei de mijloc, iar acum o ajută pe 
aceasta să-i şteargă de pe suprafaţa pămîntului pe muncitorii înşelaţi 
şi traşi pe sfoară, care au devenit furioşi. Vina acestei mari nenorocir
nu trebuie atribuită principiului revoluţiei, hotărîrii de a pomi lupta 
impotriva mizeriei şi oprimării, ci mai degrabă trebuie învinuiţi acela 
care, prin ignoranţa lor politică, au înrăutăţit şi  mai mult starea de 
mizerie moştenită de la Ludovic-Filip " .  

Astfel scrie despre revoluţia din iunie un ziar burghez 
londonez care susţine principiile unui Cobden, Bright etc. şi 
care, după ziarele „Times " 98 şi 1 1Northern Staru - aceşti doi 
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despoţi ai presei engleze -, este, după cum spune „Man
chester Guardian" 99, cel mai citit ziar din Anglia. 

Comparaţi acum cele de mai sus cu ceea ce scrie „Kol
nische Zeitung" în nr. 181  ! Acest ziar ciudat face din lupta 
dintre două clase o lup tă între „oamenii cumsecade" şi pun
gaşi ! Halal ziar ! Ca şi cum cele două clase nu şi-ar arunca 
una alteia în faţă aceste epitete I E acelaşi ziar care, la 
primele zvonuri despre insurecţia din iunie, a recunoscut 
totala sa ignoranţă în ceea ce priveşte caracterul insurecţiei, 
care apoi a trebuit să afle abia din corespondenţa primită 
de la Paris că acolo este vorba de o importantă revoluţie 
socială, de asemenea proporţii încît nu poate fi epuizată 
printr-o singură înfrîngere, şi, în cele din urmă, încuraj at 
iarăşi de o înfrîngere a muncitorilor, să nu vadă în această 
insurecţie decît lupta „majorităţii covîrşitoare" împotriva 
unei „hoarde sălbatice de canibali, tîlhari şi ucigaşi" .  

Ce a fost războiul sclavilor romani ? Un război între „oa
meni cumsecade" şi canibali ! D-l Wolfers va scrie istoria 
romanilor, iar d-nii Dumont-Bruggemann vor lămuri pe mun
citori, pe aceşti „nenorociţi" ,  asupra adevăratelor lor drep
turi şi datorii, „îi vor iniţia în ştiinţa care duce la ordine şi 
formează pe adevăratul cetăţean ! " .  

Trăiască ştiinţa lui Dumont-Bruggemann-Wolfers, şti
inţa lor secretă I - Iată un singur exemplu al acestei ştiinţe 
secrete : în două numere ale ziarului, prea-lăudatul triumvirat 
povesteşte cititorilor săi creduli că generalul Cavaignac a 
vrut să mineze cartierul Saint-Antoine. lntîmplător, cartierul 
Saint-Antoine este ceva mai mare decît gloriosul oraş Colonia. 
Dar savantul triumvirat pe care îl recomandăm Adunării 
naţionale germane pentru a guverna Germania, triumviratul 
Dumont-Bruggemann-Wolfers, învinge această dificultate ; 
el ştie cum să arunce în aer oraşul Colonia cu o singură mină ! 
Ideii sale despre o mină care trebuie să arunce în aer car
tierul Saint-Antoine îi corespunde ideea despre puterile sub
terane care subminează societatea modernă, care au făcut 
să se cutremure Parisul în zilele din iunie şi să scuipe lavă 
de sînge din craterul său revoluţionar. 

Dar, scumpul meu triumvirat ! Marii mei Dumont-Brug
gemann-Wolfers, voi mărimi proslăvite de lumea reclamelor ! 
Voi Cavaignaci ai reclamei ! Noi ne-am înclinat cu modestie 
capetele în faţa celei mai mari crize istorice care a zguduit 
vreodată lumea : în faţa luptei de clasă dintre burghezie şi 
proletariat. Noi n-am creat acest fapt, ci doar l-am constatat. 
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Noi am constatat că una dintre clase este învinsă, cum spune 
însuşi Cavaignac. Pe mormîntul celor învinşi noi am strigat : 
„ Vai de învingători !" şi însuşi Cavaignac se înfiorează de 
răspunderea sa istorică ! Şi Adunarea naţională învinuieşte 
de laşitate pe fiecare dintre membrii săi care nu-şi asumă în 
mod deschis această teribilă răspundere istorică. Dacă am 
deschis în faţa germanilor cartea Sibilei, am făcut oare 
acest lucru entru ca ei s-o ardă ? Dacă descriem lupta dintre 
cartiştii şi burghezii englezi, cerem noi oare, prin aceasta, 
germanilor să devină englezi ? 

Dar, Germanie, nerecunoscătoare Germanie, tu cunoşti 
- ce-i drept - ziarul „Kolische Zeitung" şi mica lui publi
citate ; dar nu cunoşti pe cei mai mari dintre bărbaţii tăi , 
nu-l cunoşti pe Wolfers al tău, pe Bruggemann al tău, pe 
Dumont al tău ! Cîte eforturi ale creierului s-au cheltuit, cîtă 
sudoare a feţei - sudoare amestecată cu sînge - s-a vărsat 
în lupta  dintre clase, în lupta dintre oamenii liberi şi sclavi, 
patricieni şi plebei, moşieri feudali şi iobagi, capitalişti şi 
muncitori ! Şi tate acestea numai din cauză că nu exista încă 
„Kolische Zeitung" . Dar, prea-viteazule triumvirat, dacă 
societatea modernă produce cu atîta energie „răufăcători" , 
„canibali• , „ucigaşi• şi „tîlhari" ,  şi într-un număr atît de 
mare încît răzvrătirea lor face să se cutremure temeliile 
societăţii oficiale, atunci ce societate mai este şi asta ! Cît de 
meticulos mai este orînduită şi această anarhie I Şi tu îţi în
chipui că poţi rezolva contradicţia, crezi că ai reuşit să înalţi 
atît pe actorii cît şi e spectatorii acestei drame teribile, 
coborîndu-i la rolul personajelor din tragediile pentru slugi 
ale lui Kotzebue ! 

Printre cei care făceau parte din gărzile naţiorle ale 
cartierelor Saint-Antoine, Saint-Jacques şi Saint-Marceau s-au 
găsit numai 50 care să răspundă la chemarea la luptă a trom
peţilor burghezi -- anunţă „Moniteur " din Paris, organ ofi
cial, ziarul lui Ludovic l XVI-iea, al lui Robespierre, al lui 
Ludovic-Filip şi al lui Marrast-Cavaignac ! Nimic mai simplu 
pentru ştiinţa care „formează" pe om ca să devină un ade
vărat cetăţean ! Cele trei mari suburbii ale Parisului, subur
biile cele mai dezvoltate din ipunct de vedere industrial ale 
căror modele fac să pălească muselinurile din Daca şi cati
felele din Spitalfields, clipsîndu-le, trebuie să fie locuite 
de nişte „canibali " ,  de „jefuitori " ,  „tîlhari " şi „răufăcători " .  
Aşa susţine Wolfers ! 
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Şi, sigur, Wolfers este un bărbat cistit ! El a făcut s ă  
fie onoraţi pungaşii, atribuindu-le bătălii mai mari, capodo
pere mai desăvîrşite, fapte mai eroice chiar decît acelea ale 
lui Carol al X-lea, ale lui Ludovic-Filip, ale lui Napoleon şi 
ale ilatorilor din Dacca şi Spitalfields. 

Am vorbit mai sus despre „Telegraph"-ul londonez. Iar 
ieri, cititorii noştri au putut afla şi părerea lui Emile Girardin. 
Clasa muncitoare, spune el, după ce a dat debitorului ei -
revoluţia din februarie - o lună de răgaz, după scadenţă a 
bătut ca creditoare la uşa debitorului ei, cu muscheta, cu 
baricada, cu propriul ei trup. Dar cine este Emile Girardin ' 
Ce este el ? Anarhist nu-i ! Ferit-a sfîntul ! Dar el e un repu
blican al zilei următoare, un republican l zilei de miine 
(republicain du lendemain) , pe cită vreme „Kâlnische Zei
tng", un W olfers, un Dumont, un Briggemann, ei toţi sînt 
nişte republicani de alaltăieri, republicani dinaintea republicii, 
republiani din ajun (republicains de la veille) I Emile Girar
din ar putea el să depună mărturie alături de Dumont ? 

Cînd „Kolnerin" - adaugă, la veştile despre deortări şi 
spînzurări, şi satisfacţia sa entru aceste deportări şi spîn
zurări, admiraţi-i patriotismul ! Ea vrea numai să dovedească 
lumii, acestei lumi germane neîncrezătoare şi oarbe, că re
publica este mai puternică decît monarhia, că Adunarea na
ţională republicană este în stare să facă din Cavaignac şi din 
Mar.rast ceea ce Camera constituţională n-a reuşit să facă din 
Thiers şi Bugeaud I Vive la republique ! Trăiască republica I 
strigă spartana „Kolnerin" arătînd spre Parisul însîngerat, 
sfîşiat şi mistuit de foc. Republicana camuflată ! Pentru asta 
este ea suspectată de laşitate şi lipsă de caracter de către un 
Gervins, de către o „Augsburgerin " 100 ! Ea, cea neprihănită! 
Ea, Charlotte Corday a Coloniei ! 

Şi, notaţi bine, nici un ziar din Paris, nici „Moiteur" ,  nici 
„Debats• 101, nici „National", nu vorbeşte despre „canibali", 
„jeluitori" ,  „tîlhari" şi „ucigaşi" .  Asemenea afirmaţii a făcut 
doar un singur ziar : acela al lui T hiers, al omului a cărui 
imoralitate a fost înfierată de către Jacobus Venedey în 
„Kâlnische Zeitung", al omului împotriva căruia „Kolnein" 
a strigat în gura mare : 

„Nu ! Ei nu vor avea nicicînd 
Rinul liber german• 102, -
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numai ziarul lui Thiers, „Constitutionnel" 103, din care se 
inspiră ziarul belgian „Jndependance" şi ştiinţa renană, în
truchipată de Dumont-Bruggemann-Wolfers I 

Şi acum examinaţi cu puţin simţ critic aceste anecdote 
scandaloase cu care îi înfierează pe cei striviţi „Kolnische 
Zeitung", acest ziar care la izbucnirea luptei a declarat că îi 
este cu totul necunoscut caracterul ei, care în timpul luptei 
a afirmat că aceasta este „o importantă revoluţie socială" şi 
care, după ce lupta a lua t  sfîrşit, a spus că n-a fost altceva 
decît o încăierare între jandarmi şi pungaşi. 

Ei au jefuit ! Dar ce ? Arme, muniţii, pansamente şi mijloa
cele de trai strict necesare. Hoţii scriau pe obloane : „Mort 
aux voleurs I "  Moarte hoţilor ! 

Ei „au ucis ca nişte canibali" ! Canibalii n-au lăsat de 
bunăvoie gărzile naţionale, care pătrundeau pe baricade în 
spatele trupelor de linie, să spargă capetele răniţilor lor, să-i 
împuşte pe învinşi, să le înjunghie soţiile. Canibalii, care în 
acest război de nimicire - cum l-a denumit un . ziar burghez 
francez - au nimicit I Ei au incendiat ? Şi, totuşi, singura 
torţă pe care au aruncat-o în arondismentul al VIII-lea, ca 
răspuns la rachetele incendiare legitime ale lui Cavaignac, 
n-a fost decît o torţă poetică, o torţă inventată, după cum 
recunoaşte „Moniteur " .  

„Unii - spune Wolfers - susţineau programul lui Barbes, Blanqui 
şi Sobrier, alţii slăveau pe Napoleon sau pe Henric al V-lea" .  

Şi neprihănita „Kolnerin" ,  care nu poartă în sinul ei  nici 
Napoleoni şi nici de alde Blanqui, a declarat, chiar a doua zi 
după izbucnirea insurecţiei, că „lupta se dă în numele repu
blicii roşii".  Ce tot îndrugă atunci despre pretendenţi ! Dar, 
aşa cum am mai spus, ea este o republicană camuflată înrăită, 
un Robespierre în fustă, căreia pretutindeni i se năzăresc pre
tendenţi şi a cărei moralitate se înfioară în faţa acestora I 

„Aproape toţi aveau bani la ei, şi unii chiar sume considerabile" .  

Au fost 30.000-40.000 d e  muncitori, ş i  tocmai î n  această 
perioadă de mizerie şi de stagnare a afacerilor „aproape toţi 
aveau bani la ei " .  Banii deveniseră, pesemne, atît de rari 
iiindcă îi dosiseră muncitorii ! 

Ziarul parizian „Moniteur" a publicat cu cea mai mare 
conştiinciozitate toate cazurile în care s-au găsit bani la 
insurgenţi. Au fost în total cel mult douăzeci de cazuri. Dife
rite ziare şi corespondenţe relatează şi ele aceste cazuri, îns ă 
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indică sume diferite, „Kolnische Zeitung" ,  cunoscută prin 
tactul ei critic, deşi consideră aceste relatări diferite despre 
cele douăzeci de cazuri ca tot atîtea cazuri diferite, la care 
mai adaugă şi pe acelea despre care circulă zvonul că ar fi 
fost constatate, abia dacă ajunge, în cel mai bun caz, la 200. 
Şi asta o îndreptăţeşte să  spună că aproape toţi cei 
30.000-40.000 aveau bani la ei I Fapt constatat pînă acum 
este numai că emisari legitimişti, bonapartişti şi, poate, fili
pişti, care aveau bani asupra lor, s-au strecurat sau au inten
ţionat să se strecoare printre luptătorii de pe baricade. D-l 
Payer, un membru ultraconservator al Adunării naţionale 
care a petrecut ca prizonier 1 2  ore printre insurgenţi, declară: 

„Cei mai mulţi erau muncitori împinşi la desperare de cele patru 
luni de mizerie, şi spuneau : mai bine să mor de un glonţ deci t de 
foame 1• 

„Mulţi, foarte mulţi dintre morţi - afirmă Wolfers - aveau pe 
corpul lor semnul fatal cu care societatea stigmatizează crima•.  

Aceasta este una dintre minciunile cele mai josnice, una 
dintre calomniile ruşinoase, dintre infamiile pe care le înfie
rează Lamennais, adversarul insurgenţilor, partizan al „Na
tional "-ului, în al său „Peuple constituant" 104, iar legitimistul 
La Rochejaquelein, al cărui cavalerism nu se dezminte nici
odată, în Adunarea naţională. Toată această minciună se 
bazează pe afirmaţia, cu totul neîntemeiată şi neconfirmată 
de „Moniteur" , a unui birou de corespondenţă oarecare, şi 
anume că s-ar fi găsit unsprezece cadavre înfierate cu literele 
T. F. * Dar în care revoluţie nu s-au găsit asemenea unspre
zece cadavre ? Şi care revoluţie nu va înfiera de o sută de 
ori mai mulţi oameni cu asemenea semne ? 

Aşadar vedem că ziarele, proclamaţiile şi iluminaţiile în
vingătorilor constituie o dovadă că ei, învingătorii, au înfo
metat oamenii, i-au împins la desperare, i-au înjunghiat, i-au 
împuşcat, i-au deportat, i-au zidit de vii, le-au profanat cada
vrele. Iar împotriva celor învinşi se lansează numai anecdote, 
şi anecdote poves.te numai de „Constitutionnel", copiate de 
„lndependance" şi traduse în germană de către „Kolnische" ! 
Nu există pentru adevăr o ofens ă mai mare decît aceea de a 
voi să-l dovedeşti printr-o anecdotă, spune Hegel. 

In faţa caselor din Paris stau femeile şi fac scame pentru 
răniţi, chiar şi pentru insurgenţii răniţi. Iar redactorii lui 
„Kolnische Zeitung" toarnă vitriol pe rănile lor. 

* - Travaux forces - muncă silnică. - Nota Trad. 



1&0 „Kolsche Zeitung" despre revoluţia din iunie 

Pe noi, ei ne-au denunţat politiei burgheze. Noi, în schimb, 
recomandăm mncitorilor, „nenoroci/ilor" ,  să se lase lămuriţi 
de către triumviratul nemuritor Dumont-Briggemann-Wol
fers asupra „adevăratelor lor drpturi şi datorii, să se lase 
iniţiaţi de către el în ştiin/a care duce la ordine şi care for
mează pe adevăratul cetăţean u .  

Scris d e  F .  Engels la 3 0  iunie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 3 1  
din 1 iulie 18 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Revoluţia din iunie 
DESFĂŞURAREA INSURECŢIEI LA PARIS 105) 

I 

161 

Treptat-treptat ajungem la o privire de ansamblu asupra 
evenimentelor revoluţiei din iunie. Sosesc ştiri tot mai com
plete, faptele pot fi mai uşor delimitate de zvonuri şi de 
minciuni, iar caracterul insurecţiei se conturează din ce în ce 
mai limpede. Şi cu cit reuşeşti să sezisezi mai bine legătura 
internă a evenimentelor din cele patru zile din iunie, cu atît 
te uimeşte mai mult amploarea colosală pe care a luat-o in
surecţia, curajul eroic, organizarea improvizată la repezeală 
şi unitatea de vederi a insurgenţilor. 

Planul de luptă al muncitorilor, întocmit, pe cit se spune, 
de Kersausie, prieten al lui Raspail şi fost ofiţer, era urmă
torul : 

Insurgenţii urmau să înainteze concentric, pe patru co
loane, spre primărie. 

Prima coloană, a cărei bază de operaţii erau suburbiile 
Montmartre, La Chapelle şi La Villette, trebuia să pornească 
din direcţia barierelor Poissonniere, Rochechouart, Saint-De
nis şi La Villette spre sud, să ocupe bulevardele şi să se în
drepte spre primărie prin străzile Montorgueil, Saint-Denis şi 
Saint-Martin. 

A doua coloană, cu baza în suburbiile Temple şi Saint
Antoine, locuite aproape exclusiv de muncitori şi protejate de 
canalul Saint-Martin, urma să pornească în aceeaşi direcţie 
pe străzile Temple şi Saint-Antoine şi de-a lungul cheiurilor 
de pe malul nordic l Senei, _recum şi pe toate străzile pa
ralele ale cartierului situat între ele. 

A treia coloană, avînd ca bază suburbia Saint-Marceau, 
urma să pornească pe strada Saint-Victor şi, înaintînd de-a 

1 1  - Ma rx-Engels, Opere, voi. 5 
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lungul cheiurilor de pe malul sudic al Senei, să ajungă la 
'insula Cite. 

A p atra coloană, avînd ca bază suburbia Saint-Jacques şi 
cartierul Şcolii de medicină, urma să pornească pe strada 
Saint-Jacques şi să ajungă tot la Cite. De aici ambele coloane, 
după ce vor fi făcut joncţiune, trebuiau să înainteze pe malul 
drept al Senei şi să învăluie primăria din spate şi pe flancuri. 

Aşadar planul se baza, în mod cu totul just, pe sectoare 
ale oraşului locuite exclusiv de muncitori, dispuse în semi
cerc, cuprinzînd întreaga jumătate de răsărit a Parisului şi 
lărgindu-se pe măsură ce se apropie de partea de est a ora
şului. Mai întîi trebuia curăţată de toţi duşmanii partea de 
est a Parisului, urmînd ca abia după aceea să se înainteze, 
de-a lungul ambelor maluri ale Senei, spre sectorul de vest 
şi spre centrele lui : Tuilerii şi Adunarea naţională. 

Aceste coloane urmau să fie sprijinite de numeroase deta
şamente volante, care trebuiau să acţioneze independent pe 
flancurile lor şi între ele, să ridice baricade, să ocupe străzile 
mici şi sl asigure legătura între coloane. 

· 

Pentru eventualitatea unei retrageri, bazele de operaţii au 
fost bine întărite şi transformate, după toate regulile artei 
militare, în fortăreţe puternice. Asfel de întărituri au fost 
construite în Clos-Saint-Lazare, în suburbia şi cartierul Saint
Antoine şi în suburbia Saint-Jacques. 

Faptul însă că la  începutul operaţiilor nu s-a acordat nici 
o atenţie sectorului de vest al Parisului constituie o parte 
slabă a planului. ln acest sector, de ambele părţi ale străzii 
Saint-Honore, lîngă clădirea Halelor centrale şi aceea a Pala
tului Naţional , există cîteva cartiere cît se poate de potrivite 
pentru acţiuni insurecţionale, avînd stradele foarte înguste 
şi întortocheate şi locuite în cea mai mare p arte de muncitori. 
Ar fi fost foarte important ca acolo să se creeze un al cin
cilea focar al insurecţiei şi, în felul acesta, pe de o parte, să  
fie izolată primăria, iar pe de altă parte să fie imobilizate 
lîngă acest punct întărit înaintat o mare p arte a trupelor. 
Succesul insurecţiei depindea de reuşita unei înaintări cît se 
poate de rapide spre centrul Parisului şi de asigurarea ocu
p ării primăriei. Nu ştim în ce măsură Kersausie a fost pus 
în imposibilitate de a organiza în acest cartier acţiuni ale 
insurgenţilor. Cert este însă că nici o insurecţie în care in
surqenţii n-au reuşit să ocupe de la bun început acest centru 
al Parisului, învecinat cu Tuilerii nu a fost încununată de suc
ces. Amintim numai de insurecţia izbucnită cu prilejul fune-
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raliilor generalului Lamarque 1 00, cînd insurgenţii au reuşit 
să înainteze p înă la strada Montorgueil, dar apoi au fost 
respinşi. 

Insurgenţii au pornit ofensiva potrivit planului lor. Ei 
s-au apucat imediat să despartă teritoriul lor, Parisul mun
citorilor, de Parisul burgheziei cu ajutorul a două întărituri 
principale : baricadele de la porţile Saint-Denis şi cele de 
pe insula Cite. De pe primele baricade e'i au fost siliţi să s e  
retragă, pe celelalte însă au reuşit să  l e  menţină. Prima zi,  
23 iunie, a fost un simplu prolog. Planul insurgenţilor se con
tura cit se poate de limpede (şi „Noua gazetă renană" , vezi 
suplimentul special la nr. 26 *, l-a înţeles foarte just de la 
început) încă după primele lupte de avangardă din dimi
neaţa acestei zile. Bulevardul Sa'int•Martin, care întretăia 
linia de operaţii a primei coloane, a devenit arena unor lupte 
sîngeroase care s-au soldat acolo cu victoria apărătorilor 
„ordinii " ,  în bună parte datorită c aracterului terenului. 

Căile de acces spre Cite au fost apărate în dreapta de un 
detaşament volant care s-a instalat în strada Planche-Mibray, 
iar în stînga de coloanele a treia şi a patra, care au ocupat 
şi au întărit pentru apărare cele trei poduri de la sud de Cite. 
Şi în acest sector s-a încins o bătălie extrem de înverşu
nată. Apărătorii „ordinii" au izbutit să ocupe podul Saint
Michel şi să înainteze pînă la strada Saint-Jacques. Ei îşi 
făceau iluzii că pînă în seara aceleiaşi zile insurecţia va fi 
înnăbuşită. 

Dacă în acest moment planul insurgenţilor se contura cu 
destulă claritate, acelaşi lucru se poate spune cu şi mai 
multă certitudine despre planul apărătorilor 1 1ordinii" .  La 
început, planul lor se reducea la intenţia de a zdrobi prin 
toate mijloacele insurecţia. Ei au făcut cunoscută insurgen
ţilor această intenţie prin ghiulele şi mitralii. 

Guvernul îşi închipuia însă că are de-a face cu o bandă 
de rebeli obişnuiţi, neorganizată, care acţionează fără ni'i 
un plan. Spre seară, după ce curăţase străzile principale, el 
a declarat că rebeliunea a fost înnăbuşită şi s-a mulţumit să 
ocupe sectoarele cucerite ale oraşului cu trupe foarte puţine. 

Insurgenţii au ştiut să profite cum nu se poate mai bine 
de pe urma acestei neglijenţe, începînd, după luptele de 
avangardă de la 23 iunie, bătălia decisivă. Este, în genere, 
surprinzător cit de repede şi-au însuşit muncitorii planul 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 2-129. - Nota Red. 

1 1* 
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acţiunilor militare, cît de sistematic s-au ajutat ei unii pe 
alţii, cu cîtă iscusinţă au şiut să  folosească condiţiile dQ 
teren atît de complicate. Acest lucru ar fi  rămas cu totul 
inexplicabil dacă muncitorii n-ar fi fost organizaţi în mare 
măsură milităreşte încă în atelierele naţionale, unde erau 
împărţiţi pe companii, aşa încît nu le-a mai rămas decît să  
aplice în domeniul acţiunilor militare organizarea lor  indus
trială, pentru a forma imediat o armată bine organizată. 

In dimineaţa zilei de 24 iunie, insurgenţii nu numai că au 
recucerit în întregime teritoriul pierdut, dar au ocupat şi 
un teritoriu nou. Ce-i drept, linia bulevardelor, pînă la bule
vardul Temple, a rămas ocupată de trupe, şi astfel prima 
coloană s-a pomenit izolată de centru ; în schimb, coloana a 
doua, din cartierul Saint-Antoine, a înaintat atît de mult 
încît a încercuit primăria aproape din toate părţile. Ea şi-a 
instalat punctul de comandă în biserica Saint-Gervais, la 300 
de paşi de primărie, a ocupat biserica Saint-Merri şi stră
zile învecinate ; ea a înaintat mult dincolo de primărie şi, 
împreună cu coloanele care ocupaseră Cite, a izolat-o 
aproape cu desăvîrşire. A rămas deschisă o singură cale de 
acces : cheiul de pe malul drept. La sud a fost ocupată din 
nou în întregime suburbia Saint-Jacques, s-a restabilit legă
tura cu Cite, unde au fost trimise întăriri şi s-au făcut pre
gătiri pentru trecerea pe malul drept. 

Acum, bineînţeles, nu mai era timp de pierdut ; primăria, 
centrul revoluţionar al Parisului, era ameninţată, şi dacă nu 
s-ar fi luat măsurile cele mai energice, ea ar fi căzut în mod 
inevitabil. 
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Cuprinsă de spaima, Adunarea naţională l-a numit dic
tator pe Cavaignac, care, obişnuit cu represiuni „energice" 
încă din perioada campaniei din Algeria, ştia bineînţeles ce 
are de făcut. 

Imediat, de-a lungul largului Quai d'Ecole s-au îndreptat 
spre primărie zece batalioane. Ele au izolat de malul drept 
pe insurgenţii care se consolidaseră pe insula Cite, au pus 
primăria în afară de orice pericol şi chiar au făcut posibile 
unele atacuri asupra baricadelor care o înconjurau. 

Strada Planche-Mibray şi prelungirea ei, strada Saint
Martin, au fost ocupate de trupe şi cavaleria le ţinea ferm 
în mîinile sale. Podul Natre-Dame, situat în dreptul acestor 
străzi şi care duce spre Cite, a fost curăţat cu obuze trase 
cu tunuri le calibru greu, şi apoi Cavaignac s-a îndreptat di
rect spre Cite, pentru a proceda acolo la o reprsiune „ener
gică " .  Principalul punct de sprijin al insurgenţilor, magazinul 
„Belle j ardinieren , a fost mai întîi distrus cu p roiectile de 
artilerie, apoi incendiat cu ajutorul rachetelor ; tot cu aju
torul focului de artilerie a fost ocupată strada Cite ; trei 
poduri care duc spre malul stîng au fost luate cu asalt, iar 
insurgenţii de pe malul stîng au fost respinşi prin acţiuni 
energice. In acelaşi timp, cele 14 batalioane staţionate în 
piaţa Greve şi pe cheiuri au eliberat primăria asediată, iar 
biserica Saint-Gervais s-a transformat din punct de comandă 
al insurgenţilor într-un post înaintat, izolat al acestora. 

Strada Saint-Jacques nu numai că a fost supusă bombar
damentului de artilerie dinspre Cite, dar a fost totodată 
atacată din lnc dinspre malul stîng. Generalul Damesme 
şi-a croit drum de-a lungul Parcului Luxembourg spre Sor-
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bona, a ocupat Cartierul latin şi şi-a trimis coloanele asu
pra Pantheonului. Piaţa Pantheonului a fost transformată 
într-o fortăreaţă de temut. Strada Saint-Jacques fusese demult 
ocupată, în timp ce aici apărătorii „ordinii"  continuau să 
stea pe loc în faţa acstui b astion inexpugnabil. Focul de 
artilerie şi  atacurile la baionetă nu au dat nici un rezultat, 
pînă cînd, în cele din urmă, extenuarea, lipsa de muniţie şi 
ameninţările burgheziei că vor pîrjoli totul i-au silit pe cei 
1 .500 de muncitori, încercuiţi din toate părţile, să capituleze. 
Totodată, după o apărare îndelungată şi curajoasă, piaţa 
Maubert a căzut în mîinile apărătorilor „ordinii" , iar insur
genţii, scoşi din poziţiile lor cele mai bine întărite, au fost 
nevoiţi s ă  p ărăsească tot malul stîng al Senei. 

Intre timp, poziţiile armatei şi ale detaşamentelor gărzii 
naţionale aflate pe bulevardele de pe malul drept al Senei 
au fost folosite pentru acţiuni în ambele direcţii. Lamori
ciere, care comanda aceste uniiăţi, a dat ordin ca, prin focul 
artileriei grele şi prin atacuri vijelioase, să fie curăţate stră
ile suburbiilor S aint-Denis şi Saint-Martin; bulevardele 
Temple i jumătate din strada Temple. Spre seară el a putut 
s ă  se laude cu succese strălucite : în Clos-Saint-Lazare a 
izolat şi a încercuit pe jumătate prima coloană, a silit co
loana a doua să se retragă şi, înaintînd de-a lungul bulevar
delor, a executat o p ătrundere adîncă în dispozitivul ei. 

Cum a putut să obţină Cavaignac aceste succese 1 
In primul rînd, datorită marii superiorităţi numerice a 

forţelor pe care el le-a putut trimite împotriva insurgenţilor. 
La 24 iunie se aflau la dispoziţia sa nu numai 20.000 de sol
daţi din garnizoana Parisului, 20.000-25.000 de soldaţi din 
garda mobilă şi 60.000-80.000 de oameni din efectivul gărzii 
naţionale, dar şi garda naţională din toate împrejurimile 
Parisului şi din unele oraşe mai depărtate (20.000-30.000 de 
omeni) şi, pe deasupra, 20.000-30.000 de s oldaţi aduşi în 
grabă din garizonele vecine. lncă din dimineaţa zilei de 
24, el dispunea de un fectiv de pste 100.000 de oameni, care 
spre seară a sporit cu încă jumătate, în timp ce efectivele 
insurgenţilor se ridicau la cel mult 40.000-50.000 de oameni I 

In al doilea rînd, datorită măsurilor brutale la care a 
recurs. Pînă atunci, pe străzile Parisului se mai trăsese doar 
o singură dată cu tunurile : în Vendemiaire 1795, cînd Napo
leon a împrăştiat cu ajutorul mitraliilor pe insurgeni, în 
strada Saint-Honore 107• Dar împotriva b aricadelor, împotriva 
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caselor încă nu fusese niciodată întrebuinţată artileria, şi 
cu atît mai puţin obuzele şi rachetele incendiare. Poporul 
încă nu era pregătit pentru aşa ceva ; el s-a pomenit cu totul 
dezarmat în faţa acestor mijloace de luptă, iar singura me
todă de contraacţiune posibilă - incendierile - era în con
tradicţie cu sentimentele sale nobile. Pînă atunci poporul 
nu a avut nici cea mai vagă idee despre asemenea metode 
algeriene de ducere a războiului pe străzile Parisului. De 
aceea el s-a retras, şi prima lui retragere a dus la înfrîn
gerea lui. 

In ziua de 25, Cavaignac a trecut la ofensivă cu forţe şi 
mai mari. In mîinile insurgenţilor a rămas doar un singur 
sector : suburbiile S aint-Antoine şi Temple ; afară de aceasta, 
ei mai aveau două posturi înaptate : Clos-Saint-Lazare şi o 
parte din cartierul Saint-Antoine pînă la podul Damiette. 

Cavaignac, care primise noi întăriri : 20.000-30.000 de 
oameni cu numeros material de artilerie, a dat ordin să fie 
atacate mai întîi posturile înaintate izolate ale insurgenţilor, 
în special Clos-Saint-Lazare. Insurgenţii se întăriseră acolo 
ca într-o citadelă ; după ce, timp de 12 ore, i-a bombardat cu 
artileria şi cu grenade, Lamoriciere a reuşit în cele din urmă 
să scoată pe insurgenţi din poziţiile lor şi să ocupe Clos
Saint-Lazare ; el a izbutit să facă aceasta abia după ce şi-a 
creat posibilitatea unui atac de flanc dispre străzile Roche
chouart şi Poissonniere şi numai după ce baricadele au fost 
distruse, trăgîndu-se asupra lor în prima zi cu 40 de tunuri, 
iar în a doua zi cu un număr şi mai mare. 

O altă parte a coloanei sale a înaintat, prin suburbia 
Saint-Martin, spre suburbia Temple, fără a repurta însă suc
cese importante ; o a treia parte a coborît de-a lungul bule
vardelor spre Bastilia, dar nici ea nu a înaintat prea mult, 
deoarece în acest sector o serie de baricade foarte bine în
tărite au opus o rezistenţă îndelungată şi nu s-au predat 
decît în urma unei canonade înverşunate. Casele de aici au 
fost distruse într-un mod înfiorător. 

Printr-un foc de artilerie continuu, coloana comandată de 
Duvivier, care înainta dinspre primărie, i-a silit pe insur
genţi să se retragă tot mai departe. Biserica Saint-Gervais 
a fost luată, o mare parte a străzii Saint-Antoine a fost cură
ţată pe porţiunea dinspre primărie, iar cîteva coloane care 
înaintau de-a lungul cheiului şi străzilor paralele cu el au 
luat podul Damiette, pe care insurgenţii din cartierul Saint
Antoine făceau legătura cu insurgenţii de pe insulele Saint-
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Louis şi Cite. Cartierul Saint-Antoine a fost învăluit din 
flanc şi insurgenţilor nu le-a mai rămas decît posibilitatea 
de a se retrage spre suburbie, lucru pe care l-au şi făcut, 
ducînd lupte îndîrjite împotriva coloanei care înainta de-a 
lungul cheiului pînă la gura canalului Saint-Martin şi de 
acolo de-a lungul canalului pe bulevardul Bourdon. Un nu
măr mic de insurgenţi izolaţi au fost masacraţi şi foarte 
puţini dintre ei au fost luaţi prizonieri. 

In urma acestei operaţii au fost ocupate cartierul Saint
Antoine şi piaţa Bastiliei. Spre seară, coloana lui Lamori
ciere a reuşit să ocupe în întregime bulevardul Beaumar
chais şi să facă joncţiune, în piaţa Bastiliei, cu trupele lui 
Duvivier. 

Ocuparea podului Damiette i-a dat lui Duvivier posibili
tatea de a-i scoate pe insurgenţi de pe insula Saint-Louis şi 
fosta insulă Louvier. El a făcut aceasta recurgînd cu largheţe 
la metodele barbare folosite în Algeria. In puţine sectoare 
ale oraşului focul tunurilor grele a provocat distrugeri atît de 
mari ca aici, pe insula Saint-Louis. Dar cui îi păsa de asta ? 
In schimb, insurgenţii au fost aruncaţi înapoi sau extermi
naţi, iar pe ruinele înecate în sînge a triumfat „ordinea u .  

P e  malul stîng al Senei mai rămînea să fie ocupat un sin
gur punct. Podul Austerlitz, care leagă, la răsărit de canalul 
Saint-Martin, suburbia Saint-Antoine de malul stîng al Se
nei, a fost puternic baricadat, iar pe malul stîng, acolo unde 
acest pod dă spre piaţa Valubert, în faţa Grădinii botanice, 
s-a construit un ca� de pod bine întărit. Acest cap de pod, 
ultima întăritură a insurgenţilor pe malul stîng după căderea 
Pantheonului şi a p ieţei Maubert, a fost cucerit după o 
rezistenţă îndîrjită. 

Aşadar, în ziua următoare, la 26 iunie, în mîinile insur
genţilor nu mai rămăsese decît ultimul lor punct de sprijin : 
suburbia Saint-Antoine şi o parte din suburbia Temple. 
Amîndouă aceste suburbii nu sînt prea potrivite pentru lup
tele de stradă ; străzile de acolo sînt destul de largi şi 
aproape perfect drepte, oferind un spaţiu vast pentru acţiu
nile artileriei. Dinspre vest ele sînt bine protejate de canalul 
Saint-Martin, pe cînd dinspre nord ele sînt, dimpotrivă, cu 
totul descoperite. Din această parte, cinci sau şase străzi 
lari şi absolut drepte duc direct spre inima suburbiei Saint
Antoine. 

Principalele fortificaţii au fost construite lingă piaţa 
Bastiliei şi pe strada Faubourg Saint-Antoine, cea mai impor-
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tantă din întregul cartier. Acolo au fost ridicate baricade de 
o trăinicie uimitoare : unele din lespezi scoase din pavaj, 
altele din bîrne. Ele formau un unghi cu vîrful spre interior, 
în parte pentru a atenua efectul ghiulelelor de tun, în parte 
p entru a prelungi linia apărării şi a ace cu putinţă focul 
încrucişat. In zidurile laterale ale caselor s-au făcut spărturi, 
aşa incit şiruri întregi de case au fost legate între ele şi insur
genţii puteau, în funcţie de necesităţi, să tragă cu armele în 
trupe sau să se adăpostească după baricade. Podurile şi che
iurile canalului, ca şi străzile paralele cu canalul, au fost 
de asemenea bine întărite. Pe scurt, ambele suburbii ocu
pate încă de insurgenţi semănau cu o adevărată cetate, în 
care trupele trebuiau să dea lupte pentru fiecare palmă de 
p ămînt. 

In dimineaţa zilei de 26, luptele urmau să înceapă din 
nou. Dar Cavaignac nu prea dorea să-şi arunce trupele în 
această reţea de baricade. El ameninţa cu un bombardament. 
S-au adus mortiere şi obuziere. Au început tratative. Intre 
timp Cavaignac a dat ordin să se înceapă săpături pe sub 
casele cele mai apropiate, ceea ce, de altfel, era posibil nu
mai într-o măsură restrînsă, din lipsă de timp şi din cauză că 
dintr-o parte baricadele erau protejate de canal ; el a ordonat 
de asemenea să se stabilească, din casele deja ocupate, o co
municaţie interioară cu casele învecinate făcîndu-se spărturi 
în zidurile laterale. 

Tratativele au fost întrerupte ; lupta a reînceput. Cavai
gnac a dat ordin generalului Perrot să pornească o ofen
sivă din suburbia Temple, iar generalului Lamoriciere- din 
piaţa Bastiliei. Din aceste două puncte a fost deschis un 
puternic foc de artilerie asupra baricadelor. Generalul Per
rot, înaintînd destul de rapid, a ocupat restul suburbiei 
Temple, iar în unele locuri a p ătruns chiar în suburbia 
Saint-Antoine. Lamoriciere înainta mai încet. Primele bari
cade au rezistat tunurilor lui, deşi obuzele lui au incendiat 
primele case ale suburbiei. El a reluat tratativele. Cu ceasul 
în mină, el aştepta clipa cînd va avea plăcerea să facă una 
cu pămîntul, cu focul artileriei sale, cartierul cel mai dens 
populat al Parisului. Atunci o parte din insurgenţi, în sfîrşit, 
au capitulat, în timp ce ceilalţi, fiind atacaţi din �ancuri, 
după o scurtă luptă s-au retras în afara oraşului. 

In felul acesta s-au terminat luptele de baricade din iunie. 
Dincolo de perimetrul oraşului au mai avut loc schimburi 
de focuri, dar ele nu mai prezentau nici o importanţă. Insur· 
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genţii care fugiseră au fost împrăştiaţi prin împrejurimi şi 
capturaţi unul cite unul de către cavalerie. 

Am făcut această descriere pur militară a luptei pentru 
a arăta cititorilor noştri u cită vitejie şi eroism au luptat 
muncitorii din Paris, de cită unitate de voinţă, disciplină şi 
iscusinţă militară au dat ei dovadă. 40.000 de muncitori au 
ţinut piept timp de patru zile unui inamic de patru ori mai 
numeros şi nu au fost decit la un p as de victorie. Incă 
puţin, şi ei s -ar fi consolidat în centrul Parisului, ar fi ocu
pat primăria, ar fi instaurat un guvern provizoriu şi şi-ar fi 
dublat efectivul, atrăgînd în rîndurile lor o parte din popu
laţia sectoarelor oraşului ocupate de ei cit şi o parte din 
garda mobilă, care nu avea atunci nevoie decit de un mic 
imbold pentru a trece de partea muncitorilor. 

Ziarele germane afirmă că aceasta a fost o bătălie deci
sivă între republica roşie şi cea tricoloră, între muncitori şi 
burghezi. Noi sîntem convini că această bătălie nu rezolvă 
nimic şi nu va duce la altceva decit la o sciziune în rîndu
rile învingătorilor. De altfel, chiar din punct de vedere pur 
militar, întreaga desfăşurare a evenimentelor dovedeşte c ă  
într-un viitor apropiat muncitorii vor trebui să învingă. Dacă 
40.000 de muncitori parizieni au fost în stare să  obţină rezul
tate atît de grandioase în lupta împotriva unui inamic care 
îi depăşea numeric de patru ori, ne putem lesne închipui ce 
va fi în stare să  înfăptuiască întreaga masă a muncitorilor 
parizieni dacă va acţiona solidar şi coordonat I 

Kersausie a fost prins şi, pînă în momentul de faţă, a şi 
fost, probabil, împuşcat. Burghezii pot să-l împuşte, dar nu-i 
pot răpi gloria de a fi fost primul care a organizat luptele de 
s tradă. Ei pot să-l împuşte, dar nici o forţă din lume nu va 
putea să împiedice c a  metodele lui de luptă să fie pe viitor 
folosite în toate luptele de stradă. Ei pot să-l împuşte, dar 
nu pot să împiedice ca numele lui să intre în istorie ca nu
mele primului comandant de oşti în luptele de baricadă. 

Scris de F. Engels 
la 30 iunie-1 iulie 1848 

Publicat în 
,,Noua gazetă renană• nr. 31  şi 32 
din l şi 2 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Politica externă a Germaniei 

Colonia, 2 iulie. Arta şi activitatea tuturor guvernanţilor 
de pînă acum şi a diplomaţilor lor a constat în a instiga 
popoarele unul împotriva altuia, în a folosi pe unul pentru 
asuprirea altuia . a asigura astfel dăinuirea puterii abso
lute. Germania s-a distins în mod deosebit în această pri
vinţă. In ultimii 70 de ani, ca s ă  nu mergem mi departa, ea 
a pus la dispoziţia britanicilor, în schimbul aurului englez, 
pe mercenarii ei pentru a lupta împotriva nord-americanilor, 
care îşi apărau independenţa lor ; cînd a izbucnit prima revo
luţie franceză, tot germanii au fost aceia care s-au lăsat as
muţiţi ca o haită turbată împotriva francezilor şi care, într-un 
manifest brutal al ducelui de Braunschweig, ameninţau c ă  
vor şterge Parisul d e  pe faţa p ămîntului 108 ; ei au fost aceia 
care au conspirat cu nobilii emigraţi împotriva ordinii noi 
din Franţa, primind pentru aceasta, cu titlu de subsidii, bani 
din partea Angliei. Cînd olandezii au avut şi ei, pentru prima 
oară în ultimele două secole, o idee raţională, aceea de a 
pune capăt guvernări nebuneşti a dinastiei de Orania şi de 
a face din ţara lor o republică 109, tot germanii au fost aceia 
care au intervenit în calitate de c ălăi ai libertăţii. Elveţia 
ar putea şi ea să ne s pună cite ceva despre vecinii ei ger
mani, iar Ungaria îşi va reveni numai cu timpul de pe urma 
pagubelor pricinuite de Austria, de curtea imperială ger
mană. Pînă şi în Grecia au fost trimise trupe mercenare ger
mane, ca să sprijine tronuleţul scumpului Otto 110, şi chiar 
în Portugalia au fost trimişi poliţişti germani. Ca să nu mai 
vorbim de congresele de după 1 8 15, expediţiile Austriei la 
Neapole, Torino şi în Romagna, arestarea lui Ipsilanti, răz
boiul de inrobiTe pe care Franţa, silită de Germania, l-a dus 
împotriva Spaniei 111, sprijinul acordat lui don Miguel 112 şi 
lui don Carlos 113 de către Germania, trupe din Hanovra puse 
la ispoziţia reacţiunii din Anglia, Belgia dezmembrată şi 
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temidorizată sub ilfluenţă germană şi de faptul că în adîncul 
Rusiei tot germanii sînt principalii sprijinitori ai autocratu
lui şi ai micilor despoţi, - că toată Europa a fost inundată 
de dinastia Coburg I 

Cu ajutorul soldăţimii germane a fost jefuită şi dezmem
brată Polonia şi a fost atacată mişeleşte Cracovia 114• Cu 
ajutorul banilor germani şi al sîngelui german au fost înro
bite şi stoarse pînă la epuizare Lombardia şi Veneţia şi tot 
u participarea directă sau indirectă a Germaniei a fost înnă
buşită, cu baioneta, cu spînzurătoarea, cu închisoarea şi cu 
galerele, orice mişcare de eliberare din Italia. Lista păca
telor comise de ea e cu mult mai lungă ; de aceea e mai 
bine s-o încheiem I 

Vina acestor mîrşăvii comise cu ajutorul Germaniei în 
alte ţări nu cade numai asupra guvernelor, ci, într-o mare 
măsură, şi asupra poporului geman însuşi. Fără orbirea lui, 
fără servilismul lui, fără uşurinţa cu care se pretează la 
rolu1 de mercenar, de unealtă „comodă" i de călău în slujba 
stăpînilor „din graţia lui dumnezeu u ,  în strinătate numele 
de „german" n-ar mai fi pronunţat cu atîta ură, n-ar fi înso
ţit de atîtea blesteme şi dispreţ, iar popoarele oprimate de 
Germania ar fi ajuns demult la un stadiu normal de dezvol
tare liberă. Acum, cînd germanii îşi scutură propriul lor jug, 
trebuie să se schimbe în întregime şi politica lor faţă de alte 
popoare ; altfel înseamnă să ferecăm în l anţurile cu care 
ţinem încătuşate popoarele străine propria noastră libertate 
tînără, abia intuită. Gemania va fi ea însăşi liberă în mă
sura în care va acorda libertate popoarelor vecine. 

Intr-adevăr, începe să se facă, în sfîrşit, lumină. Minciuna 
şi denaturarea faptelor care au fost practicate cu atîta zel 
împotriva Poloniei şi Italiei de către vechile organe guver
namentale, încercările de a întreţine O ură artificială, fra
zeologia îngîmfată care susţine că ar fi în joc onoarea şi 
puterea germană, toate aceste formule magice şi-au pierdut 
orice putere. Numai acolo unde în dosul acestor arabescuri 
patriotice se ascund interese materiale, numai la o parte din 
marea burghezie care face afaceri rentabile cu acest patrio
tism oficial, numai acolo mai are curs p atriotismul oficial. 
Acest lucru îl ştie şi-l foloseşte p artidul reacţionar. Dar 
masele largi ale stării de mijloc germane şi ale clasei mun
citoare înţeleg sau, cel puţin, simt că libertatea popoarelor 
vecine este o garanţie a propriei lor libertăţi. Războiul Aus
triei împotriva independenţei Italiei, războiul Prusiei împo-
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triva restaurării Poloniei sînt ele oare populare sau, dimpo
trivă, fac să dispară ultimele iluii legate de aceste cruciade 
„patriotice" ? Dar nu-i de ajuns numai această înţelegere şi 
acest sentiment. Dacă vrem ca sîngele german şi banii ger
mani să nu mai fie risipiţi, împotriva propriilor interese ale 
Germaniei, pentru asuprirea altor naţionalităţi, trebuie s ă  
obţinem instituirea unui guvern c u  adevărat popular, iar 
vechiul eşafodaj trebuie dărîmat pînă în temelii. Abia atunci 
politica sîngeroasă şi laşă a vechiului sistem mereu reîn
noit va putea face loc politicii internaţionale a democraţiei. 
Cum vreţi să înfăptuiţi o politică democratică în afară atîta 
timp cît în propria voastră ţară democraţia este legată de 
mîini şi de picioare ? Şi, totuşi, trebuie să se facă tot posi
bilul, atît dincoace cît şi dincolo de Alpi, pentru a pregăti, 
sub toate raporturile, sistemul democratic. I talienii nu lasă 
să le scape nici un prilej pentru a face declaraţii din care 
reies sentimentele lor prieteneşti faţă de Germania. Ne refe
rim aici la manifestul guvernului provizoriu din Milano 
către poporul german 115, precum şi la numeroasele articole 
în acelaşi spirit publicate de p resa italiană. Avem în faţa 
noastră o nouă mărturie a acestor sentimente, şi anume o 
s crisoare particulară a consiliului de administraţie al ziaru
lui „L'Albau, care apare la Florenţa, către redacţia „Noii 
gazete renane" .  Scrisoarea poartă data de 20 iunie şi spune 
între altele : 

„ ... Vă mulţumim din toată inima pentru atenţia pe care o acordaţi 
sărmanei noastre Halii. Totodată vă asigurăm în mod sincer că toţi ita
lienii ştiu prea bine cine anume atentează la libertatea ei, cine luptă 
împotriva acestei libertăţi, şi că inamicul ei de moarte nu este puternicul 
şi generosul popor german, ci guvernul lui despotic, samavolnic şi fe
roce ; vă asigurăm de asemenea că fiecare italian adevărat aşteaptă cu 
nerăbdare momentul cînd va putea întinde liber mina fratelui său ger
mn, şi că, după stabilirea drepturilor sale imprescriptibile, va şti să le 
apere, să le respecte şi să facă să fie respectate de toţi fraţii săi. Avem 
deplină încredere în principiile a căror dezvoltare v-aţi asumat-o cu 
atîta scrupulozitate şi rămînem, cu profundă stimă, 

prietenii şi fraţii voştri devotaţi 
(semnat) L. linari" 

Ziarul „Albau este unul dintre puţinele ziare italiene care 
apără cu fermitate principiile democratice. 

Scris de F. ngels la 2 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 33 
din 3 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Marrast şi Thiers 

Am atras în rpetate rînduri ate_nţia cititorilor „Noii ga
zete renane" asupra intrigilor partidului „N ational " , a cărui 
\ntruchipare este Marrast. Am demascat uneltirile la care 
recurge acest partid care urmăreşte să instaureze dictatura. 
Am arătat totodată că dictatura lui Marrast atrage după sine 
o dictatură a lui Thiers. 

In ce măsură partidu1 „National" ,  ca umare a victoriei 
sale, este înlăturat de partidul lui Thiers, care în zilele noas
tre s-a contopit atît de mult cu opoziţia dinastică, reiese cît 
se poate de clar din următoarele cîteva fapte. 

Numirea ca ministru a lui Carnot, reprezentantul partidu
lui „Naional " ,  a stînit o întreagă furtună în Adunarea na
ţională. Candidaturii lui Marie p entru postul de preşedinte 
al Adwiării naţionale i-a fost opusă candidatura lui Dufaure, 
şi Marie a fost ales numai pentru că, după cum s-a exprimat 
„Debats " ,  el este considerat drept „cel mai înţelept şi mai 
moderat dintre membrii vechii Comisii executive " , adică pen
tru că a făcut vechiului parid dinastic cele mai mari concesii, 
pentru că a elaborat proiectul de lege cu privire la interzi
cerea întrunirilor sub cerul liber, această continuare a legi
lor din septembrie, şi a adus şi a susţinut acest proiect în 
faţa Adunării naţionle. Fapt este că postul de preşedinte al 
Adunării naţionale a fost disputat de „Marrast" şi „Thiers " .  

Totuşi „ opoziţia dinastică" nu s e  mulţumeşte cu atît. Una 
dintre primele legi pe care le pregăteşte ea este legea cu 
privire la consiliile municipale, care e îndreptată direct îm
potriva puterii unice şi prestigiului lui Marrast, p rimarul 
Parisului. Şi el va cădea. 

In cel mai scurt timp se va ajunge la o încăierare între , 
toţi deputaţii Adunării naţionale. Reacţiunea va merge şi mai 
departe, chiar pînă la excluderea partidului „National" de la 
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orice participare la puterea de stat. „Rpublica" şi „opoziţia 
dinastică" se vor contrapune din nou una celeilalte, dar re
publica nu va mai învinge în aceleaşi condiţii ca în februarie. 

Poporul nu se va mai lăsa dus de iluzii. El nu-şi va amîna 
r ăzbunarea sa pînă „la p aştele cailor" ,  cum spune Caussidiere, 
şi nu-şi va mai permite să azvîrle în „valurile Styxului sen
timentele sale de ură" 116• Qui vivra verra *. 

Scris la 2 iulie 1 8  
Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 33 

din 3 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

• - Vom trăi şi vnm vedea. - Nota Trad. 
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Dezbateri conciliatoare 

Colonia, 2 iulie. După tragedie urmează „idila "  ; după tu
netul care a bubuit în zilele din iunie la Paris a urmat răpăi
tul vorbăriei coniliatorilor de la Berlin. li pierdusem cu 
totul din vedere pe aceşti domni, cînd am aflat că, chiar în 
momentul cînd Cavaignac bombarda suburbia Saint-Antoine, 
d-l Camphausen rostea o tristă cuvîntare de adio, iar d-l Han
semann expunea programul noului guvern. 

· 

Ţinem în primul rînd, să ne exprimăm Satisfacţia că d-l 
Hansemann a ascultat de sfatul nostru şi nu a devenit prim
ministru *. El şi-a dat seama că e mai 1important să taci pe 
cineva prim-ministru decît să fii tu prim-ministru. 

Noul guvern e ste şi rămîne, deşi poartă numele de îm
prumut (prete-nom) Auerswald, un guvern Hansemann. El 
se prezintă ca atare, dîndu-şi aere de guvern al faptelor, l 
realizărilor p ractice. Ce-i drept, d-l Auerswald nu are cîtuşi 
de puţin p retenţia că e n ministru al faptelor. 

Programul d-lui Hansemann este cunoscut. Nu ne vom 
apuca să facem o analiză a punctelor lui politice, întrucît ele 
au devenit deja subiect de discuţie pentru ziaele germane 
mai mult sau mai puţin minuscule. Numai de un singur punct 
n-au cutezat să se atingă, şi, pentru ca d-l Hansemann să nu 
se simtă ofensat, vom repara noi această omisiune. 

D-1 Hansemann declară : 

„Pentru înviorarea diferitelor ocupaţii, adică pentru înlăturarea mi
zeriei claselor muncitoare ale poporului, nu există în momentul de faţă 
alt mijloc mai eficace decît restabilirea încrederii, azi zdruncinate, în 
menţinerea ordinii legale şi într-o trainică întemeiere, în cel mai scurt 
timp, a monarhiei constituţionale, Urmărind prin toate mijloacele reali
zarea acestui scop, noi acţionăm astfel în modul cel mai sigur împotriva 
şomajului şi a mizeriei•. 

• Vezi volumul de faţă, pag. 1 12-1 13. - Nota Red. 
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La începutul programului său, d-l Hansemann a mai spus 
că va propune în acest scop noi legi represive, în măsura în 
care vechea legislaţie (poliţienească de stat !) se va dovedi 
insuficientă. 

El s-a exprimat destul de limpede. Vechea legislaţie despo
tică nu este suficientă ! Nu ministrului lucrărilor publice, nu 
ministrului de finanţe, ci ministrului de război îi revine sarcina 
de a se îngrij i de lichidarea mizeriei claselor muncitoare I 
Legi represive în primul rînd, mitralii şi baionete în al doi
lea rînd, într-adevăr „nu există alt mijloc mai eficace" I Poate 
că d-l Schreckenstein - al cărui nume, după adresa din West
falia, este suficient pentru a băga spaima în tulburători * -
arde de dorinţa de a-şi_ continua faptele sale eroice de la Trier 
şi de a deveni un Cavaignac de proporţii prusiene, mai reduse. 

Dar d-l Hansemann mai are şi alte mijloace în afară de 
acesta, care este „cel mai eficace" .  

„Pentru atingerea acestui scop este tot atit d e  necesară procurared 
de lucru cu ajutorul lucrărilor publice, care vor aduce reale foloase ţării".  

D-l Hansemann promite, prin urmare, că „va întreprinde 
lucrări de şi mai mari proporţii, în folosul tuturor claselor 
muncitoare ale poporului" ,  decît cele ordonate de d-l Patow. 
Dar el va face acest lucru numai „cînd guvernul va reuşi •să 
înlăture temerile de răsturnare a relaţiilor statale, temeri 
care sînt alimentate de tulburări şi instigări, şi să restabi. 
Jească încrederea generală, care e neapărat necesară pentru 
procurarea mijloacelor băneşti necesare" .  

D-l Hansemann nu poate angaja, deocamdată, nici un fel 
de lucrări, pentru că nu poate căpăta banii necesari. El va 
putea să-i capete numai cînd va i restabilită încrederea. Dar, 
atunci cînd va fi restabilită încrederea, muncitorii, după cum 
spune chiar el, vor avea iarăşi de lucru, şi atunci guvenul 
nu va mai trebui să se ocupe de plasarea lor. 

In acest cerc, care nu este cîtuşi de puţin vicios, ci, dim
p otrivă, foarte virtuos-burghz, se învîrtesc măsurile prin 
care urmăreşte Hansemann înlăturarea mizeriei. Pentru mo
ment, dînsul nu le poate oferi muncitorilor nimic altceva de
cît legile din septembrie şi un Cavaignac în miniatură. 
Acesta ste, într-adevăr, n guvern al faptelor I 

Cit priveşte recunoaşterea - în program - a revoluţiei, 
asta e o chestiune asupra căreia nu mai insistăm. „G " ,  „bine 

* Joc de cuvinte : Schreckenstein - nume de familie ; Schrecken -
„groază" ,  „spaimă " .  - Nota Trad. 

12 - Marx-Engels, Opere, ml. 5 
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informatul corespondentu al lui „Kălnische Zeitung", a ară
tat de curînd cititorilor în ce măsură a salvat d-l Hansemann 
terenul legalităţii în favoarea publiciştilor vecini cu noi *. 
Referindu-se la revoluţie, d-l Hansemann a recunos cut doar 
un singur lucru, şi anume că ea n-a fost, în fond, o revoluţie. 

Abia îşi sfîrşise d-l Hanseman cuvîntarea sa, cînd s-a 
ridic at p rimul-ministru Auerswald, care trebuia să spună şi 
dînsul c eva. A scos îndată şi a citit un bileţel în care erau 
înscrise următoarele gînduri, însă nu într-o formă rimată : 

Dmnilor I Fericit eu azi stau aci 
In mijlocul vostru, cu bine, 
Aci unde-atîtea alese simţiri 
Cu dragoste urlă spre mine. 

In ceasul acesta, eu ce resimţesc 
E greu de rostit prin cuvinte, 
Clipita aceasta rămîne-va-n veci, 
In mine, aducere-aminte n. 

Menţionăm c ă  am dat aici cea mai favorabilă interpretare 
bileţelului, destul de ininteligibil, al d-lui preşedinte al Con-
siliului de Miniştri. · 

Nici n-a apucat d-l Auerswald să termine ce avea de spus, 
cînd se repede iarăşi Hansemann al nostru, care, punînd chesti
un�a încrederii, rea să demonstreze că el continuă să fie 
acelaşi de pînă acum. El cere ca proiectul de adres ă ** să fie 
trimis înapoi comisiei şi spune : 

„Felul cum va fi primită de către Adunare această primă propunere 
ne va da o imagine a încrederii, mai mari sau mai mici, cu care înalta 
Adunare întimpină noul guvern" .  

Dar aceasta era prea de tot. Deputatul Weichsel, fără în
doială unul dintre cititorii „Noii gazete renaneu ,  urcă indig
nat la tribună şi p rotesteză cu toată hotărîrea împotriva 
acestui procedeu, c are constă în a pune de fiecare dată chesti
unea încrederii. Pînă aici totul a mers cit se poate de bine. 
Dar c înd a luat un neamţ cuvîntul, nu-l mai poţi opri atît de 
repede, aşa că d-l Wichsel s-a pornit să ţină un lung discurs 
despre toţi şi despre toate : dspre revoluţie, despre anii 1 807 
şi 1 8 15, despre o inimă caldă c are bate sub un simplu veston 
şi despre multe alte teme. Şi toate acestea pentru că „ era ne
cesar să-şi spună şi dînsul păTerea" .  Un vacarm îngrozitor, în 
care se distingeau şi cîteva strigăte de „bravo I" din partea 

* Expresie folosită de Marx şi Engels pentru a-l desemna pe Brigge
mann, redactor şef al lui „Kolnische Zeitung•. - Nota Red. 

•• Vezi volumul de faţă, pag. 5-59. - Nota Red. 
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celor de stînga, l-au silit p e  vajnicul orator să coboare de 
la tribnă. 

D'l Hansemann a asigurat Adunarea că guvenul nu inten
tionează cîtuşi de puţin să pună în mod uşuratic chestiunea 
increderii. Şi cum de astă dată nu este vorba de chestiunea 
încrederii în totalitatea ei, ci numai de jumătate, nici nu face 
să mai vorbim despre asta. 

Se încinge atunci o dezbatre m rar s-a mai pomenit. 
Vorbesc cu toţii deodată, sărind de la o chestine la alt. O 
bucată de timp se discută, la întîmplare, despre chestiunea 
încrderii, despre ordinea de zi, despre regulament, despre 
naţionalitatea poloneză, despre prorogae, discuţiile fiind în
soţite de respectivele exclamaţii de „bravo " sau de tărăboi . 
In cele din urmă, d-l Parrisius ţine să observe că d-l Hase
mann a făcut o propunere în numele guvernului, în timp ce 
guvernul ca atare nu are dreptul să facă nici un fel de pro
pneri, ci numai simple comunicări. 

In răspunsul său, d-l Hansemann arată că s-a exprimat 
greşit şi că, în fond, nu este vorba de o propunere, ci de o 
simplă dorinţă a guvenului. 

Importanta chestine a încrederii se reduce, prin urmare, 
la o simplă „dorinţă" a donilor miniştri I 

D-l Parrisius se repede la tribună dinspre stînga, ir d-l 
Ritz dinspre drnapta, şi se întîlnesc cînd ajung sus .  Ciocnirea 
devine inevitabilă, întrucît nioi unul dintre cei doi eroi nu 
vrea să cedeze ; atnci ia cuvîutu� d-l Esser, preşedintele, şi 
cei doi eroi se r eîntorc la locurile lor. 

D-l Zachariă îşi însşeşte propunerea guvenului şi cere 
ca dezbaterile să fie continuate. 

D-l Zachariă, care-şi oferă astăzi in mod docl serviciile 
sal e  guvenului actual, aşa cum şi le- a  oferit şi celi prece
dent, şi care şi în timpu[ discuţiilor pe marginea propunerii 
lui B erends S-a comportat ca n înger salvator, intevennd 
la momentul oportun cu un amendament, nu mai găseşte nimic 
de spu s  pentru motivarea propnerii sale. Ceea ce a spus mi
nistrul de finanţe este absolut suficint. 

lncep acum dezbateri mai lungi, cu nelipsitele lor amen
damente, întreruperi, tropăituri, vociferări şi chiţibuşării re
gulamentare. Nu e cazul să-i conducem pe cititorii noştri prin 
acest labirint ; e de ajuns să le prezentăm doar cîteva dintre 
cele mai atrăgătoare perspective de ieşire n acst haos. 

1) Deputatul Waldeck explică : adresa nu poate fi trimisă 
în.poi comisiei, deoarece comisia nu mai există. 

t2* 
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2) Deputatul Hiffer eGplică � adresa este un răspuns dat 
nu coroanei, ci miniştilor. Minişrii care au elaborat mesa
j ul tronului nu mai există ; cum am putea, în a cest caz, să 
răspundem cuiva care nu mai există ? 

3) Din cele de mai sS, deputatul D'Ester trage, sub form: 
unui amendamnt, următoarea concluzie : Adunarea consi
deră necesar să renunţe Ja adresă. 

4) Acest amendament este respins de p reşedfotele Esser 
în trmeni� următori : „Această declaraţie reprezintă o nouă 
p ropunere, iar nu un amendament" .  

Acesta este întregul schelet aJ dezbaterilor. Dar în jurul 
acestui schelet subţire creşte o masă de carne puhavă, sub 
forma discursurilor rostite de d-nii miniştri Rodbertus şi Kihl
wetter, de d-nii deputaţi Zachariă, Reichensperger II şi alţii. 

Situaţia este cît se poate de stranie. Aşa cum spune în
suşi d-l Rodbertus, „este ceva nemaipomen�t în isto ria prr
lamentelor ca un guven să demisioneze în momentul cînd 
este p rezentat proiectul de adresă şi cînd urµează să înceapă 
discuţiile pe marginea acestui p ro iect I " .  Prusia are, în general, 
fericirea ca, îi. primele i şase săptămîni de viaţă parlamen
tară, să se întimple aproape numai lucruri „nemaipomenite în 
istoria parlamentelor" . 

D-l Hansemann se află într-o situaţie tot atît de grea ca 
şi camera. Adresa, care reprezintă fără îndoială un răspuns fa 
mesajul tronului rostit de Camphausen-Hansemann, se trans
formă de fapt într-un răspuns Ja programul lui Hansemann
Auerswald. Comisia, care s-a arătat atît de amabilă faţă de 
Camphausn, trebuie în acest caz să dea dovadă de aceeaşi 
amabilitate şi faţă de d-J Hansemann. Dificultatea constă nu
mai în a explica oamenilor acest deziderat „nemaipomenit 
în istoria parlamentelor " .  Pentru aceasta sînt folosite toate 
mijloacele. Rodbertus - această haTpă eoliană a c entrului de 
stînga - îşi îngînă melodiile sale cele mai duioase. Kihl
wetter caută s ă-i potolească pe toţi ; căci, spune el, se p rea 
poate ca la o nouă anaJiză a p roiectului de adresă „să e 
ajungă la convingerea că nici în momentul de faţă nu e cazul 
să se facă vreo modificare ( ! ) ,  dar pentru a se ajunge la ase
menea concluzie" ( l i ) e neapărat necesar ca p roiectul să fie 
din nou trimis înapoi la comisie I In sfîrşit, d-l Hansemann, 
pe care, ca de obicei, îl plictisesc aceste discuţii interminabile, 
taie nodul, arătînd din capul locului de ce treuie trimis 
p roiectul înapoi la comiis ie  : dînsul nu vrea ca noile modi-
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ficări să se strecoare pe uşa de din dos ca nişte amenda
mente ministeriale, ele trebuie să păşească cu mîndrie, 
într-o ţinută solemnă, pe uşa larg deschisă, în calitate de 
propuneri ale comisiei. 

Primul-ministru declară că este necesar ca „guvenul, în 
conformitate cu prevederile constituţiei, să ia parte la ela
borarea p roiectului de adresă".  Ce vor să însemne toate 
astea şi la ce se referă d-l Auerswald cînd vorbeşte de con
stituţie, nu sîntem in măsură să spunem, oricît am reflecta 
asupra senslllui acestor cuvinte, şi aceasta cu atît mai mult, 
u cît Prusia nu are în acest moment nici o constituţie. 

In ce priveşte partea adversă, nu avem de menţionat decît 
două cuvîntări : acelea ale d-lor D'Ester şi Hiffer. D-l D'Ester 
a ridiculizat cu mult succes programul d-'1ui Hansemann, apli
cînd la program!l abstract l acestuia observaţiile pline de 
dispreţ pe care le făcuse chiar l mai înainte, cînd vorbise 
despre abstracţii, despre inutile dispute de principii etc. D'Ester 
a cerut guvenului faptelor „să treacă, în fîrşit, la fapte şi 
să lase deoparte problemele de priincipii" .  Propunerea lui, 
singura pripunere justă din cursul zilei, a fost deja menţio
nată de noi mai sus. 

D-l Hiiffer, care a exprimat cel mai limpede dintre toţi 
punctul de vedere just în legălură cu adresa, şi-a form,�at 
cît se poate de categoric poziţia sa faţă de cererea d-lui Han
semann : guvernul vrea ca noi, dînd dovadă de încredere 
î. el, să trimitem înapoi adresa la comisie şi face ca însăşi 
existenţa sa să depindă de hotărîrea noastră. Dar guvenul 
poate cere vot de încrdere numai pentu faptele săvîrşite 
de el însuşi, .ar nu pentru cele pe care le impune Adunării. 

Intr-Il cuvînrt, d-l Hansemann cere vot de încredere, dar 
Adunarea, ca să-l ferească pe dînsul de neplăceri, votează o 
mustrare indirectă la adresa comisiei însărcinate cu exami
narea p roiectllui de akesă. Guvernul faptlor va arăta în 
curînd domnilor deputaţi ce înseamnă faimoul Treasury 
Whip (bici ministeial) . 

Scris de F. Engels la 2 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 34 
din 4 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Arestări 

Colonia, 3 iulie. Guvernul faptelor s e  manifestă deocam
dată numai c a  un uven l poHţiei. Pr·ima lui faptă a fost 
arestarea la Berlin a d-lor Monecke şi Fernbach, iar a doua 
- arestarea, la Saarlouis,  a servantului de tun Funk. Acum 
încep s ă  fie săvîrşite asemenea „fapte" şi aici, la Colonia. 
Azidimineaţă au fost arestaţi d-l doctor G9ttschalk şi d-l 
Anneke, locotenent în rezervă. Nu avem încă informaţii p re
cise supra moivelor şi a modului cum au fost efectuate 
aceste arestări ; de aceea, deocamdată, ne abţinem de la orice 
comentaii. 

Muncitorii vor i dstl de pudenţi pentru a nu e lăsa an
trenaţi fo nici un fil de acţiune. 

Scris la 3 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 34 
din 4 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba gemană 
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Arestri 

Colonia, 4 iulie. Am p romis ieri cititorilor noştri că vom re
veni asupra arestării d-lor dr. Got tschalk şi Anneke. Pînă acum 
nu ne-au parvenit ştiri mai mănunţite decît în legătură cu 
arestarea lui Anneke. 

Intre orele 6 şi 7 dimineaţa s-au înfiinţat la lo cuinţa lui 
Anneke şase sau şapte j andnni care, de cum au intrat, au 
b ruscat femeia de serviciu şi au ponit apoi, tiptil, pe scară 
în sus. Trei dintre ei au răms de straj ă în hol, i ar ceilalţi 
patru au dat buna în dormitor, unde dormeau Aneke şi 
soţia sa, care urma să nască curînd. Dintre aceşti patu stîlpi 
ai drptăţii, unul se clătina de-a binelea pe picioare, fiind plin, 
încă la acea oră matinală, de „spiritul " * apei vii ,  de alcool. 

Anneke i-a întrebat c e  do-sc .  „Urmaţi-ne lu - i s-a răs
puns l ac onic. El i-a rugat s-o menaj eze, c el puţin, pe soţia sa, 
care e bolnavă, şi să treacă în hol. Dar domnii din sfînta her
mandadă 118 n-au binevoit să p ărsească dormitorul ; ei l-au 
îmboldit pe Anneke să se îmbrace cît mai repede şi nu i-au 
permis nici măcar s ă  vorbească cu soţia lui. In hol ei au tre
cut de la îmboldire la înghiontire, cu care p rilej unul dintre 
j andarmi a prefăcut în cioburi geamul de la uşă. Anneke 
a fost îmbrîncit în j os pe scări. Patru j andarmi l-au condus la 
închisoarea c ea nouă, în timp ce trei jandarmi au rămas la 
d-na Anneke pentru a o supraveghea pînă la venirea pro-
curorului. . 

Potrivit prescripţiilor legale, l a  arnstarea cuiva trebui� să 
fie de faţă cel puţin un funcţionar al poliţiei judiciare - un 
comisar de p oliţie sau altcineva. Dar ce rost mai au asemenea 

* - joc de cuvinte : „Geist• înseamnă „spirit",  dar şi „spirt". -
Nota Red. 
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formalităţi de cînd poporul dispune, pentru apărarea drepturi
lor sale, de două Adunări : una la Berlin şi alta la Frankfurt ? 

După o jumătate de oră îşi fac apariţia d-l procuror Hecker 
şi judecătorul de instrucţie Geiger,\ care au venit pentru o 
percheziţie la domiciliu. 

D-na Anneke li se p�înge că procurorul a lăsat arestarea 
soţului ei pe seama unor j andarmi grosolani, care nu erau 
ţinuţi în frîu de prezenţa unui funcţionar al poliţiei judiciare. 
D-l Hecker îi răspunde că el n-a dat ordin să se comită bru
talităţi. Ca şi cum d-l Hecker ar putea da asemenea ordine. 

D-na Anneke : Se pare că j andarmii în mod intenţionat au 
fost trimişi înainte singuri, ca să nu poată fi nimeni tras la 
răspundere pentru brutalităţile comise de ei. Apoi, arestarea 
nu s-a făcut cnform procedurii legale, întrucît nici unul din
tre j andarmi n-a pr€zentat un mandat de arestare ; ce-i drept, 
unul dintre ei a scos din buzunar n petic de hîrtie, dar nu i 
l-a dat lui Anneke să. citească. 

D-l Hecker : „Jandarmii au fost trimişi să efectueze această 
arestare pe baza unei dispoziţii a organelor judiciare" .  Şi 
dispoziţiile organelor judiciare nu ţin seama de dispoziţiile 
legii ? Procurorul şi judecătorul de instrucţie au confiscat 
o sumedenie de hîrtii şi prodrnaţii, o mapă a doamnei An
neke şi altele. In treacăt fie spus, d-l judecător de instrucţie 
Geiger a fost desemnat pentru funcţia de director de politie. 

In cursul serii, AJlleke a fost interogat timp de o jumă
tate de oră. I s-a spus că motivul arestării lui l constituie 
un discurs sediţios rostit de el la recenta întrunire de la 
Girzenich .19, In art. 1 02 din Code penal 120 se vorbeşte des
pre discursuri publice care îndeamnă făţiş la comploturi îm
poriva împăratului şi membrilor familiei saJe s au care ur
mresc să tulbure ordinea publică prin provocarea unui război 
civil, prin folosirea ilegală a forţei armate, prin devastări sau 
j afuri făţişe. Codul nu c�noaşite termenul prusian „trezirea 
nemulţumirilor" .  Dată fiind imposibilitatea aplicării codului 
civil prusian, se va recurge deocamdată la art. 102 în toate 
ca�rile cînd aplicarea lui este absolut inadmisibilă din pnct 
de vedere juridic. 

Chiar în impul arestării, în oraş au fost concentrate forţe 
armate considerabile ; de la orele 4 dimineaţa, trupele au 
fost consemnate în cazărmi. Numeroşi brutari şi meseriaşi 
au fost chemaţi în c ăz ărmi, de nde nu li s-a mai dat drumul. 
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Pe la orele 6 dimineaţa au sosit la Colonia husarii din D eutz, 
care au străbăbut, c ălări, tot oraşul. In închisoarea nouă a 
fost depus un lot de 300 d e  arestaţi. Astăzi s-a aflat de ares
tarea a încă patru persoane : Jansen, Kalker, Esser şi încă 
cineva. Afişele cu apelul lui Jansen, care îndeamnă pe mun
citori să păstreze liniştea, au fost rupte aseară de către poli
ţie, cum ne-au asigurat nişte martori o culari. S-a făcut acest 
lucru în interesul păstrării o rdinii sau, dimpotrivă, s-a c ău
tat un pretext pentru înfăptuirea, în vestitul o raş Colonia, a 
unor planuri urzite demult ? 

Se spune că d-l prim-procuror Zweiffel s-ar fi informat 
încă demult la tribunalul din n sberg dacă poate s ă�l ares
teze pe Anneke pe baz a  sentinţei anterioare 121 şi s ă-l trans
porte la Julich. Se pare că amnistia acordată de rege a îm
piedicat realizarea acestei bune intenţii. Chestiunea a fost 
lf eri tă ministerului. 

Se spune că d-l primiprocuror Zweiffel a mai declarat că 
în decurs de o săptămîlă va Pune capăt, în oraşu. Colonia 
de pe Rin, li 19 martie, cluburilor, libertăţii presei şi tutu
ror celorlalte consecinţe ale nenorocitului an 1848 . Domnia-sa 
nu face parte in c ategoria scepticilor. 

Nu cumva întruneşte d-l Zweifel, în persoana d-sale, atri
buţiile puterii executive şi tle celei legislative ? Sau poate 

laurii prim-procuro.ui au menirea să acopere păcatele re
prezentantului poporului ? Noi o să mai parcurgem încă o dată 
îndrăgitele noastre d ări de seamă stenografice pentru a putea 
p rezenta cititorilor un tablou complet al activităţii d-lui 
Zweiffel, reprezentant al poporului şi prim-procuror. 

Acestea sînt, prin urmare, faptele guvernului faptelor, ale 
yuvemului de cen1ru-stînga, ale guvernului de tranziţie spre 
un guvern vechi-nobiliar, vechi-birocratic şi vechi-prusac. 
De îndată ce-şi va fi îndeplinit rolul s ău provizoriu, d-l Han
semnn va fi demis.  

Cei de s tînga de la Berlin trebuie însă să înţeleagă că 
vechea putere poate, fără nici o rij ă, s ă  le permită să repur
teze mieri victorii parlamentare şi s ă  elaboreze ample proiecte 
de constituţie, cu condiţia însă ca în acest timp ea să pună 
stăpînire pe toate poziţiile într-adevăr dcisive. Ea poate s ă  
recunoască fără nici o ezitare, î n  camera deputaţilor, revolu
ţia din 19 martie, cu c ondiţia însă ca în afara camerei revo
luţia să fie dezarmată. 
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Inr-o bună zi stînga s e  va convinge, poate, că victoria ei 
parlamentară coincide cu înrîngerea ei reală. Poate că dez
voltarea Germaniei are nevoie tocmai de asemenea contraste. 

Guvernul faptelor recunoaşte, în principiu, revoluţia p entru 
a înfăptui în practică contrarevoluţia. 

Scris la 4 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 35 
din 5 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 4 ie. Ne vom opri de data aceasta asupra şe
dinţei Cllciliatoare din 28 iunie. Adunarea are de-a face acum 
cu n nou preşedinte, cu n nou reulament şi cu noi mi
niştri, aşa că ne putem l esne închipui ce confuzie doneşte 
acolo. 

Dup ă lungi dezbateri p reliminare în legătură u rela
menul şi cu alte chstiuni, ia în sfîrşit cuvîntul deputatul 
Gladbach. Cu cîteva zile mai înainte, la Spndau, soldăţimea 
p rusacă a dezamat cu forţa, la întoarcerea lor din Schleswig
Holstein, pe voluntarii companiei a 6-a a corpului de volun
tari, care a fost dizolvată din cauza sentimentelor ei repu
blicane ; cîţiva voluntari au fost chiar arestaţi. Soldăţimea pru
sacă a comis acest act fără să aibă absolut nici un motiv legal 
şi nici o îJternicire legală. De iltfel, potrivit legii, forţele 
mlitare nu pot întrprinde asemenea acţiuni cu de la sine pu
tere. Dar majoritatea acestor voluntari au p articipat la luptele 
de baricade de la Belin, aşa că domnii din llliităţile de gardă 
au trebuit să se răzbune pe ei. 

D-l Gladbach a adresat o interpelare guvenului în legă
tură cu acesit act de despotism militar. 

Ministrul de război, Schreckenstein, a răspuns că dînsul 
nu ştie nimic in legătură cu acest fapt şi c ă  îşi rezervă dreptul 
de a cere informaţii de la orgnele respecive. 

Aşadar, poporul plăteşte lefă unui ministru de război 
p entru ca el, la Beilin, să nu ştie, nici pînă la 28 ale lunii, 
nimic despre măsurile luate pe ziu a de 25 de către autorită
ţile militare la Spandau, care e la o distanţă de numai 3 ore 
de Berlin, şi p enitru ca locotenenţii din unităţile de gardă să 
ocupe gările, am putea spne chiar sub ochii lui, la 3 ore de, 
p ărtare de Berlin, şi s ă-i ia poporului înamat armele care-i 
aparţin, care au fost cucerite de l pe oîmpl de luptă, fără să 
considere că e carul să-i facă d�lui ministru de război măcar 
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cinstea de a-i trimite un rap ort I E clar însă că d11 lo cotenent
colonel S chlichting, care a săvîrşit această faptă eroică, a 

procedat conform uno r  „instrucţiuni u primite, p esemne, de la 
Potsdam, unde el şi-a trimis, probab., şi raportul su l 

Mîine - îi imploră pe deputaţi bine informatul ministru 
de război -, mîine voi fi, poate, în măsură să vă dau un 
r ăspuns I 

Urmează apoi o interpelare a d�lui Zacharia : guvernul 
a p romis că va p rezenta un proiect de Jege cu p rivire la garda 
civilă. Se va baza, oare, acest proiect pe p rincipiul înarmării 
generale a pop orului ? 

Noul ministru de intne, dl Kihlwetter, răspunde : ce-i 
drept, există un proiect de lege cu privire la garda civică, 
dar n-a fost încă examinat de către guvern, şi de aceea nu 
se pot da informaţii amănunţite în legătură cu această ches
tiune. 

Noul guven a fost deci alcătuit în atît de mare grabă şi 
el e atît de puţin edificat asupra principiilor sale călăuzitoare, 
încît nici chiar o p roblemă atît de arzătoare aum e aceea a 
înarmării pporului n-a fost Î1că luată în discuţie ! 

O a doua interpelare a deputatului Gladbach se referă la 
numirea d efinitivă a primarilor şi a altor funcţionari de către 
o rganele rspective cărora le-a revenit pînă acum sarcina să 
se o cupe de această ohestiune. Intrucît toate instituţiile ad
ministrative de pînă aicum continuă să aib ă un caracter 
provizoriu, ele vor putea s ă-şi completeze numai î n  mod pro
vizoriu locurile devnite vacante, pînă ce o legisla ţie cores
punzătoare va stabili defini1iv modalităţile de numire a funcţio
narilor de diferite categorii.  Cu toate acestea, primarii şi alţi 
funcţionari au fost numiţi în mod definitiv. 

Ministrul Kiihlwetter spune că e întru totul de acord cu 
d-'1 Gladbach şi declară că va da dispoziţie ca primarii să fie 
numiţi numai în mod p rovizoriu. 

O aJtă intepelare a d-lui Gladbach, în legătură cu desti· 
tuirea a numeroşi funcţionari, neagreaţi de populaţia pe care 
o administrau şi dintre care unii, mai ales la ţară, au fost 
alungaţi în p erioada p rimului avînt revoluţionar, este o colită 
cu abilitate de d-l prşedinte Grabow. 

Dup ă scurte discuţii în legătură u regulamentul e pusă 
pe ordinea de zi interpelarea deputatJlui Dierschke în legă
tură cu adresa celor de la Koslin 1122 şi cu difuzarea ei de c ătre 
administraţiile districtuale şi de către Landrate. Dar d-l depu
tat a uitat de-a binelea că problema ridicată de dînsul fuses. 
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înscrisa pe ordinea de zi, şi de aceea nu şi-a adus documen
tele necesare pentru a-şi susţine argumentarea. Nu i-a mai 
rămas deci altceva de făcut decît să înşire cîteva fraze gene
rale despre rnacţi.e, să p rimească din partea ministrului un 
răpuns cu totul nesatisfăcător şi să. asculte pe preşedinte 
spunînd că Dierschke este, desigur, satisfăcut de răspunsul 
primit. 

Dar d-l Dierschke mai are de făcut încă o interpelare : au 
de gînd d-nli miniştri să se împotrivească tentativelor reac
ţionare a•le •nobilimii şi  ale birocraţiei ? 

Se pare însă că şi-a uitat şi documentele pivitoare la 
această p roblemă. In loc să citeze fapte, el s-a mărginit şi de 
data asta fo fraze declamatorii şi n-a avut de făaut altceva 
mai bun decît să ceară guvernului să publice o p roclamaţie 
împotriva reacţilii. 

D-l Kiihlwetter răspunde, fireşte, că pe el nu-l interesează 
convingerile moşierilor nobili şi ale funcţionarilor, ci numai 
faptele lor, că ei se bucură de aceeaşi libertate ca şi d-l 
Dierschke şi că, în genere, d-l Dierschke a r  trebui să citeze 
fapte concrete. El respinge cu distincţia cuvenită ideea ne
săbuită a unui „decret" împotriva reacţiunii. Atlci d-l 
Dierschke invoc ă  faptul că în districtul s ău,  Ohlau, Landratul 
a declarat că Adunarea naţională nu va ajunge Ja o înţelegere 
pînă ce nu va fi sudată cu mitralii şi c ă  deputatul acestui 
district (adică însuşi Dierschke) a spus că nu-i mare lucru să 
spînzuri un ministru. 

De aici p reşedintele a tras concluzia că d-l Dierschke s-a 
deolarat satisfăcut şi cu răspunsul primit la cea de-a doua 
interpelare, iar acesta n-a avut nimic de obiectat. 

D-l Hansemann însă nu se declară satisfăcut. El reproşează 
oratorului că a deviat de la subiect. El „lasă la aprecierea 
Adunării să hotărască dacă e indicat să se aducă aouzaţii 
personale împotriva unor funcţionari, dacă ele nu sînt în 
acelaşi timp sprijinite cu dovezile "espective" .  

După această emfatică sfidare, Hansemann se aşază la lo
cul său în aplauzle furtunoaise şi strigătele de „bravo " ale 
celor de dreapta şi de centu . 

Dputatul Elsner face o propunere cu caracter de urgenţă. 
E absolut necesar, spune el, să fie numită de îndată o comi
sie care să cerceteze situaţia filatoilor şi a ţesătorilor, ca 
şi situaţia din întreaga industrie textilă din Prusia. 

D-l Elsner, într-o cuvîntare scurtă şi sugestivă, relatează 
adunării cum guvenul precedent a sacrificat de fiecare dată 
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industria texti�ă în favoarea intereselor sau, mai precis, a 
c apriciilor dinastice şi legitimiste, Spania, Mexicul, Polonia, 
Cracovia constituie o dovadă în această privinţă. 

Din feri cire, faptele erau destul de grăitoare şi priveau 
numai guvernul precedent. De aceea n-au fost ridicate nici 
un fel de obiecţii ; guvenul a declarat c ă  se pune din capul 
loculi la dispoziţia comisiei, şi propunerea a fost adopta tă 
cu unanimitate de voturi. 

A urmat apoi interpelarea lui D'Ester în legătură cu mă
sura de a-i rade pe cap pe polonezi 123 • 

D'Ester declară că el vrea să capete lămuriri nu numai 
asupia faptului însuşi, ci mai ales asupra măsurilor luate de 
guvern împotriva unui asemenea procedeu. De aceea el nu 
se adesează ministrului de război, ci întregului guven. 

D-l Auerswald arată că, dacă D'Ester nu doreşte să capete 
răspuns la acest caz concret, „guvenul nu are nici un inte
res" să insiste asupra acestei probleme. 

Intr-adevăr, guvernul „nu are nici un inters" să insiste 
asupra acestei probleme I Ce noutate I De fapt se obişnuişte 
să se adreseze interpelări numai în legătură cu nişte probleme 
asupra cărora „guvenul " nu are absolut „nici un interes" să 
insiste I Şi tocmai pentru că nu are nici un interes să răs
pundă, tocmai de aceea, domnule p rim-ministru, este inter
pelat guvernuJ. 

De altfel, d-l prim-ministru, p e  cit se vede, îşi închipuie 
că are de-a face nu cu cei cărora le este el subordonat, ci u 
nişte subalteni ai săi. El încearcă să facă în aşa fl ca răs
punsul la orice interpelare să fie condiţionat de interesul pe 
care-l prezintă respectiva problmă pentru guven şi nu pen
tu adunare I 

Faptul că d-l preşedinte Grabow nu l-a chemat la odine 
pe d-l Auerswald p entru aroganţa lui birocratică se datoşte, 
credem noi, numai lipsei sale de experienţă. 

De altfel, primul-ministru a dat asigurări că se vor lua mă
su. categorice împotriva raderii pe cap a polonezilor, însă a 
adăugat că amănunte vor putea fi date abia mai tîrziu. 

D'Ester acceptă bucuros această amînare, dar îşi exprimă 
dorinţa ca Auerswald să precizeze ziua cînd va binevoi să-i 
răspundă. 

D-l Auerswald, care, pe cît se pare, e cam tare de ureche, 
răspunde : Cred că din declaraţia mea nu se poate trage con

,cluzia că guvnul n-ar dori (!) să revină, ulterior, asupra 
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acestei p robleme ; dar el nu poate preciza în ce zi va face 
acst lucru. 

Totuşi, Behnsch şi D'Ester declară categoric că ei cer ex
plicaţii şi în legătură cu faptul însuşi. 

Urmează apoi o a d oua interp elare a lui D'Ester : ce rost 
au pregătirile de război din provincia renană, şi în special 
d e  la Colonia, şi d acă n-a devit cumva necesară apărarea 
graniţei dinspre Franţa. 

D-l Schreckenstein răspunde : în ultimele li n-au fost 
transferate la Rin nici un fel de trupe, cu excepţia unui număr 
Q arecare d e  rezervişti. (O i precum spui d-ta, viteazle Ba
yard, dar se aflau acolo, dinainte, mai mulţi decît era nevoie) . 
Toate fortăreţele, şi nu numi Conia, sînt întărite pentru 
ca patria să nu ie în pericol. 

Prin urmare, dacă în Colonia trupele nu vor fi amplasate 
în forturi, unde ele n-au absolut nimic de făcut şi unde sînt 
foarte prost cazate, dacă artileria nu primeşM tunuri, iar 
trupele nu sînt aprovizionate cu pîine pentru opt zile, dacă 
infanteria nu ste aprovzionată cu cartuşe de război , iar 
artileria cu mitralii şi ghiulele, înseamnă că p atria e în pe
ricol ? In acest caz, după p ărerea d -lui Schrecknstein, patria 
este în afară de pericol numai atunci cînd Colonia şi aHe 
oraşe sînt în pericol I 

Unde mai pui c ă  „toate mişcările d e  trupe trebuie lăsate 
pur şi simplu l a  aprecierea unui militar, a ministrului d e  
război ; altminteri acesta nu p oate fi răspunzător I " .  

A i  impresia c ă  toate astea le spune o fetişcană ofensată 
în neinovăţia ei, iar nu prusianul pro tempore * Bayard, ca
valerul fără frică şi fără prihană, b aronul imperial Roth von 
Schreckenstein, al cărui nume e de ajuns să-1 auzi ca să te 
cuprindă spaima I 

Dacă deputatl D 'Ester, doctor în medicină, care nu-i decît 
un pitic pe lingă puteicul baron imperial Roth von Schrek
kenstein, îl întreabă p e  numitul Schreckenstein ce rost are 
Q măsură sau alta, atunci marele b aron imperial crede că 
micul d octor în medicină vrea s ă-l d eposedeze d e  dreptul d e  
a dispune î n  mod liber de amplasarea trupelor, şi î n  acest caz 
el n-ar mai putea fi răspunzător I 

lntr-un cuvînt, d J  ministru de război declară că n-ar tre
bui să e permită ca l să fie tras la răspundere, căci altmin
teri nici n-ar putea fi răspunzător. 

* - provizoriu. - Nota Trad. 
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La urma urmelor, cit cintăreşte inteipelarea unui deputat 
în comparaţie cu „ aprecierea unui militar, care pe deasupra 
mai e şi miistru de războiu ? 

Ce-i drept, D'Ester se declară nesatisfăcut, însă trage din 
răspunsul lui Schreckenstein concluzia că înarmările s-au fă
cut pentru a apăra graniţa dinspre Franţa. 

Primul-ministru Auerswald protestează împotriva unei 
asemenea concluzii. 

Dacă toate fortăreţele de la graiţă vor fi întărite, în
seamnă că în felul acesta vor i „ apărate " toate graiţele. 
Dacă toate graniţele vor fi apărate, în acest caz „va i apă
rată u şi graniţa dinspre Franţa. 

D-l Auerswald se declară de acord cu premisele, dar, „în 
numele guvernului, nu admite " concluzia. 

Noi, dimpotrivă, „admitem, în numele " oamenilor sănătoşi 
la minte, că d-l Auerswald nu este numai tare de ureche. 

D'Ester şi Pfahl protestează numaidecit. Reichenbach de

clară că Neisse *, cea mai mare fortăreaţă ainspre răsărit a 
Sileziei, nu este de Joc întărită şi se află într-o stare cit s e  
poate de j alnică. Cînd începe să dea unele amănunte, cei de 
dreapta, cu sprijinul centrului, fac un vacarm îngrozitor, şi 
Reichenbach se vede nevoit să coboare de la tribună. 

D-l Moritz : 

„Contele Reichenbach nu a arătat pentru care motiv a luat cuvin
tul ( ! ) .  Pentru acelaşi motiv cred că pot să iau şi eu cuvîntul ( l i ) . Con
sider că e un procedeu neparlamentar şi fără precedent în istoria par
lamentelor să pui în felul acesta„. (mare rumoare) în încurcătură gu
vernul şi să aduci în discuţie chestiuni despre care nu se poate vorbi 
în public„. Noi n-am fost trimişi aici pentru a pune patria în pericol". 
(Se produce un vacarm îngrozitor. Moritz al nostru se vede nevoit să 
coboare de la tribună) . 

Deputatul Esser I pune capăt vacarmului procedînd la o 
interpretare pe cit de serioasă pe atît de oportună a § 28 din 
regulament. 

D-l Moritz protestează, declarînd că dînsul n-a vrut cîtuşi 
de puţin să aducă o rectificare de fapt, ci numai „să ia cu
vîntul pentru acelaşi motiv ca şi contele Reichenbaich" I Par
tea conservatoare a Adunăii se raliază la spusele lui şi-l 
gratifică cu puternice strigăte de „bravo " ,  Ja care extrema 
stingă răspunde cu un tumult de proteste, 

* Denumirea poloneză : Nisa. - Nota Red. 
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Auerswald : 

„Este oportun să se discute în ansamblu sau în mod separat amă
nunte de acest fel care privesc capacitatea de apărare a statului pru
sian ?" 

In legătură cu aceasta trebuie observat, în Primul rînd, 
că n-a fost vorba de capacitatea de apărare a statului, ci 
de incapacitatea lui de a se apăra. In al doilea rînd, inoportu
nitatea constă în faptul că ministrul de război se înarmează 
împotriva duşmanului dinăuntru în loc s ă  se înarmeze împo
triva celui din afară, şi nicidecum în faptul că i se aminteşte 
de obligaţiile sale. 

Oei de dreapta sînt grozav de plictisiţi şi cer să se termine 
o dată cu aceste discuţii. In mijlocul vacarmului general, pre
şedintele declară că problema a fost lămurită. 

Pe ordinea de zi se află şi o interpelare a lui lung. D-l 
Jung găseşte cu cale să lipsească. Minunată reprezentanţă a 
poporului ! 

Urmează acum o interpelare a deputatului Scholz, care 
sună, textual, precum urmează : 

„Interpelare adresată d-lui ministru de interne : poate dînsul să ne 
dea explicaţii sau e dispus să ne răspundă la întrebarea referitoare la 
introducerea fără rost a constabler-ilor de districte• 12• 

Preşedintele : Intreb, mai întîi, dacă această interpelare 
a fost înţeleasă. 

(Ea n-a fost înţeleasă, aşa Că i se dă din nou citi re) . 
Ministrul Kilhlwetter : Eu, drept să spun, nu ştiu în legă

tură cu ce problemă mi se cere să dau explicaţii. Pentru mine 
întreba.rea e neclară. 

Preşedintele : Se susţine interpelarea ? (Nu se susţine) . 
Scholz : Imi retrag, deocamdată, interpelarea. 
După această scenă inegalabilă, , ,nemaipomenită în istoria 

parlamentelor " ,  ne „retragem" şi noi pentru ziua de astăzi. 

Scris de F. Engels la 4 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 35 
din 5 iulie 1 848 

1 3 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Urmărirea judiciară 
împotriva „Noii gazete renanen 

Colonia, 6 iulie. Tocmai am primit următoarea întimpi
nre la articolul apărut în numărul de ieri al ziarului nostru 
şi datat : „Colonia, 4 iulie " ,  în care este vorba despre ares
tarea d-lor dr. Gottschalk şi Anneke * . 

,,Dclr neconformă cu adevărul afirmaţia că, la plingerea d-nei An
n�ke că soţul ei a fost arestat fără să fie de faţă ·un funcţionar al po
liţiei judiciare, eu aş fi răspuns : 

Eu n-am dat ordin să se comită brutalităţi. 
Dimpotrivă, n-am spus decit că aş regreta dacă cumva jandarmii 

s-au c1mportat necuviincios. 
Mai departe declar că nu corespunde adevărului afirmaţia că m-aş 

fi exprimat în felul următor : 
cJandanni. au fost trimişi să efectueze această arestare pe baza unei 

dlspoEitii a organelor judiciare». 
Eu am făcut doar observaţia că arestarea s-a efectuat pe baza unui 

mandat de aducere emis de d-l j udecător de instrucţie. 
Conform legii, mandatele de aducere sînt executate de către por

tărei sau de către agenţii forţei publice. Prezenţa unui funcţionar al po
liţiei judiciare nu este prevăzută nicăieri. 

Atacurile calomnioase şi  insultele care au fost aduse în acest articol 
d-lui prim-procuror Zweiffel şi j andarmilor care au efectuat arestarea îşi 
vor găsi aprecierea cuvenită în ancheta judiciari care va fi deschisă în 
acest scop. 
Colonia, 5 iulie 1848 

Procuror, 
Hecker• 

Onoraţii noştri cititori pot vedea, din cele de mai sus, 
că „Noua gazetă renană" şi-a cîştigat un nou colaborator, 
cae promite, şi  anume parchetul. 

Noi ne- am înşelat numai asupra unui amănunt de ordin 
juridic. In cazul unei arestări nu e nevoie de un „funcţionar 

* Vezi volumul de faţă, pag. 183-186. - Nota Red. 
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al poliţiei judiciare" ,  i numai de n reprezentant al forţei 
publice. Cu ce grijulie atenţie înconjoară codul siguranţa per
sonală I 

Dar continuă să rămînă ilegal faptul că  domnii jandarmi 
nu au prezentat mandatul @e arestare. Rămîne ilgl şi faptul 
că ei, aşa cum am fost informaţi ultfor, s-au apucat să cer
ceteze hîrtiile înainte de a fi apărut d-l Hecker ?i însoţitorul 
său. Inainte de toate rămîn însă ilgale brutalităţile pentru 
care d-l Hecker şi-a exprimat regretul său. Aflăm cu imire 
că se va ordona o anchetă judiciară nu împotriva domilor 
jandarmi, ci împotriva ziarului c are a dat în vileag purtarea 
necuviincioasă  a domniJor jandari. 

Insulta s-ar putea referi numai la unul dintre domnii jan
darmi, despre care s-a spus că la acea oră matinală „se clă
tinau din cauze mai mult sau mai puţin spirituale sau spir
toase. Dar dacă in anchetă Tezul tă - aşa cum nu ne îndoim 
nici un moment - exactitatea faptelor, a brutalităţilor comise 
de domnii agenţi i forţei publice, atunci credem că, în pro
pril interes al domnilor care au fost acuzaţi de noi, n-am 
făcut decît să subliniem, cu toată grija şi obieciitatea care 
e cer presei, singura „circumstanţă atenuantă• ; iar parche
tul a Juat această rlevare umanitară a singurei circumstanţe 
atnuante drept o „insultău I 

Şi acum în ce priveşte insulta sau calomnia .la adresa d-lui 
prim-procuror Zweiffel I 

Noi am publicat pur şi simplu o ştire şi, aşa cum am ară
tat chiar noi , această şti"e era bazată pe n zvon care ne-a 
parvenit dintr-o sursă sigură. Presa îsă are nu numai drep
tul, ci şi datoria de a urmări îndeaproape activitatea domni
lor reprezentanţi ai poporului. Totodată noi am arătat că, 
dacă se ţine seama de actiitatea paTlamentară de pînă acum 
a d-li Zweiffl, declaraţiile duşmănoase faţă e popor care 
i-au fost atribuite nu par neverosimile. Şi n-or fi avînd de 
gînd dumnealor s ă  interzică presei dreptul de a aprecia acti
itatea parlamentară a unui reprezentant al poporului ? La 
ce mai foloseşte atunci presa ? 

Sau poate că presa n-are dreptul să găsescă la Zweiffel, 
reprezentant al poporului, prea multe din însuşirile prim-pro
curorului şi la prim-procuror prea multe din însuşirile repre
zentantului poporului ? Ce rost mai au atunci în Belgia, în 
Franţa etc . dezbaterile cu privire la incompatibilitate ? 

In feea ce priveşte uzanţa constituţională, le recoman
dăm s� citească cum apreciau „Constitutionnel u ,  „Siecle u 125, 

1' 



196 Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane" 

„Presseu 126, în timpul domniei lui Ludovic-Filip, activitatea 
parlamentară a domnilor Hebert, Plougoulm etc., într-o vreme 
cînd aceşti domi erau şefi supremi ai parchetului şi totodată 
d eputaţi. N-au lecit să citească ;iarele belgiene, şi anume 
pe cele strict constituţionale, ca „�bservateur" 127, „Politique 
şi „Emancipation " ,  şi vor vedea cum apreciau ele, nu mai de
parte de acum un an, activitatea parlamentară a d-lui Bavay, 
cînd acesta întrunea în una şi aceeaşi persoană atribuţiile 
deputatului şi pe acelea a.le procurorului gene.ral , 

Sau ceea ce era permis tot timpul sub guvernul Guizot şi 
sub guvenul Rogier nu este permis în condiţiile monarhiei 
cons tituite pe cele mai largi baze democratice ? Un drept pe 
care nu l-a contestat nici un guvern al restauraţiei franceze 
să fie considerat ca un p ăcat în timpul guvernului faptelor, 
care recunoaşte în principiu revoluţia ? 

De altfel cititorii s-au convins, din suplimentul nostru la 
ziarul de azi-dimineaţă, cit de justă a fost aprecierea noastră 
asupra mersului evenimentelor. Rodbertus a i�şit din guvn 
şi a intrat Ladenberg. Guvernul de centru-stînga s-a trans
format în cîteva zile într-un guvern net reacJionar de factură 
vechi-prusacă. Cei de dreapta au cutezat o lovitură de s tat  128 , 
iar cei de stînga s-au retras profeiind ameninţări. 

Nu a devenit oare evident că recentele evenimente de la 
Colonia făceau parte din marele plan de luptă al guvernului 
fap telor ? 

Tocmai în acest moment ni se face cunoscut că nu se mai 
permite ca „Noua gazetă renană" să pătrundă în închisori. 
Prevede oare regulamentul închisorii o asemenea interdic
ţie ? Sau inculpaţii politici sînt condamnaţi la pedeapsa de a 
citi exclusiv „Kolnische Zeitung" ? 

Scris de K. M arx la 6 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 37 
din 7 iulie 148 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Dezbaterile conciliatoare de la Berlin 

Colonia, 6 iulie. In timp ce la Berlin criza de guvern nr. 2 
connuă, noi ne vom retrage i arăşi - ca s ă  folosim o expre
sie a deputatului Mitze - „din aceste valuri furtunoase"  în 
apele, atît de „liniştite" pînă acum, ale dezbaterilor concilia
toare. Spună alţii ce-or vrea, dar noi am petrecut aici cîteva 
ore plăcute, într-o atmosferă intimă şi veselă -

La noi tot e o morală înaltă, 
O bucurie blajină-i găsi 
Trăind cu noi laolaltă 19, 

Este rîndul şedinţei din 30 iunie. lncă de Ja deschiderea 
ei au loc aici evenimente dintre cele mai importante, cu un 
caracter cît se poate de original. 

Cine n-a auzit de marea campanie pentru salvarea p atriei 
întreprinsă de cei 57 de capi de familie din regiunile Berg şi 
Mark ? Cine nu ştie ·cu ce dispreţ de moarte s-au adunat 
aceste selecte exemplare ale burtă-verimii conservatoare, 
care şi-au Jăsat în voia soartei nevestele, copiii şi afacerile 
ca să pornescă o luptă pe viaţă şi pe moarte împotriva re
voluţiei, într-un cuvînt ca să se ducă la Berin şi să prezinte 
guvenului o petiţie împotriva instigatorilor ? 

Aceşti 57 de palaini au înaintat, după aceea, şi adunării 
conciliatoare o scrisoare care cuprindea timidele lor dorinţ8 
pio se, în spirit reacţionar. S-a dat icitire acestei scrisori. 
Cîţiva domni, dintre cei de dreapta, şi-au exprimat dorinţa 
de a auzi şi numele c elor ·care au semnat acest document. 
Secretarul începe să citescă, dar este întrerupt de strigătele : 
„destul, ajunge ! "  

Deputatul Berg : 

„Documentul care ne-a fost citit aici este ori o propunere, ori o pe
tiţie. Dacă este o propunere, aş dori să ştiu care dintre deputaţi o spri-
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j ină ; iar dacă este o petiţie, atunci trebuie adresată comisiei respective, 
ca să nu mai fim plictisi fi cu asemenea chestii " . 

Cu acest răspuns laconic al d-lui Berg chestiunea a fost 
rezolvată. Preşedintele bîiguie nu şiu ce scuze şi pune e
oparte scrisoarea celor 57 de capi de familie. 

După aceea urcă la tribună vechiul nostru prieten şi prie
ten al celor de stînga, deputatul Schultz din Wanzleben : 

„Mi-am retras, alaltăieri, propunerile cu privire la căsătoria civilă 
etc., declarînd că am să formulez altfel textul acestor proiecte de lege. 
In darea de seamă stenografică am găsit, după această declaraţie a mea, 
cuvîntul «rîsete». Se prea poate să fi rîs careva dintre dv., dar, se în
ţelege, că a făcut-o fără nici un motiv" (din nou rîsete). 

Şi deputatul Schultz din Wanzleben explică acum, cu cea 
mai sinceră naivitate, că el este animat de ce�e mai bune in
tenţii şi că va primi cu plăcere orice sfat bun, 1că îşi dă seama 
de imperfecţiunea proiectelor de lege propuse de dînsul, dar 
nu poate totuşi s ă  prezinte el însuşi amedamente la propria 
sa propunere ; de aceea consideră de datoria lui să  nu „su
pună" adunării această propunere în forma ei iniţială, ci ·s-o 
retragă deocamdată din nou, 

„Nu găsesc în asta nimic de rîs şi ţin să protestez împotriva cuvîn· 
tulul «rîsete '• întrucit el prezintă într-o formă ridicolă modul meu de 
a proceda, care este cît se poate de întemeiat" . 

Cu deputatul Schultz din Wanzleben e întîmplă cam ace
laşi lucru ca şi cu cavaleruI Tannhăuser : 

Cînd îmi amintesc de acest rîs, 
Pling lacrimi amare 10, 

Deputatul Brill ţine să remarce că din darea de seamă a 
dezbaterilor, care de obicei este impecabil stenografiată, lip
seşte de data asta o frază a ministrului Hansemann în care 
acesta declară că programul actulului guvern este o conti
nuare a mesajului tronului. Această frază i-a rămas în mod 
deosebit întiPărită în minte, deoarece el , ca tipograf, şi-a 
amintit de cuvintele pe care le-a tipărit atît de des : „conti
nuarea în numărul viitor" .  

Această atitudine superficial. faţă d e  nişte probleme atît 
de importante îl indignează la culme p e  d-l deputat Ritz. EI 
se repede de îndată la tribună şi declară : 

„Domnilor, eu crd că pentru demnitatea acestei Adunări trebuie să 
ne abţinem, în discursurile noastre, de la orice analogii şi compara/ii de
plasate. Ele nici nu sîn t parlamentare (Mare rumoare). In şedinţa pre-
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cedentă au fost cam multe momente de ilaritate şi eu consider că aceasta 
face să scadă demnitatea Adunării„. în interesul demnităţii acestei Adu
nări eu aş recomanda să păstrăm o anumită sobrietate• .  

„In interesul sobrietăţii" pe care o recomandă el, am vrea 
să-l sfătuim pe deputatul Ritz ca „în interesl demnităţii aces
tei Adunări " Să ia cit mai rar cuvîntul , întrucît spusele lui 
vor provoca întotdeauna „o mare ilaritate" .  

Totuşi, evenimentele care a u  urmat au arătat cit se poate 
de clar că, în lumea asta rea, bunele intenţii ale unor oameni 
atît de virtuoşi ca d-nii Schultz din Wanzleben şi Ritz nu sînt 
niciodată apreciate cum se cuvine. Fapt este că d-l preşe
dinte Grabow a numit scrutatorii, şi printre ei figurează, din 
partea celor de centru-stînga, d-l Schultz din Wanzleben 
(rîsete) , iar din partea celor de centru-dreapta d-l Brill (ila
ritate) . Referitor la d -l Brill, cititorii noştri trebuie să ;;ti e di 
acest deputat, care fa'e parte din stînga radicală, a luat lo: 
pe o b an c ă  din centru�dreapta, în mijlo cul ţărani.lor din Sile
zia superioară şi din Pomerania, în rîndurle cărora a făcut 
să eşueze, datorită talentului său de orator popular, unele 
încercări de instigare ale partidului reacţionar. 

Urmeaz. apoi o interpelare a d-lui Behnsch în legătură cu 
o notă rusească despre care se spune că a determinat retra
gerea lui Vranghel din Iutlanda,  ln pofida celor rlatate de 
„Morning Chronicle" 131 şi  de ziarul rusesc „Albin a" lJ'r 
Auerswald contestă eistenţa unei asemenea note. Crdem 
c ă  d-l Auerswald are dreptate, dar nu credem ca Rusia să fi 
trimis la Berlin o „notă" oficială, Ce a trimis îns ă  Nikolai la 
Potsdam e n lucru pe care-l p utem şti tot atît de puţin ca şi 
d-l Auerswald , 

D-l Behnsch face şi linsul o interpelare în legătură cu 
nota prezentată de maiorul Wildenbruch guvenului danez t3s 
şi din care rezultă c ă  războiul cu Danemarca nu e lecit un si
mulacru de război, o jucărie menită să canalizeze excesul de 
ardoare patriotică, 

Auerswald găseşte un pretext pentru a nu răspunde la 
această interpelare, 

După o discuţie destul de plicticoasă şi încîlcită în legă
tură cu comisiile speciale, se produce, în fine, o scenă parla
mentară cu adevărat interesantă, o scenă în care indignarea 
şi pasiunea polemică reuşesc să acopere, la un noment dat, 
tropăiturile stereotipe ale celor de dreapta, Această scenă 
datorăm deputatului Gladbach. Ministrul de război promisese 
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să răspundă astăzi la interpelarea acestuia în legătură cu 
dezarmarea şi arestarea voluntarilor reîntorşi *. 

lndată ce preşedintele anunţă că urmează să fie luată în 
discuţie această chestiune, se ridică d.1 locotenent-colonel 
Griesheim, pe care-l cunoaştem de multă vreme, şi începe să 
vorbească. Dar întreruperile zgomotoase pun numaidecît ca
p ăt acestei sîcîieli birocratic-cazone. 

Preşedintele arată că, potrivit § 28 din regulament, ad
juncţii miniştrilor  pot lua cuvîntul numai cu aprobarea Adu
nării . 

Griesheim : Mă aflu aici în calitate de reprezentant al mi
nistrului de război. 

Preşedintele : Eu n-am fos t înştiinţat de acest lucru. 
Griesheim : Dacă domnii nu vor să mă asculte„. (Oho I 

Vacarm) . 
„Domnii ! " Pentru d-l Griesheim aceşti „domni " continuă 

totuşi să fie o „înaltă adunare" ! D-l preşedinte ar fi trebui t 
să-l cheme la Ordine pe d-l Griesheim, fiindcă; pentru a doua 
oară, a avut o atitudine necuviincioasă. 

Adunarea vrea să-l asculte pe d-l Griesheim. Mai întîi ia 
cuvîntul d-l Gladbach pentru a-şi susţine interpelarea. Dar el 
declară din capul locului că, întrucît interpelarea lui a fost 
ad1esată ministrului de război, cere ca acesta să fie prezent ; 
regulamentul acordă Adunării acest drept. Preşedintele însă 
nu-i satisface această pretenţie şi, dat fiind caracterul de ur
genţă al chestiunii, d-l Gladbach începe s ă-şi dezvolte, cu 
lux de amănunte, interpelarea sa. J povesteşte cum volun
tarii , după ce şi în detaşamentul lor au fost introduse metode 
militare despotice, au părăsit rîndurile lui şi au ho tărît să se 
întoarcă acasă ; cum, la Spandau, „blestemaţii ăştia de poli
ţişti, care au ieşit deodată din toate ascunzătorile lor" , i-au 
stigmatizat cu ruşinoasa poreclă de „vagabonzi " ; cum la 
Spandau voluntarii au fost dezarmaţi, reţinuţi şi trimişi la 
urmă, după ce li s -au distribuit cuvenitele foi de drum. D-l 
Gladbach este primul deputat care a reuşit să vorbeasc ă  cu 
indignarea c uvenită despre o asemenea faptă ruşinoasă. 

D-l Griesheim declară .că aceste măsuri au fost luate la 
cererea şefului poliţiei din Berlin. 

D-l Gladbach dă atunci citire o rdinului de eliberare a 
unui voluntar, semnat de prinţul Friedrich von S chlswig
Holstein şi întocmit în termeni politicoşi, şi îl compară cu 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 87-188. - Nota Re. 
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foaia e drum a aceluiaşi voluntar, întocmită la Spandau „din 
ordinul ministerului" ,  care îi fixează un itinerar obligator, de 
par.că ar i vorba de un vagabond. Gladbach insistă asupra 
arestării, mncii silnice şi amenzii în bani cu care era ame
ninţat voluntarul în foaia de drum şi, pe baza nui document 
oficial, dovedeşte că afimaţia d-lui Griesheim, potrivit căreia 
această măsură emană de la şeful poliţiei, e o minciună. După 
aceea întreabă dacă nu cumva există la Spandau şi un guvern 
aparte, rusesc. 

Este pentru p rima oară cînd guvernul a fost prins cu o 
minciună evidentă. Intreaga Adunare era extrem de agitată. 

In c ele din urmă, d-l Kihlwetter, ministrul de interne, s-a 
văzut nevoit s ă  se ridice şi să bolborosească nu ştiu ce scuze. 
Nu s-a întîmplat, vedeţi dv. ,  nimJc altceva decît că s-au luat 
armele de la 18 indivizi înarmaţi - nimic altceva decît o în
călcare a legii ! Nu s e  putea tolera c a  nişte cete înarmate, 
adică 22 de voluntari care se întorc acas ă (fără permisiune !) , 
să vagabondeze prin ţară fără permisiune ! 

Primele cuvinte ale d-·lui ministru au fost primite de adu
nare cu vădite semne de nemulţumire. Pînă şi cei de dreapta 
s-au simţit atît de •copleşiţi de aceste fapte zdrobitoare, încit 
au preferat c el puţin să tacă. Dar curînd după aceea, cînd l-au 
văzut pe nenorocitul lor ministru zbătîndu-se să iasă din 
încurcătură, copleşit de rîsetele şi murmurele celor de stînga, 
ei şi-au făcut curaj şi au început să-l îmbărbăteze cu puter
nice strigăte de „bravo " pe Kihlwetter, care încerca să se 
justifice cu stîngăcie ; .i s-au mai asociat şi cîţiva din centru 
şi astfel d-l Kihlwetter a prins in cele din urmă atîta curaj , 
încît a putut s ă  spună : Nu eu, ci predecesorul meu a dat 
dispoziţie să fie luate asemenea măsuri ; ţi,n însă să declar că 
le aprob întru totul şi, de va fi cazul, voi proceda la fel. 

Cei de dreapta şi de centru au răsplătit vitejia eroicului 
lor Kiihlwetter cu tunete de „bravo " . 

Dar Gladbach nu se lasă inimidat. In această atmosferă 
de larmă şi strigăte ale conservatorilor, el urcă la tribună şi 
mai întreabă încă o dată : Cum a fost cu putinţă ca d-l 
Schreckenstein, care, oricum, era ministru şi înainte de cele 
întîmplate la Spandau, să nu fi ş tiut nimic despre toate aces
tea ? Cum a fost •CU putinţă ca patru voluntari, cu documente 
în regulă, s ă  pună în primejdie securitatea statului ? (AiCi el 
este întrerupt de domnii din centru care-i amintesc de regu
lament) . Chestiunea nu poate fi considerată lichidată. Cum au 
putut i trimişi acasă cu forţa aceşti oameni ca nişte vaga-
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bonzi oarecare 1 (Intrerupere ; vacarm) . Eu n-am primit încă 
răspu; la întrebarea în Jegătură cu foile de drum. Aceşti oa
meni au fost insultaţi. De ce, în acest caz ,  este tolerată aici 
banda de obscurantişti b elicoşi care au sosit înarmaţi din 
Wuppertal (vacarm teribil) şi ne fac de ruşine capitala � (Ru
moare. Strigăte de „bravo " ) .  

In cele i n  urmă Kihlwet ter iese din impas, declarînd că 
toate acestea s-au întîmplat din ·cauza unor leitimaţii du
bioase I Prin lrmare, pentru funcţionarii de poliţie ai d-lui 
lhlweter, ordinul de eJiberare semnat de comandamentul 
general din S chleswig-Holstein este un document „dubios " .  
Ciudată birocraţie I 

Mi iau cuvîntul cîţiva deputaţi care critică atitudinea 
miniştrilor, pînă ce, în fine, p reşedintele declară încheiate 
discu ţiile în legătură cu această chestine şi pînă ce depu
tatul Mitze scoate Adunarea din valurile furtnoase ale aces
tor dezbateri şi o conduce spre apele Uniştite ale vieţii pro
fesorale, unde o părăsim, urîndu-i cele mai idilice bucurii . 

Sîntem bucuroşi că, în sfîrşit, unul dintre deputaţii de 
stînga a reuşit, printr-o interpelale bine argumentată şi prin
tr-o atitudine hotărîtă, să-i ia în tărbacă pe domnii miniştri 
şi să provoace o scenă care aminteşte de dezbaterile parl a
mentare din Franţa şi din Anglia. 

Scris de F. Engels la 6 iulie 1 848 

Publicat în  
„Noua gazetă renană" nr. 37 
din 7 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Guvernul faptelor 

Colonia, 7 iulie. S-a produs o nouă criză de guvern. Gu
vernul Camphausen a căzut, iar guvenul Hansemann s-a po
ticnit. Guvernul faptelor s - a  menţinut doar o săptămînă, cu 
to ate leacurile b ăbeşti, oblojelile, prncesele de presă şi ares
tări'le la care a recurs şi cu toată insolenta înfumurare cu 
care birocraţia şi- a  ridicat din nou capul ei ticsit de hîrţoage 
şi a început să chibzias c ă  un plan de răzbunare meschină şi 
brutală pentru detronarea ei. „Guvernul fapteloru ,  alcătuit 
numi din mediocrităţi, era atît de mărginit, încît la începutul 
ultimei şedinţe a Adunării conciliatoare era încă convins cl 
situaţia li e destul de soJidă. 

La sfîrşitul şedinţei însă el era în plină derută. Această 
şedinţă, bogată în consecinţe, a făcut ca preşedintele Consi
liului de Miniştri, von Auerswald, să ajungă ia conving erea 
că e cazul s ă-şi p rezine demisia ; ministrul von Schrecken
stein n-a vrut nici el s ă  mi fie scutierul lui Hansemnn şi 
astfel întregul guvern s-a dus ieri la rege, la Sanssouci . Ce 
s-a hotărît acolo, o să aflăm noi mîine. 

Corespondentul nostru din Berlin, care semnează cu :, 
ne comunică într-un post-scriptum : 

„A început să circule zvonul că Vincke, Pinder şi Mevissen au fost 
chemaţi în grabă pentru a lua parte la alcătuirea unui nou guven• .  

In caz c ă  acest zvon se confirmă, înseamnă că de la gu
vernul mediaţiei şi trecînd prin guvernul faptelor am ajuns, 
în sfîrşit, la un guvern al contrarevoluţiei. 1n sfîrşit 1 Exis-
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tenţa de foarte scurtă durată a acestei contrarevoluţii guver
namentale e suficientă pentru a arăta poporului, în mărimea 
lor naturală, pe toţi aceşti pigmei care, la ·Cea mai mică adiere 
a reacţiunii, îşi ridică din nou c ăpşorul. 

Scris de K. Marx la 7 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 39 
din 9 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Dezbateri conciliatoare 

Colonia, 8 iulie. O dată cu ştirea dizolvării guvernului 
Hansemann am primit şi darea de seamă stenografică a şe
dinţei conciliatoare de la 4 iulie. In această şedinţă a fost 
adusă la cunoştinţa adunării ieşirea din guvern a d-lui Rod
bertus - c eea ce consituia un prim simptom al acestei di
zolvări - şi totodată a fost simţitor grăbită descompunerea 
guvernului prin cele două voturi contradictorii în legătură 
cu comisia de la Pa.nan şi prin retragerea celor de stînga. 

Comunicările domnilor miniştri în legătură cu ieşirea din 
guven a Ji Rodbertus nu aduc nimic nou nici în d area de 
seamă stenografică ; de aceea nu ne vom opri asupra acestei 
chestii. 

Se ridică d-l Forstmann, care se simte dator să protesteze 
împotriva expresiilor pe care şi-a permis să le folosească d-l 
Gladbach la 30 iunie * în legătură cu „delegaţia celor mai 
onorabili bărbaţi din Renania şi din Westfalia" . 

D-l Berg : Nu e mult d e  cînd, referindu-mă la regulament, 
am făcut observaţia că ciirea petiţiei nu-şi are locul aici şi 
că ea m-a plictisit **. (Strigăte : ne-a plictisit !) . Bine, ne-a . 
Eu am vorbit în numele meu şi al mai multora, şi faptul că 
astăzi sîntem i arăşi plicisiţi cu o altă observaţie nu face de 
prisos această observaţie. 

D-J Tiishaus, referent al departamentului central , face o 
comunicare în legătură ·cu comisia de la Poznan. Departamen
tul central propune numirea unei comisii pentru cercetdrea 
tuturor probJemelor care au vreo legătură cu situaţia din 
Poznania şi lasă deschisă problema mijloacelor pe care va 
trebui să le foloseas·că comisia pentru a-şi îndeplini această 
misiune. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 201-202. - Nota Red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 197-198. - Nota Red. 
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D-nii Wolff, Muller, Reichensperger al Ii-lea şi Sommer 
propun o ser.e de amendamnte, care toate sînt sprijinite şi 
luate în discuţie. 

D-l Tishaus mai adaugă la comunicarea sa cîteva obser
vaţii în care se pronunţă împotriva 1comisiei. In cazul de 
faţă, ca întotdeauna, spune dînsul, adevărl se flă undeva 
la mij loc, şi dup ă rapoarte lungi şi contradictorii Adunarea 
nu va ajunge la alt rezultat decît acel a că ambele p ărţi şi-au 
permis s ă  întreprindă acţiuni greşite ; cu alte cuvinte, sîntem 
tot atît de edificaţi ca şi pînă acum. Trebuia să se ceară mai 
întîi guvernului să prezinte n raport detaliat şi abia după 
aceea s ă  se i a  hotărîri pentru viitor. 

Cum p o ate departamentul 1central să numească un rapo r
tor care se pronunţă împotr.va p rop:iului său raport 1 

D-l Reuter arată motivele care l-au determinat să facă 
propunerea în legătură cu numirea unei comisii. In cele din 
urmă el declară că n-a avut cîtuşi de puţin intenţia să aducă 
vreo acuzaţie miniştrilor ; el, ·C a jurist, ştie prea bine că Qrice 
rsponsabilitate a miniştrilor p entru c ele Jntîmplate rămine 
iluzorie atîta timp cît nu există ii o lege care să prevadă 
acest lucru. 

Ia apoi cuvîntul d-l Reichensperger II, care asigură 
Adunarea de marea sa simpatie p entru Polonia şi îşi exprimă 
speranţa 1că nu e departe ziua cînd naţiunea germană va plăti 
urmaşilor lui S obieski o veche datorie de onoare, (Ca şi cum 
aceas tă datorie de onoare n-a fost încă demult plătită cu 
cele opt împ ărţiri ale Poloniei, cu şrapnele, piatra iadului şi 
ciomăgeli ! ) .  „Dar trebuie totodată să dăm dovadă de maxi
mum de calm şi prudenţă pentru ca interesele Germaniei s ă  
rămînă în permanenţă pe primul plan " .  (Interesele Germaniei 
constau, fireşte, în a p ăstra o cît mai mare p arte din acest 
teritoriu) . D-l Reichensperger se pronunţă mai cu seamă îm
p otriva instituirii unei comisii 1care să cerceteze ·cum s-au pe
trecut lucrurile : „Aceasta ste o chestine care ţine în mod 
categoric de domeniul istoriei sau al justiţiei " .  A uitat oare 
d-l Reichensperger că el însuşi a declarat, în cursul dezbate
rilor în legătură cu revoluţia, că domnii deputaţi sînt chemaţi 
„să facă istoria" ? * El îşi încheie cuvîntarea cu o adevărată 
sofisticărie juridică pe tema poziţiei deputaţil or. Asupra pro
blemei competenţei vom reveni mai pe unnă. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 84. - Nota Red. 



Dezbateri conciliatoare 207 

Iată însă că urcă la tribună d. Bauer din Krotoschin, care 
e şi el un german polonez şi vrea s ă  apere interesele con
fraţilor s ăi. 

„Aş ruga foarte mult Adunarea să dea uitării trecutul şi să se pre
ocupe numai de viitorul unui popor care .are tot dreptul să se bizuie pe 
aportul nostru". 

Ce cuvinte emoţionante I D-l Bauer din Krotoschin este 
atît de preo cupat de grij a sa pentru iitorul poporului polo
nez, încît ar vrea „să dea uitări" trecutul său, barbariile să
vîrşite de soldăţimea prusacă, de evrei şi de germanii polo
nezi I In interesul p olonezilor înşişi trebuie să se renunţe la 
dezbaterea icestor probleme I 

„La ce ne putem aştepta de la nişte dezbateri atît de demoralizante 1 
Dacă-i consideraţi vinovaţi pe germani, nu cumva vreţi, pentru acest mo
tiv, să vă îngrijiţi mai puţin de apărarea naţionalităţii lor, de siguranta 
persoanei şi  a proprietăţii lor 1 "  

Minunată sinceritate, nimic de zis ! D-l Bauer din Kro
toschin recunoaşte că e posibil c a  germaii să nu i avut 
dreptate, dar chiar în acest caz el c onsideră c ă  naţion alitatea 
germană trebuie sprijinită în detrimentl polonezilor ! 

„Eu nu-mi dau seama la ce poate folosi în momentul de faţă o răs
colire a rămăşiţelor trecutului, cu ce poate ea contribui la o rezolvare 
satisfăcătoare a acestor probleme atît de complicate" .  

Ce-i drept, a ş a  ceva n u  poate „folosi"  c u  nimic germanilor 
polonezi şi alia ţilor lor inveteraţi. De aceea se şi împotrivesc 
ei cu atîta înverşunare. 

D-l Bauer încear,că apoi să inimideze Adunarea : o ase
menea comisie, spune dînsul, va duce din nou la întărîtarea 
spiritelor, va stîrni iarăşi fanatismul şi, ca urmare, se va pu
tea produce o nouă ciocnire sîngeroasă. Aceste considerente 
umanitare îl împiedică pe d-l Bauer să voteze în favoarea 
comisiei. Dar ca să nu se creeze impresia că mandatarii săi 
au motive să s e  teamă de c omisie, el nu poate să voteze nici 
c ontra. Din consideraţie pntru polonezi el este împotriva 
unei asemenea comisii, iar din consideraţie pentru germani 
el este pentru insituirea ei, şi, c a  să dovedească în această 
dilemă întreaga lui nepărinire, nu va vota de loc. 

Un alt deputat din Poznan, Bussmann din Gniezno, con
sideră că simpla li prezenţă aici este o dovadă că în Poznan 
locuiesc şi germani. El vrea să dovedească, pe bază de date 
statisice, că în reginea sa lo cuiesc „mase întregi de ger-
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mani " .  (El este întrerupt) . In afară de aceasta, mai mult de 
d ouă treimi din întreaga avuţie se ală în mîinile germanilor. 

„Pe lingă aceasta aş vrea să demonstrez că noi, prusienii, nu numai 
că în 1815 am cucerit Polonia cu armele noastre (I ? I ) ,  dar am cucerit-o 
şi printr-o pace de 3 de ani precum şi prin inteligenţa noastrău (un 
exemplu concludent ne oferă această şedinţă). (Oratorul este întrerupt. 
Preşedintele îi cere să revină la subiect). „Eu nu sînt împotriva reorga
nizării, dar cea mai raţională reorganizare r fi adoptarea unui statut 
municipal potrivit căruia funcţionarii ar urma să fie aleşi ; un asemen ea 
statut şi hotărîrile Adunării de la Frankfurt cu privire la protcţia tu
turor naţionlităţilor ar oferi polonezilor toate garanţiile. Sînt însă cate
goric împotriva liniei de demarcaţie. (lntreruperi. Un nou avertisment). 
Ca să revin la subiect, mă pronunţ împotriva comisiei, întrucît ea e inu
tilă şi nu face altceva decît să întărite spiritele ; de altfel, înfiinţarea 
unei asemenea comisii nu-mi inspiră nici o temere şi, de va fi nevoie, 
mă voi pronunţa în favoarea ei... (Oratorul este întrerupt : Prin urmare, 
vorbeşti în favoarea ei !) Nu, vorbesc împotriva ei„. Domnilor, pentru 
a înţelege cel puţin motivele care au provocat răscoală, vreau, în cîteva 
cuvinte, să vă„. u (Intreruperi. Vociferări.) 

Cieszkowski : Nu-I întrerupeţi ! Lăsaţi-l s ă  spună tot ce 
are de spus I . 

Preşedintele : II rog încă o dată pe orator să nu se mai 
dep ărteze de la subiect. 

Bussmann : „M-am pronunţat împ otriva institiii c omi
siei şi altceva nu mai am de spus ! " .  

Rosind c u  indignare aceste cuvinte, d-l moşier german
polonez cob oară furios de la tribună şi, în rîsetele zgomo
toase ale celor de faţă, se îndreaptă rep ede spre locul s ău. 

D-l Heyne, deputat al districtului Bromberg, încearcă să 
s alveze onoarea compatrioţilor s ăi ,  votînd în favoarea insti
tirii comisiei.  El nu s-a putut totuşi reţine s ă  nu-i învinu
i as c ă  pe p olonezi de ipocrizie, şireteie etc. 

D-l Baumstark, care este, la rîndul s ău , un german polonez, 
s e  pronunţă şi el împotriva instituirii comisiei. Şi pentru 
a celeaşi motive. 

Poloneii se abţin de la dis cuţii. Numai Pokrzwnicki se 
p ronunţă în favoarea insituirii comisiei. Precum s e  ştie, p o
lonezii sînt a ceia care au stăruit d e  multă vreme s ă  s e  între
prindă o anchetă, în timp ce acum se constată că toţi ger
manii p olonezi, cu o singură excepţie, protestează împo
triva ei. 

D-l Pohle €Ste atît de puţin polonez •, încît s o coate ca m
trequl Poznan face p arte din G ermania, iar graniţ a  dintre 

' ln germană joc de cuvinte : Pohle - nume de familie ; „Pole• -
„polonez " .  - Nota Trad. 
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Germania şi Polonia este, dup ă dînsul, „un zid c are esparte 
Germania în dou ă " .  

Apărătorii comisiei a u  vorbit, în general, destul de mult 
şi nu în termeni prea vehemenţi. Ca şi adversaii lor, ei au 
spus mai toţi acelaşi �ucru. Argumentele lor au îmbrăcat, n 
cea mai mare parte, un aspect de polemică trivilă şi n-au 
fost ii pe departe atît de amuzante ca afirmaţiile p ărini
toare ale germanilor p olonezi. 

In numărul de mîine ne vom opri asupra poziţiei pe care 
au adoptat-o în această chestiune miniştrii şi funcţionarii, 
precum şi asupra faimoasei probleme a competenţei. 

Scris de F. Engels la 8 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 39 
din 9 iulie 1 848 

14 - M a rx-Engels, Opere, voi. 5 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Criza de guvern 

Colonia, 9 iulie. Guvenul Hansemann depune eforturi 
perseverente pentru a amina cu cîteva zile c ăderea sa. Mi
nistrul de finanţe, în special,  este un p rea bun patriot pentru 
a lăsa în m îini inexperte administrarea vistieriei statului . Ca 
s ă  ne exprimăm în termeni p al am ntari , guvernul a fost 
dizolvat, dar în mod practk el continuă să eiste. Se p are 
c ă  l a  Sanssouci s-a hotărît să se încerce încă o dată p relun
girea vieţii lui . Insăşi Adunarea conciliatoare, gata în ori c e  
moment s ă-i dea guvenului lovitura d e  graţie, este cupinsă 
de fiori în momentul următor, se sperie de propriile ei do
rinţe, iar m ajoritatea ei îşi dă seam a  fără îndoială c ă, dacă 
guvenul Hansemann nu este încă pe placul ei, un guven 
pe placul i va fi totodată un guven al crizei şi al dezno
dămîntului . Prin aceasta se şi explică osci l ările Adunării, 
inconsecvenţa i, ieşirile ei m aliţioase şi pornirile ei subite 
spre pocăinţă. Şi guvernul faptelor acceptă cu o indiferenţă 
imperturbabilă, aproape cinic ă, o asemenea viaţă împrumu
tată, pusă în ori ce moment sub semnul întrebării,  o viaţă 
umilitoare, c are se bizuie numai pe milostenia celor slabi de 
caracter. 

Duchâtel I Duchâtl I Sfîrşitul inevitabil al acestui guvern, 
numai cu greu amînat pentru cîteva zile, va fi tot atît de lip
sit de glorie ca şi eistenţa lui. Un m aterial suplimentar pen
tru aprecierea acestei existenţe oferă cititoilor noştri cores
pondenţa din Berlin, semnată cu :, din numărul de azi al 
iarului nostru. Şedinţa concili atoare din iua de 7 iulie po ate 
fi prezntată în cîteva cuvinte. Adunarea ia mereu în zefle
mea guvernul Hansmann *, îşi face o plăcere din a-i pricinui 

* Joc de cuvnte : Hansemann - nume de fmilie ; „hanseln • -
„a lua în zeflemea• .  - Nota Trad. 
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jumătăţi de înfrîngeri ; el îşi pleacă capul, pe jumătate zim
bind, pe jumătate mii at, dar la despărţire înalta Adunare îi 
s trigă din urmă : „Nu vă fie cu supărare !u,  în timp ce stoicul 
triumvirat Hansemann-Kiihlwetter-Milde îi r ăspunde bolbo
rosind : „Pas si  bete ! Pas si be te ! " * 

Scris de K. Marx la 9 iulie 1848 

Publicat ln 
„Noua gazetă renană "  nr. 40 
din 10 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* - „Nu sîntem noi aşa de proşti I Nu sîntem noi aşa de proşti• I 
Nota Trad. 

14* 
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Şeinţa conciliatoare din 4 iulie 
(RTICOLUL L DOILEA) 

Colonia, 9 iu.ie. In ce măsură numirea unei comisii de an
chetă care să dispună de puteri depline este un act de drep
tate imperios necesar faţă de polonei, reiese din raportul, 
al cătuit pe bază de do cumente autenti ce, pe care am început 
să-l publi căm încă de acum trei zle 134• 

Funcţionarii vechi-prusaci, c are au o atitudine vădit ostilă 
faţă de polonezi, văd în promisiuni:le de re6rganizare o ame
ninţare a existenţei lor. Cel mai mic act de dreptate faţă d e  
polonezi reprezintă u n  pericol pentru e i .  Prin aceasta se ex
plică furia fanatică cu care ei, cu sprijinul nei soldăţimi de
şănţate, s-au năpusit asupra polonezilor, au încălcat conven
ţiile, au maltratat pe cetăţenii cei mai inofensivi, au încura
jat sau au aprobat ·cele mai mari mîrşăvii, numai pentru a-i 
provo ca pe polonezi să treacă la acţiuni a căror înnăbuşire 
era certă, avînd în vedere imensa superioritate de forţe a 
germanilor. 

Guvernul Camphausen, care nu e numai slab , neputincill&, 
prost informat, dar şi inactiv în mod intentionat, inactiv din 
principiu, a lăsat lucrurile s ă-şi urmeze cursul Jar. Au fost 
săvîrşite acte de barbarie fără precedent, fără ca d-l Camp
hausen să mişte măcar n deget. 

Ce informaţii putem da despre războ iul dvil din Poznan ? 
Pe de o p arte, informaţiile părtintoare, subiective ale 

celor Vinovaţi de acest război - fncţionarii şi ofiţerii - şi 
datele, întemeiate pe mărturiile for, pe care Je poate prezenta 
guvernul. Guvenul însuşi este parte interesată atîta timp 
cît şi d-l Hansemann face p arte din guven. Acste docu
mente sînt p ărtinito are, dar oficiale. 

Pe de altă p arte, faptele culese d e  polonezi, plîgerile 
adresate de i guvernului, şi în special scrisorile arhiepisco
pului PrzyJusi c ătre miniştri. Aceste do cumente nu au, în 
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majoritatea cazuriJor, un c aracter oficial, d ar autorii lor se 
străduies c s ă  dovedească de ce parte e adevărul. 

Aceste două categorii de informaţii sînt cu totul contra
dictorii. Misiunea comisiei este să clarifice care din p ărţi are 
dreptate. 

Ea va putea să facă acest lucru, cu excepţia unor c azuri 
izolate, numai dacă se va deplasa ea însăşi la faţa locului şi, 
p e  b aza inicaţiilor date de martori, va lămuri măcar faptele 
cele mai importante. Dacă acest mijJoc îi va i interzis, atun ci 
întreaga i activitate va avea un c aracter iluzoriu, întrucît 
în acest caz ea va reuşi, poate, s ă  întreprindă unele cercetări 
istorice-filologice, să airme că o ştire s au alta e mai mult s au 
mai puţin demnă de încredere, dar nu va putea lua nici o 
hotărîre. 

Intreaqa importanţă a acestei comisii depinde, p rin ur
mare, de faptul dacă va avea s au nu împutenicirea să 
audieze martori, şi prin aceasta s e  explică z elul cu care duş
manii din Adunare ai polonezilor caută s ă  împieice acorda
rea acestei împuteiciri, invocînd în acest s cop tot felul de 
consiierente dintre cele mai profunde şi mai subtiJe ; prin 
a ceasta se explică şi lovitura de stat de la sfîrşitul şedinţei. 

Deputatul Bloem a spus în c adrul dezbaterilor de la 4 
iulie : 

„Insemnă oare că se urmăreşte aflarea adevărului, dacă, aşa cum 
se propune în unele amendamente, acest adevăr este căutat in comuni
cările guvenului ? Fireşte că nu I Pc ce se bazează aceste comunicări ? 
In cea mai mare parte pe informaţiile date de funcţionari. De unde 
provin aceşti funcţionari ? Ei sint n produs al vechiului sistem. Au dis
părut oare aceşti funcţionari ? Au fost organizate noi alegeri de Landrăte 
care să exprime voinţa poporului ? Nici vorbă de aşa ceva. Ne infor
mează, oare, aceşti funcţionari asupra adevăratei stări de spirit in rîn
durile populaţiei ? Vechii funcţionari prezintă azi aceleaşi rapoarte ca 
şi înainte. In felul acesta nu încape îndoială că simpla cercetare a do
c·nmentelor ministeriale nu ne va duce la nici un rezultat•. 

Deputatul Richter merge şi mai departe. După dînsul, com
p o rtarea funcţionarilor din Poznan nu este altceva decît o 
consecinţă extremă, dar inevitabilă a menţinerii vechiului 
sistem de administraţie şi a vechiJ.or funcţionari în general. 
Asemenea conflicte între datoria profesional ă şi interesele 
vechilor funcţionari se pot ii, în fiecare zi, şi în celelalte 
provincii ,  

,,In timpul revoluţiei am căpătat un nou guvern, iar acum avem 
chiar un al doilea. Dar guvernul este numai sufletul ; el trebuie să in
troducă pretutindeni o organizare unică. ln provincii însă s-a păstrat 
pretutindeni, fără nici o schimbare, vechea organizare administra-
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tivă. Vreţi, poate, să mă exprim altfel 1 Nu pun oamenii vin nou 
fn burdufuri vechi, mucegăite. Iată de ce, pretutindeni în marele ducat, 
se fac auzite plîngerile cele mai desperate. Nu e de datoria noastră, fie 
şi numai pentru acest motiv, să numim o comisie pentru ca să se vadă 
cit de imperios necesar este să se înlocuiască şi în alte provincii vechea 
organizaţie printr-una nouă, adecvată vremurilor şi împrejurărilor, aşa 
cum s-a procedat în Poznan 1• 

Deputatul Richter are dreptate. După o revoluţie, înlo cu
i rea tuturor slujbaşilor civili şi militari, ca şi a unei părţi a 
celor in justiţie, în special a celor de l a parchet, este o ne
cesitate Primordială. Altfel, cele mai bne măsuri ale pu
terii cen trale vor i so rtite eşecului din cauza împotriirii 
subalteilor. Slăbiciunea guvernul ui proizoriu francez, ca 
şi aceea a guvenului Camphausen, a dus în această privinţă 
la cele mai deplorabile rezultate. 

In Prusia însă, unde timp de 40 de ani, atît în adminis tra
ţie cît şi în armată, a domnit cu depline puteri o ierarhie 
biro cratică perfect organizată şi unde tocmai această biro
craţie era duşmanul principal care a fost înfrînt la 19 martie, 
în Prusia mai mult ca oriunde era necesar să se treacă l a  
completa înlocuire a funcţionarilor civili şi milita r�. Dar 
guvnul m ediaţiei nu avea, bineînţeles, menirea să înfăptu
iască cerinţele revoluţiei. Mirea lui, aşa cum a recunos cut 
el însuşi, era să nu facă nimic, şi de aceea el a lăsat deocam
dată puterea reală în mîinile vechilor s ăi adversari, biro
cratii. El a acţionat ca un „meiato r "  între vechea birocraţie 
şi noile rînduieli ; în s chimb prin „mediaţia" biro craţiei s-a 
pomenit în faţa unui război ciil în Poznan şi  a trebui t s ă-şi 
ia răspunderea pentru nişte atro cităţi cum nu s-au mai văzut 
de la Războiul de 30 de ani încoace. 

Guvernul Hansemann, succeso rul guvenului Camphau
sen, a trebuit să preia tot acivul şi p asivul testato rului s ău, 
cu alte cuvinte nu numai maio ritatea din c ameră, ci şi eveni
mentele din Poznan şi pe funcţionarii de acolo. El era, prin 
urmare, direct interesat să facă în aşa fel ca ancheta între
prinsă de comisie să fie cît mi ficivă. Oratorii maiorităţii 
guvernamentale, şi în primul rînd juriştii, au folosit întregul 
lor bagaj de c azuistică şi de ingeniozitate p entru a găsi s e
rioase motive principi ale pentru care comisi a să nu poată 
audia martori. Am aj unge prea departe dacă ne-am apuca 
s ă  ne exprimăm aici admiraţia pentru abilitatea juridică a 
unor Reichensp erger etc. Trebuie să ne mulţumim do ar u 
o examinare a amplului is curs rostit de d. ministru Kihl
wetter. 
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Făcînd cu totul abstracţie de fondul problemei, d-l Kihl
wetter începe prin a declara că guvenului i-ar i extrem de 
plăcut dacă asemenea comisii i-ar uşura, prin unele lămuriri 
etc. date de ele, îndeplinirea complicatelor sarcini ce-i revin. 
Da, dacă d-lui Reuter nu i-ar i venit fericita idee să propună 
crearea unei asemenea comisii, d�l Kihlwetter ar fi stăruit 
neapărat l însuşi să se facă acest lucru. Comisiei trebuie să 
i se dea cît  mai multe însărcinări (pentru ca să nu şi le poată 
duce la capăt !) ; el este complet de acord că în această pro
blemă nu-şi are locul şovăiala, nehotărîrea. Activitatea ei 
trebuie să îmbrăţişeze întreg trecutul, prezentul şi viitorul pro
vinciei Poznan ; atîta timp cît va fi vorba numai de lămuriri 
asupra situaţiei, guvenul nu· va i prea circumspect în limi
tarea competenţei comisiei. S-ar putea merge, fără îndoială, şi 
prea depa.rte, dar dînsul lasă la aprecierea comisiei să se pro
nunţe dacă e cazul, bunăoară, să intre în atribuţiile ei şi pro
blemele prind desituirea funcţionarilor din Poznan. 

Pînă aici concesiile preiminare ale d�lui ministru, agre
mentate cu o anumită doză de declamaţie măiastră, au fost 
întîmpinate cn putenice strigăte de „bravo " .  După aceea 
urmează tot felul de , ,dar" . 

„Dar întrucit s-a spus aici că rapoartele asupra situaţiei din Poznan 
nu pot în nici un caz să prezinte lucrurile în adevărata lor lumină, căci 
ele sînt întocmite numai de iunctionari - ba, mai mult, de funcţionari 
din vremea veche - mă consider dator să iau sub protecţia mea această 
pătură de omeni ono1abili. Dact este adevărat că unii funcţionari nu 
şi-au făcut datoria cu credinţă, ei  trebuie p edepsiţi ca nişte oameni care 
şi-au uitat îndatoririle lor, dar nu trebuie să înjosim niciodată întreaga 
pătură a funcţionarilor pentru că unii dintre membrii ei nu şi-au făcut 
datoria". 

Cu ce cutezanţă se pronunţă d-l Kihlwetter I Au fost, ce-i 
lrept, şi unele cazuri de abatere de la datoie, dar în general 
!funcţionarii şi-au făcut în mod onorabil datoria. 

Şi, într-adevăr, funcţionarii din Poznan, în marea lor ma
joitate, şi-au făcut „datoria u r „datoria faţă de jurămîntul 
prestat la intrarea în serviciu" r faţă de întregul s istem biro
icraic vechi-psac al birocraţiei, faţă de propriile lor inte
rese, care coincid cu această datorie. Ei şi-au făcut datoria, 
nesfiindu-se să folosească orice mijloace pentru a lichida în 
Poznan rezultatele lui 19 martie. Şi tocmai de aceea, d-le 
Kihlwetter, este de „datoia" dv. să destituiţi pe toţi aceşti 
!funcţionari I 

Dar d-l KihJwetter vorbeşte de o datorie care era prevă
zută în. legile de dinaintea revoluţiei, în timp ce acum este 



216 Şedinţa conciliatoare din 4 iulie 

vorba de cu totul altă datoiie, care apare după fiecare revo
luţie, şi care constă în a înţelege în mod j ust coniţiile 
schimbate şi  a contribui la dezvoltarea lor. Şi a cere funcţio
narilor să-şi schimbe vechiul lor punct de vedere birocrati:, 
cu unul nou, constituţional , să se situeze deopotivă ·cu noii 
minişti, pe terenul revoluţiei, înseamnă,

' 
după părerea d-lui 

Kihlwetter, să înjoseşti o pătură socială onorabilă I 
D-l Kihlwetter respinge şi reproşul, formulat în termeni 

generali, că unele :ăpetenii au fost protej ate şi că unele de
licte au rămas nepedepsite. El cere să i se indice :azuri 
precise. 

Susţine oare în mod serios d-l Kihlwetter că n-au rămas 
nepedepsite nici măcar o mică parte din silniciile şi atroci
tăţile comise de soldăţimea prusacă, cu sprij inul şi cu ştirea 
funcţionarilor şi aprobate cu :ăldură de germanii polonezi şi  
de evrei ? D-l  Kihlwetter spune că pînă acum dînsul n-a putut 
încă să cerceteze, din toate punctele de vedere, materialul 
·colosal de care dispune. Iu realitate, se pare că el l-a veiificat 
cit se poate de bine dintr-un singur pnct de vedere. 

Dar iată că d-l Kihlwetter ajunge Ja problema „cea mai 
dificilă şi mai complicatău : aceea a formelor de actiitate 
pe care trebuie să le folosească ·Comisia. Dînsul ar fi vrut ca 
această problemă să fie discutată mi amnunţit, deoarece, 
„aşa cum s-a menţionat, pe bună dreptate, la b aza ei stă o 
problemă de pincipiu, şi anume : le droit d'enquete •u . 

D-l Kihlwetter ne-a fericit apoi cu o amplă expunere asu
pra separaţiei puterilor în stat, şi în cele spuse de el erau, 
desigur, multe lucruri noi pentru ţăranii din Silezia superi
oară şi din Pomerania aflaţi în această Adnare. E amuzant 
s ă-l asculţi, în nul de graţie 1 848, pe un miuistru prusian -
şi înc ă  un „ministru al fapteloru - expunînd de la tribnă, 
cu o seriozitate solemnă, ideile li Montesquieu. 

Separaţia puterilor, pe care d-l Kihlwetter şi alţi mari 
filozoi. care se Qcupă cu ilozofia statului ·o privesc cu cea 
mai profundă evlavie :a pe un principiu sfînt şi iniolabil, 
nu este în fond altceva decît prozaica diviziune a muncii din 
industrie, aplicată la mecanismul statului pentru ·considerente 
de simplificare şi de control. Ca şi toate celelalte principii 
veşnice, sfinte şi iniolabile, acest principiu ste aplicat 
numai în măsura în :are corespunde relaţiilor eistente. 
Astfel, în monarhia constituţională, de pildă, puterea legisla-

• - dreptul de anchetă. - Nota Trad. 
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ivă şi cea executivă sînt întrunite în persoan a  monarhului ; 
apoi în camere se îmbină put.erea legislativă cu controJul 
asupra puterii executive etc. Acest� delimitări absolut nece
sare, ale divizinii muncii în stat şi-au găsit, graţie înţelep 
ciunii unui bărbat de stat cum e „ministrul fapt.elor " ,  urmă
toarea definiţie : 

„Puterea legislativă, în măsura în care e exercitată de o reprezen
tanţă populară, îşi are propriile ei organe ; puterea executivă îşi are 
ş1 ea propriile ei organe, la fel ca şi puterea judecătorească. Nu este, 
prin urmare ( ! ) ,  admisibil ca o putere să recurgă de-a dreptul la organela 
de care d ispun celelalte puteri, afară de cazul cînd ea e împuternicită 
printr-o lege specială să facă acest lucru" . 

Nu este îngăduită nici o abatere de la principiul separaţiei 
puterilor, „ afară de cazul " cind ea a fost prescrisă „de o lege 
specială" I Şi, invers, nu este îngăduită nici aplicarea prescri
sei separaţii a puterilor, „ afară de cazul" cînd ea a fost r
s crisă de „legi speciale" I Ce profnzime de cugetare ! Ce 
descoperire I 

Despre faptul că, în caz de revoluţie, separaţia puterilor 
încetează fără să fie nevoie de vreo „lege specială " ,  d-l 
Kiihlwetter nu pomeneşte nici un cuvînt. 

Mai departe, într-o lungă expunere, d-l Kihlwetter arată 
că a acorda comisiei dreptul să interogheze martori sub pres
tare de j urămînt, să ceară informaii funcţonarilor etc . , în
tr-un cuvînt să vadă adevărul cu propriii ei ochi, înseamnă 
a încăl ca principiul separaţiei puterilor, şi lucrul acesta tre
buie precizat printr-o lege specială. El dă ca exemplu în 
această privinţă constituţia belgiană, care în articolul ei 40 
acordă în mod special camerelor le droit d'enquete. 

Dar, d-,Le Kihlwetter, există oare în Prusia, atît în litera 
leoii cit şi în practică, o separaţie a puterilor în sensul pe 
care-l daţi dv. acestei expresii, adică în sensul constituţional ? 
Nu are oare separaţia puterilor, în foma în care există ea 
acolo , un caracter mărginit, ciuntit adaptat unei monarhii 
biromatice absolute ? Cum i se po ate atribui atunci acestei 
separaţii a puterilor n sens constituţional atîta timp cît ea 
n-a fo st reformată în spirit  cons tituţional ? Cum poate Pusi a 
să aib ă un asemenea articol 40 din constituţie atîta timp cit 
nici constituţi·a nu există încă ? 

Să rezumăm cele spuse pînă aii . După părerea d�lui 
Kiihlwetter, numirea unei comisii cu puteri nelimitate este o 
încălcare a separaţiei constituţionale a puterilor. Dar în 
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Prusia nu există încă nici un fel de separaţie constituţională 
a puterilor şi, prin urmare, nu poate fi vorba de o încăl
care a ei. 

Totuşi, poate fi introdusă o asemenea separaţie, şi, în pro
vizoratul revoluţionar în care trăim noi azi, după părerea 
d-lui Klhlwetter, ea trebuie considerată ca deja existentă. 
Dacă d-l Klhlwetter ar avea dreptate, ar trebui într-adevăr 
să fie considerate ca existente şi excepţiile constituţionale ! 
Şi printre aceste excepţii constituţionale se enumără tocmai 
drep tul de anchetă al corpurilo,r legiuitoare ! 

Dar d�l Klhlwe tter nu are cîtuşi de puţin dreptate. Dimpo
trivă, provizorat. revoluţionar constă tocmai în faptul că 
separa ţia puterilor este temporar abrogată, că organul legis
lativ acaparează momentan puterea execuivă sau organul 
executiv acaparează momentan puterea legislativă. Dacă dic
tatura revoluţionară (care rămîne dictatură chiar dacă este 
exercitată într-o formă oricît de slabă) se află în mîinile co
roanei sau ale Adunării, sau în mîinile amîndurora, asta n-are 
nici o importanţă. Dacă d-l Klhlwetter doreşte exemple din 
toate aceste trei cazuri, istoria Franţei de la 1789 încoace îi 
oferă cu duiumul. 

Provizoratul la care apelează d-l Klhlwetter pledează toc
mai împotriva d-sale. Acest provizorat conferă Adunării şi 
atribute ale puterii de cu totul altă natură decît simplul drept 
de anchetă ; el îi conferă ciar dreptl de a se transforma, 
în caz de nevoie, într-un tribunal şi de a da sentinţe fără să 
ină seama de nici un fel de lege I 

Dacă d-l Kilhlwetter ar fi prevăzut dinainte asemenea con
secinţe, el ar fi procedat, poate, mai prudent cu „recunoaşte
rea revoluţiei " .  Dar el poate să fie liniştit : 

Gemania-I cămin de copilaşi ... 
Nu e, ca Roma, cuib de ucigaşi 1 15, 

iar domnii conciliatori pot ţine şedinţe cît poftesc, fiindcă 
Adunarea lor nu va deveni niciodată „Parlamentul cel lung" .  

D e  al tfel, dacă-l comparăm p e  acest doctrinar e profesie 
al quvernului faptelor cu d-l Camphausen, precursorul său 
în domeniul doctrinei, găsim că există între ei o diferenţă 
esenţială. La d-l Camphausen se observa, în orice caz, incom
parabil mai multă originalitate ; el avea ceva din Guizot, în 
imp ce d-l Kilhlwetter nu se poate ridica nici măcar pînă la 
statura de pitic a lord.ui John Russell. 

Ne-am minunat îndeajuns de profunzimea concepţiilor 
despre filozofi a  statului, ennţate de d-l Kihlwetter n is-
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cursul său. Să analizăm acum scopul, baza p ractic ă propriu
zisă a acestei înţelepciui mucegăite, a acestei teo rii a sepa
raţiei puterilor a lui Montesquieu. 

D-l Kihlwetter trece acum la concluziile teoriei sa1e. Gu
vernul este înclinat, cu titlul de excepţie, să o rd one autoită
ţilor să aducă la îndeplinire ceea ce găseşte de cuviinţă 
comisia.  Totuşi el nu se poate declara de acord cu ideea ca 
directivele către autoităţi să porneas că i rect d e  la comisie. 

Cu a.te cuvinte, comisia, care nu are aegătură directă cu 
autorităţile,  c.re nu are nici o putere asupra lor,  nu p o ate 
să le silească să-i dea alte informaţii decit acelea p e care ele 
găsesc de cuviinţă să i le pună la dispoziţie. Şi la toate astea 
se adauqă şi încetineala biro cratică, interminabilul parcurs 
pe la diferite instanţe ! Minunat mijloc de a folosi ca pretext 
principiul separaţiei puterilor p entru a face o adevărată fic
ţiune din această c omisie I 

„Şi nici nu poate i vorba de o trecere în atribuţiile comisiei a tu· 
turor sarcinilor care revin guvernului" .  

Ca ş i  cum s-ar i gîndit ineva să acorde comisiei dreptul 
de a guverna ! 

„Guvrnul, alături de comi�ie, va trebui să aibă grijă să descopere 
cauzele care au provocat zîzanie la Poznan" (tcmai faptul că el in· 
cearcă de atita vreme „să descopere" şi tot n-a descoperit nimic consti· 
tuie un motiv suficient pentru a face abstracţie de el) „şi, pentru că 
acest scop este urmărit pe două căi, s-ar putea să se cheltuiască adesea 
timp şi eforturi inutile şi abia dacă vor putea fi evitate ciocnirile" .  

Judecind după antecedentele d e  pînă acum, comisia „va 
chelti li r desigur, „mult timp şi efo rturi inutile" dacă, p otrivit 
propunerii d-lui Kihlwetter, va trebui să treacă p rintr-un 
nesfîrşit şir de instanţe. Şi pe această cale se vor produce 
mai uşor ciocniri decit în c azul cînd comisia ar i în irectă 
legătură cu autorităţile şi ar putea lămuri chiar acolo,  p e  
loc,  neînţelegerile şi ar înlătura obstaco1ele biro cratice.  

„De aceea ( I )  ni se pare cit  se poate de firesc ca această comisie să 
caute să-şi atingă scopul ei  î n  deplin acord cu guvernul şi cu sprijinul 
permanen t al acestuia" .  

Din c e  î n  ce mai bine I O comisi e  care s ă  controleze gu
vernul iind d e  acord cu el şi primind spijinul lui permanent! 
D -l Kihlwetter nu se jenează să arate cit este de dorit, după 
p ărerea lui, ca această comisie să se afle sub controlul lui, 
iar nu el sub controlu,} comisiei. 
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„Dacă, dimpotrivă, comisia ar vrea să adopte o poziţie de izolare, 
atunci s-ar pune întrebarea dacă în acest caz ea doreşte şi poate să-şi 
asume răspunderea care revine guvenului. Aici s-a făcut observaţia, 
pe cit de justă pe atît de subtilă, că inviolabilitatea deputaţilor este in
compatibilă cu o asemenea responsabilitate". 

Dar aici nu este vorba de conducere, ci pur şi simplu de 
stabilirea unor fapte. Comisiei trebuie să i se acorde dreptul 
de a se folosi de mijloacele necesare în acest scop. Asta-i 
totul. Se înţelege de la sine că ea trebuie să răspundă în faţa 
Adunării pentru folosirea nesatisfăcătoare a acestor mijloace, 
ca şi pentru folosirea lor exagerată. 

To a te acestea nu au nici o legătură cu irespons abilitatea 
miniştriJor şi cu inviolabilitatea deputaţilor, după cum nu au 
nici o legătură cu „justeţea "  şi :u „subtilitatea".  

1ntr-un cuvînt, sub pretextul separaţiei puterilor, d-l Kihl
wetter a cerut insistent conciliatorilor să accepte aceste pro
puneri pentru soluţionarea conflictului, însă dînsul nu a 
făcut nici o propunere concretă în acest sens. Guvernul fap
telor simte 1Că i se clatină terenul sub picio are. 

Nu ne putem opri asupra dis cuţiilor care au urmat. Re
zultatele votării sînt cunoscute : îfrîngerea guvenului l a  
votul nominal ; lovitura d e  stat a celor de dreapta, care au 
adoptat ulterior o moţiune ce fusese respinsă. Dar despre 
toate astea ·am mai vorbit, Adăugăm numi că dintre depu
taţii rnani care au votat împotrjva puterilor depline ale co
misiei ne-au izbit îndeosebi următo arele nume : 

Antz (doctor în drept) , B auerb and, Frencken, Lensing, 
von Loe, Reichensperger II, Simons şi, ultimul la nu
măr, dar nu şi ca importanţă, p rim-pro curorul nostru Zweiiel. 

Scris de F. Engels la 9 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 41 
dm 11 iulie 188 

Se tipăreşte după textul ziaului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 1 0  iulie. Unsprezece zeţari d e  la ziarul nostru şi 
d-l Clouth au primit ieri itaţie s ă  se preinte, marţi 1 1  iulie, 
ca martor. în faţa judecătorului de instrucţie. Se urmăreşte 
şi de data asta să se afle cine e autorul articolului incrimi
nat *. Ne aducem aminte că pe vremea vecii „Gazete re
nane" 136, pe vremea cenzurii şi a guvernului Arnim, cînd 
autorităţile au vrut să afle cine a tmmis acestei publicaţii fai
mosul „proiect de lege a căsătoriilor" 137, nu s-a recurs l a  
p ercheiţii şi nici la interogarea zeţarilor şi a patronului tipo
grafiei. E drept că între timp noi am trecut printr�o revoluţie, 
care, spre nenoro cul ei, a fost recuno scută de d-l Hansemann. 

Trebuie să ne mai oprim încă o dată asupra „întîmpinăriiN 
pe care ne-a trimis-o, Ja 5 iulie, d-l pro curor Hecker**. 

ln această întîmpinare, d-l Hecker ne învinuieşte de dena
turarea adevărului n legătură ·CU o declaraţie s au alta c are 
i-a fos t atribuită d-sale. Po ate că dispunem, în momentul de 
faţă, de dovezi pentru recificarea acestei rectificări, dar cine 
ne garantează că în această luptă inegală nu ni se va răs
punde cu p aragiaful 222 sau 367 din Codul penal ? 

lntîmpinarea adresată de d-l Hecker s e  termină cu urmă
toarele cuvinte : 

„Atacurile calomnioase şi insultele care au fost aduse, în acest ar
ticol" (datat Colonia, 4 iulie) , „d-lui prim-procuror Zweiffel şi jandar
milor care au efectuat arestarea îşi vor găsi aprecierea cuvenită în an
cheta judiciară care va fi deschisă în acest scop• .  

Aprecierea cuvenită ! N u  cumva culorile negru, roşu şi 
auriu şi-au găsit cuvenita „apreciere" în „ anchetele judi
ciare" întreprinse pe vremea ministrului Kamptz ? 1ss. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 8-186. - Nota Red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 1 94, - Nota Red. 
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S. vedem ce spune Codul penal. La § 367 citim : 

„Se face vinovat de delictul de calomnie orice persoană care, în 
locuri publice sau într-un document autentic şi oficial sau într-o scriere 
tipărită sau netipărită, care a fost afişată, vîndută sau răspîndită, acuză 
pe cineva de fapte care, dacă ar ii adevărate, l-ar expune pe vinovat 
la o urmărire din partea poliţiei penale sau a poliţiei corecţionale, sau, 
cel puţin, ar atrage asupra lui ura şi dispreţul cetăţenilor•.  

§ 370 : „Dacă fapta care constituie obiectul acuzării este dovedită pe 
cale legală ca fiind adevărată, acuzatorul nu are de suportat nici o pe
deapsă. Este considerată legală numai acea dovadă care decurge dintr-o 
sentin/. judecătorească sau din oricare alt document autentic". 

Pentru lămurirea acestui p aragraf, adăugăm şi § 368 : 

„ln consecinţă, nu va fl luatd în seamă cererea acuzatorului de a 
i se da posibilitatea să aducă dovezi în apărarea sa ; totodată, el nu 
poate să invoce ca justificare, argumentul că actele doveditoare sau fap
tele s1nt de no torietate publici sau că acuzaţiile care au provocat ur
mărirea au fost copiate de l sau extrase din ziare străine sau din 
alte tipărituri" *. 

In aceste p aragrafe şi-a găsit oglinire.a epoca 1mperi1ui 
cu întregul ei despoism rafinat. 

Potrivit unei minţi omeneşti obişnuite, un om se consideră 
calomniat atunci cînd este învinuit de fapte închipuite, în 
timp ce, după aprecierea neobişnuită a Codului penal, l se 
consideră calomniat atunci cînd i se atibuie fapte autentice, 
care pot fi dovedite, numai că nu prin singurul mijloc re
cunoscut - printr-o sentinţă judecătorească sau printr-un 
document oficial. Miraculoasă putere mai au şi sentinţele ju
decătoreşti şi documentele oficiale I Numai faptele consemnate 
în sentinţele judecătoreşti, numai faptele consemnate în 
documentele oficiale sînt considerate adevărate, reale. A 
existat vreodată n cod de Jei care să ponegrească în aşa 
măsură mintea omenească cea mai obişnuită ? A idicat o are 
vreodată birocraţia un asemenea zid chinezesc între ea şi 
opinia publi că ? La adăpostul acestui p aragraf, funcţionarii şi 
deputaţii sînt tot atît de inviolabili ca şi regii constituţionali. 
Aceşti domi pot săvîrşi, după bunul lor plac, oricît de multe 
fapte „care ar atrage asupra lor ura şi dispreţul cetăţenilor",  
dar despre aceste fapte nu poţi vorbi, nu poţi scrie sau 
publica nimic fără riscul de a-ţi pierde drepturile civile şi de 
a fi condnat Ja încisoare şi la plata unei amenzi. Trăiască 
libertatea presei şi a cuvîntuli, care a fost atenuată în para-

* Sublinierile din acest citat sînt ale lui Marx. - Nota Red. 
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grafele 367, 368 şi 370 I Ai fost arestat în mod ilegal. Presa 
denunţă această ilegalitate. Rezultatul : denunţarea îşi gă
seşte cuvenita „apreciere" într-o „anchetă judiciară" pentru 
„calomnierea • onorabilului funcţionar care a comis ilegalita
tea, dacă, bineînţeles, nu se întîmplă minunea ca ilegalitatea 
pe care o comite el astăzi să fi fost sancţionată încă de ieri 
printr-o sentinţă judecătorească. 

Nu trebuie să ne mire faptul că juriştii renani - printre 
care şi Zweiffel, reprezentant al poporului - au votat împo
triva instituirii unei comisii poloneze dispunînd de depline 
puteri ! Potrivit punctului de vedere al acestor jurişti,  polo
nezii ar fi trebuit să fie condamnaţi la pierderea drepturilor 
civile, la închisoare şi amendă pentru „calomnierea" lui Co
lomb, Steinacker, Hirs chfeld şi S chleinitz, a s oldaţilor pome
ranieni din Landwehr şi a j andarmilor vechi-prusaci. In felul 
acesta originala p acificare a Poznanului şi�ar găsi încunu
narea cea mai lăudabilă. 

Şi cîtă contradicţie este în afirmaţia acelora care, referin
du-se la aceste p aragrafe din Codul penal, califică drept ca
lomnie zvonul cu p rivire la ameninţarea de a se pune capăt 
„1 ui 19 martie, l uburilor şi libertăţii p resei" * I Ca şi cum 
aplicarea § §  367, 368 şi 370 din CodJl penal la discursurile şi 
scrierile u caracter politi c  n-ar fi o lichidare adevărată şi 
definitivă a cuceririlor lui 1 9  martie, a cluburilor şi a liber· 
tăţii presei I Ce înseamnă n club fără libertatea curvîntului ? 
Şi ce reprezintă libertatea cuvîntu!ui atî ta timp cît există 
§ §  367, 368, 370 din Codul penal ? Şi ce este 1 9  martie fără clu
buri şi fără libertatea cuvîntului ? Nu constituie înnăbuşirea 
libertăţii cuvîntului şi a libertăţii presei în fapt o dovadă cît 
se poate de grăitoare că numai nişte calomniatori puteau să 
flecărească desp re intenţia de a săvîrşi această faptă ? Feri
ţi-vă să iiscăliţi adresa înto cmită ieri la Girzenich 139, Parch
tul va „aprecia" adresa voastră, deschizînd o „anchetă judi
ciară• p entru „calomnierea" lui Hansemann-Auerswald ; sau, 
poate, numai pe miniştri p oţi să-i calomniezi fără riscuJ de 
a fi p edepsit, să-i calomniezi în sesul Codului penal francez, 
al acesui cod l sclaviei p olitice care este redactat în stil 
atît de lapidar ? S au nu cumva la noi există miniştri respon
sabili ii j andarmi irsponsabili ? 

Rezultă deci că articolul incrimnat nu poate să-şi găsească 
aprecierea cuvenită prin aplicarea p aragrafelor despre „ca-

* Vezi volumul de faţă, pag. 15. - Nota Red. 
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lomnia în sens juridic", despre cilomnia în snsll unei fic
ţiuni despotice, care provoacă indignarea oricărui om cu 
mintea săntoasă. Aici pot să-şi găsească aprncierea cuvenită 
doar cuceririle revoluţiei di. martie, gradul la care a ajuns 
contrarevoluţia, precum şi nemai,pom.ita impertinenţă cu 
care birocraţia poate să-şi permită să scoată şi să pună în 
funcţiune, împotriva noii vieţi politice, armele care se mai 
afl ă încă în arsenalul vechii legislaţii. Să iei paragrafele pri
vitoare la calomnie şi să le aplici la atacurile îndreptate îm
potriva reprezentanţilor poporului - ce minunat mijloc de 
a-i teri pe aceşti domni de lovituri�e criticii şi de a scoate 
presa di. competenţa curţii cu juri ! 

Să trecem de la acuzaţia de calomnie la acuzatia de in
sultă. Aii dăm de § 222, · care sună precum urmează : 

„Dacă unuia sau mai multor funcţionari din seviciul administraţiei 
sau al justiţiei, în exerciţiul funcţiunii sau cu ocazia îndeplinirii unor 
obliga/ii de serviciu, li se adresează cuvinte menite să-i atingă în onoa
rea sau în sensibilitatea lor, atunci persoana care i-a jignit în felul 
acesta va fi pedepsită cu închisoare de la o lună pînă la doi ani".  

Cînd a apărut, în „Noua gazetă renană " ,  articolul incrimi
nat, d-l Zweiffel îndeplinea f.cţia de reprezentant al poporu
lui la Berlin, şi niddecum pe aceea de funcţionar al departa
mentului justiţiei la Colonia. Şi, cum l nu îndepliinea nici o 
funcţie oficială, era efectiv imposibi� să-l insulţi în exerciţiul 
funcţiunii sale oficiale sau u ocazia îndeplinirii îndatoririlor 
sale de serviciu. Iar onoarea şi snsibilitatea donilor j an
darmi ar fi numai atunci apărată împotriva acesui articol 
cînd a[" fi atinsă prin cuvinte (rpar paroles) . Noi însă am scris, 
nu am vorbit, şi par ent * este altceVa decît par p aroJe. Ce 
rămîne, atunci, din toate acestea ? Roîne morala : despre 
cel dim urmă j andarm să vorbeşti cu mai multă precauţie decît 
despre cel dintîi prinţ şi, în special, să nu te încumeţi c umva 
să te atingi de domnii de a parchet, care sînt atît de irascibili. 
Atragem încă o dată artntia cititorilor noştri că aceleaşi ur
măriri au început, simultan, în diferite localităţi, ca de pildă 
Colonia, Disseldorf şi Koblenz. Ciudată îlmtuire de coinci
dente ! 

Scris de K. Marx la 10 iulie 1848 
Publicat în 
„Noua gazetă rennă" nr. 41 
din 11 iulie 1 848 

• - prin scris. - Nota Trad. 
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Politica externă a Germaniei 
şi ultimele evenimente de la Praga 

Colonia, 1 1  iulie. Cu toate urletele p atriotice şi cu tot tă
răboiul făcut de aproape întreaga pesă germană, „Noua ga
zetă renană" a luat, din primul moment, apărarea polonezilor 
cu prilej ul evenimentelor din Poznan, a italienilor cu prilejul 
celor întîmplate în Italia şi a cehilor în insurecţia din Boemia. 
Incă din p rimul moment am demas cat p olitica machiavelică 
care, zdruncinată pînă în temelii în Germania însăşi, căuta să 
p aralizeze energia democraică, să abată atenţia de la ea, să 
canalizeze în altă parte torenrtul de lavă revoluţionară, să 
făurească 0 armă de asuprire internă, trezind în acest scop o 
meschină ură împotriva altor popoare, contrară caracterului 
c osmopolit al germanului, şi în războaiele dintre popoare, care 
au fost duse cu o c ruzime nemaiauzită şi cu o barbarie nemai
p omenirtă, a creat o soldăţime cum nu a cunoscut, poate, nici 
Rzboi]l de 30 de ani. 

A-i pune p e  geia.i, într-un moment 'nd ei luptă p entru 
libertatea intenă împotriva p roplilor lor guvene, să por
nească sub comanda acestor guvene o cruciadă împotriva 
libertăţii Poloniei, Boemiei, Haliei - ce combinaţie rafinată I 
Ce paradox al istoriei I Cuprinsă de efervescenţă revoluţio
nară, Germania îşi caută ieşiea din această situaţie într-un 
război de restauraţie, într-o campanie pentru întărirea vechii 
puteri, împotriva căreia a fost îndreptată revoluţia ei. Numai 
războiul Î.potriva Rusiei va fi un război al Germaniei revo
luţionare, un război în care vor putea i spălate păcatele tre
cutului. în care ea va putea să se redreseze şi să-şi învingă 
p ropriii i autocraţi, - un război în care, aşa cum se cuvine 
µnui p opor care s curtură lanţurile unei îndelungi şi resemnate 
sclavii, va plăti cu sîngele fiilor ei dreptul la p ropagarea ci
vilizaţiei şi se va elibera pe sine înăuntrul ţării, eliberînd p o
po arele în afara ei. 

1 5  - Marx-Engels, Op�re, \ ol 5 
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Cu cit se conturează mai p recis,  în lumina publicităţii, ul
timele evenimente, cu atît faptele c.firmă mai cu tărie 
punctul nostru de vedere despre războaiele dintre popoare 
cu care Gemania a dezonorat nUa sa eră. Ca o contribuţie 
la lămurirea acestei chestiuni, publicăm, deşi cu întîrziere, 
relatarea de mai j o s  a unui german din Praga : 

Praga, 24 iunie 1 848 (corespondenţă primită cu întîrziere) 

„Deutsche Allgemeine Zeitung" din 1 8  crt. publică un articol care 
se ocupă de o adunare a germanilor ţinută în aceeaşi zi la Aussig *. 
La această adunare au fost rostite discursuri care vădesc atîta necunoaş
tere a ultimelor evenimente de la noi şi care în parte, ca să nu ne ex
primăm în termeni prea tari, sînt atît de dispuse să împroaşte cu repro· 
şun infamante presa noastră independenta, incit raportorul consideră 
că e de datoria lui, pe cit îi este cu putinţă în momentul de faţă, să ex· 
plice aceste greşeli şi, apărînd cu fermitate adevărul, să ia atitudine îm
potriva acestor nesocotiţi şi răuvoitori. Nu poţi să nu rămîi uimit cînd 
nişte oameni de felul „întemeietorului Asociaţiei pentru apărarea inte
reselor germane în răsărit" vorbesc precum urmează în faţa unei întregi 
adunări : „Atîta timp cît la Praga lupta continuă, nu poate fi vorba de 
iertare şi, dacă victoria va fi de partea noastră, "va trebui ca pe viitor 
să ne folosim de ea•.  Despre ce victorie a germanilor este vorba şi ce 
complot a fost înnăbuşi t ? Se înţelege că, încrezîndu-te în cele spuse de 
:orespondentul lui „Deutsche Allgemeine Zeitung" - care, pe cit se 
vede, este întotdeauna foarte superficial informat - sau în frazele pa
tetice ale „micului mincător de polonezi şi de francezi", ori în icolele 
perfidului „Frankfurter Journal" ,  c are pe vremea incidentelor din Baden 
căuta să-i asmută pe germani împotriva germanilor, iar acum pe germani 
împotriva cehilor, - nu vei avea niciodată o imagine clară a situaţiei 
de aici. ln Germania, pe cit se p are, domneşte pretutindeni părerea că 
lupta care s-a dat pe străzile oraşului Praga a avut ca scop numai îm· 
p1larea elementului german şi înfiinţarea unei 'epublici slave. Despre 
această din urmă părere nici nu face să vorbim, întrucît este prea naivă. 
Cît despre prima, trebuie spus că în timpul luptelor de baricade nu s-a 
observat nici cel mai mic semn de rivalitate între naţionalităţi ; ger
manii şi cehii s-au aflat tot timpul alături unii de alţii, deopotrivă gata 
de apărare, şi eu însumi am rugat nu o dată pe oratorii care vorbeau 
în limba cehă să repete în limba germană cele spuse, ceea ce ei au făcut 
de fiecare dată fără cea mai mică obiecţie. Se susţine că revoluţia a 
izbucnit cu două zile mai devreme decît era vorba ; d ar, în acest caz, 
nr fi trebuit totuşi să existe o oarecare org anizdre sau, cel puţin, s. se 
procure mwiiţiile necesare ; în realitate însă nu s-a văzut nimic din toate 
acestea. Baricadele răsăreau pe neaşteptate, ca din pămînt, oriunde sI 
aflau laolaltă 1�12 oameni ; de altfel era şi imposibd să se ridice mai 
multe ba'icade, întrucît şi cele mai mici străzi erau baricadate în cîte 
4 locuri. Muniţia era împărţită pe străzi şi în cantitate extrem de re
dusă. Dspre un comandament suprem sau, în genere, despre orice alt 
comandament nici nu putea fi vorba. Apărătorii baricadelor angajau lupta 
acolo unde erau atacaţi şi, fără să aibă vreun conducător sau să pri-

* N•mirea cehă : Usti. - Nota Red. 
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mească vreo comandă de la cineva, trăgeau din case şi din dosul bari
cadelor. Cum de . putut să apară, în condiţiile unei asemenea rezistenţe 
lipsite de conducere şi de organizare, ideea unei conspiraţii dacă ea n-a 
fost propagată printr-o declaratie oficială şi prin publicarea rezultatelor 
anchetei ? Pe cit se pare, nici guvernul nu pune temei pe asemenea aiir
maţii, c.ci el nu a comunicat de la palat nimic din ceea ce i-ar fi putut 
lămuri pe cei de la Praga asupra sîngeroaselor evenimente din iunie. 
Membrilor din Swornost care au fost luaţi prizonieri li s-a dat drumul 
aproape la toţi ; vor fi puşi în libertate şi ceilalţi prizonieri ; numai con
tele Buquoy, Villany şi alţi cîţiva mai rămîn încă arestaţi şi într-o bună 
zi ne vom pomeni, poate, pe zidurile Pragăi cu un afiş în care se va 
spune că la mijloc a fost o confuzie. Operaţiile generalului care deţined 
comanda nu lăsau nici ele să se întrevadă că a fost nevoie ca germanii 
să fie apăraţi de cehi. Căci în loc să-şi atragă de partea sa populaţia 
germană, lămurind-o cum stau lucrurile, în lc să cucerească baricadeie 
şi să apere viaţa şi avutul locuitorilor „credincioşi" ai oraşului, gene
ralul curăţă Oraşul vechi, trece pe malul stîng al Moldavei • şi-i îm
puşcă atît pe cehi cit şi pe germani, căci bombele şi cartuşele care au 
căzut în Oraşul vechi n-au putut să-şi aleagă drept ţintă numai pe cehi, 
ci i-au lovit pe toţi deoporivă fără să se uite la cocarde. Pe ce temei 
r putea un om cu mintea întreagă să presupună că a fost vorba de o 
conspiraţie slavă dacă însuşi guvenul nu vrea sau nu poate nici în mo
mentul de faţi si dea vreo lămurire. 

Cetăţeanul dr. Goschen din Leipzig a trimis o adres. de mulţumire 
prinţului von Windischgratz, căreia îsă generalul nu trebuie să-i acorde 
prea multă importanţă şi s-o considere ca pe o expresie a sentimentelor 
poporului. Cetăţeanul Goschen este unul dintre liberalii prudenţi care 
după zilele din februarie au devenit deodată liberali ; el este autorul 
unei arese prin care se exprima încredere în guvernul saxon pentru 
legea electorală introdusă de el, în timp ce întreaga Saxonie era pro
fund revoltată împotriva acestei legi, întrucît o şesime din locuitorii ei, 
printre care şi oamenii cei mai capabili, s-au pomenit lipsiţi de cel mai 
esenţial drept cetăţenesc al lor : dreptul de vot. El este unul dintre cei 
care, în „Societatea gemană",  se pronunţă în mod categoric împotriva 
admiterii germanilor nesaxoni la alegerile din Saxonia, şi aceasta - ce 
mai taler cu două fete I - la puţin timp după ce a promis, în numelP 
clubului său, că va da tot sprijinul său societăţii cetăţenilor germani ne
saxoni care locuiesc în Saxonia, să-şi aleagă un deputat al ei la 
Frankfurt. Pe scurt, el poate fi perfect de bine caracterizat printr-un 
singur fapt : el este întemeietorul „Societăţii germane" .  Şi omul acesta 
trimite o adresă de mulţumire generalului austriac, expnmîndu-şi recu
noştinţa pentru protecţia pe care a acordat-o întregii patrii germane. 
Nădăjduiesc că am reuşit să dovedesc că, după cele întîmplate, nu se 
poate încă aprecia în ce măsură prinţul von Windischgratz a bineme
ritat pină acum de la patria germană ; acest lucru îl va ar.ta abia re
zultatul anchetei. De aceea lăsăm pe seama istoriei s. aprecieze ea „cu
rajul măreţ, energia cutezătoare, tenacitatea fermă• a generalului. Cit 
dspre expresia „asasinat mîrşav• ,  care se referă la moartea prinţesei, 
ţinem să observăm doar că nu e prin nimic dovdit că glonţul a fst des
tinat prinţesei, care se bucura la Praga de stimă unanim.. Dr dacă to
tuşi, aşa s-au petrecut lucrurile, ucigaşul nu va rnîne nepedepsit

' 
iar 

durerea prinţului n-a fost, desigur, mai mare decît aceea a mamei 
'
care 

* Vltavei. - Nota Red. 
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a văzut cum e dusă, cu capul zdrobit, fiica ei de 19 ani, şi ea o victimă 
nevinovată. Cit despre expresia din cuprinsul adresei : „vitezele trupe 
care au luptat cu atîta bărbaţie sub comanda dv. " ,  sînt întru totul de 
acord cu cetăţeanul Goschen, dar dacă linsul ar fi văzut, aşa cum am 
văzut eu, cu ce furie războinică s-au năpustit „vitezele trupe" luni, ld 
amiază, în Zeltnergasse asupra mulţimii neînarmate, ar fi găsit că expre
sia sa e mult prea palidă. ln ce mă priveşte, trebuie să recunosc, oricît 
ar fi lezata prin aceasta mîndria mea de ostaş, că eu, care mă plimbam 
în linişte prin apropiere de catedrală printre femei şi  copii, a trebuit s-o 
iau la fugă împreună cu aceştia cînd am văzut apropiindu-se un grup 
de 30--40 de grenadieri cezaro-crăieşti, dar în atîta grabă că mi-am lt
sat întregul bagaj, adică pălăria, în mîinile învingătorilor, întrucît am 
considerat că e de prisos să ştept p ină ce loviturile care se înteţeau în 
urma mea mă vor atinge şi pe mine. Mi-a fost dat totuşi să văd, la şase 
ore după aceea, cum din Zeltnergasse aceiaşi grenadieri cezaro-crăieşti 
au găsit cu cale să tragă, timp de o jumătate de oră încontinuu cu mi
tralii ş1 cu obuze de şase pfunzi asupra unei baricade din apropiere, care 
era apărată de cel mult 20 de oameni şi  pe care, totuşi, n-au putut s-o 
ia decît pe la miezul nopţii, după ce a tost părăsită de apărătorii ei. Nu 
s-a ajuns încă la lupte corp la corp, cu excepţia unor cazuri izolate în 
care superioritatea numerică era de partea grenadierilor. Judecind după 
distrugerile provocate clădirilor, Graben şi Aleea nouă au fost curăţate, 
în cea mai mare parte, de c.tre artilerie şi îmi· permit să întreb dacă 
era nevoie de prea mare dispreţ de moarte pentru a curăţa, cu rafalele 
mitraliilor, o stradă destul de largă, pe care o apărau cel mult 100 de 
oameni aproape neînarmaţi. 

ln ceea ce priveşte ultimul discurs al d-lui dr. Stradal din Teplitz •, 
în care el spune că „ziarele din Praga s-au pus în slujba unor interese 
străine" (prin care trebuie să subînţelegem interesele Rusiei), ţin să de
clar, în numele presei independente din Praga, că asemenea afirmaţie 
este sau o mostră de ignoranţă crasă, sau o calomnie infamă, a cărei ab
surditate a şi fost îndeajuns dovedită şi va fi dovedită şi de acum îna
inte de atitudinea ziarelor noastre. Presa liberă din Praga n-a urmărit 
niciodată altceva decît să apere independenţa Boemiei şi egalitatea în 
drepturi a ambelor naţionalităţi. Ea ştie însă foarte bine că reacţiunea 
germană caută să p rovoace aici, ca şi în Poznan şi în Italia, un naţio
nalism egoist, în parte pentru a reprima revoluţia în interiorul Germaniei, 
în parte pentru a pregăti soldăţimea în vederea unui război civil. 

Scris la 1 1  iulie 1 8  

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 42 
din 12 rnlie 1 848 

*- Teplice. - Nota Red. 
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Dezbaterile conciliatoare din 7 iulie 

Colonia, 1 2  iulie. Abia aseară tîrziu de tot am p rimit darea 
de seamă a şedinţei conci�iatoare din 7 iulie. D ările de s eamă 
stenografice, c are de obicei veneau aici doar cu 24 de ore 
mai tîrziu decît comunicările corespondenţilor, întîrzie acum 
tot mai mult în loc să ajungă mai devreme. 

Cît de uşor ar putea fi lichidată această întîrziere, se vede 
din rapiditatea cu care ziarele franceze şi engleze publică 
dările de seamă ale adunărilor lor legislative. Parlamentul 
englez îşi p relungeşte adeseori dezbaterile pînă la 4 dimi
neaţa, şi p este patu ore darea de seamă stenografic ă  a şedin
ţei, tipărită în „Times " ,  este răspîndită în toate colţurile 
Londrei. Parlamentul francez rareori îşi deschidea şedinţele 
înainte de ora 1 d.a. şi le termina pe la orele 5�, dar încă la 
ora 7 „Moniteur" era obligat să predea o copie a dării de 
seamă stenografice redacţiilor tuturor ziareloT din Paris. De 
ce n-ar putea onorabilul nostru „Staats-Anzeiger" să apară şi 
el tot atît de repede ? 

Dar să trecem la şedinţa din 7 iulie, în cadrul căreia gu
vernul Hansemann a fost deseori luat în z eflemea. Trecem 
p este protestele care s-au făcut auzite încă de la începutul 
şedinţei, p este p ropunerea lui d'ier de a se reveni asupra 
hotărîrii adoptate spre sfîrşitul ş edinţei din 4 iulie (această 
p ropunere a fost mnţinută pe ordinea de zi) şi p este nume
roase alte propuneri înscrise p e  ordinea de zi. Incep em de-a 
dreptul cu interpelările şi ·propunerle neplăcute c are s-au 
abătut astăzi asupra guvemlllui. 

Primul care a luat cuvîntul a fos t d-l Philipps. El a adre
st guvernului următoarea întrebare : ce măsuri au fost luate 
p entu apărarea grlllliţelor noastre dinspre Rusia. 

D-l Auerswald : Consider că nu este indicat să r ăspund la 
a ceastă întrebare într-o şedinţă a Adnării. 
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Il înţelege.m prea bine pe d-. Auerswald. Singurul răspuns 
pe care l-ar fi putut da ar i fost : nici una, sau, ca să fim mai 
pecişi, au fost [uate citeva regimente de la graniţa rusească 
şi transportate în grabă la Rin. Ceea ce ne miră este însă fap
tul că Adunarea a acceptat cu dstulă uşurinţă acest răspuns 
ridicol al d-lui Auerswald, această eschivare p rin : car tel 
est notre bon plaisir *, care a fost întîmpinat cu cîteva „hui
duieU ale unora şi srigăte de „bravo ! " ale altora diIltre 
deputaţi. 

D-l Borries propune, ca, în al doilea semestru al anului 
1848, ultima clasă de contribuabili să fie s cutită de impozitul 
pe clase şi să se sisteze imediat execuţiile silite pentru înca
sarea, de la această clasă, a restanţelor din primul semestru. 

Propunerea este înaintată comisiei speciale. 
D-l Hansemann se ridică şi declară că prnblemele acestea 

de ordin inanciar rebuie studiate cu toată seriozitatea. Cu 
rezolvarea acestei probleme se mai poate aştepta, cu atît mai 
mllt cu cît săptămîna viitoare dînsul va supune spre exami
nare o s erie de legi financiare, printre care şi un proiect de 
l ege cu p rivim la impozitu[ pe clase. 

D-l Krause pune următoarea întrebare ministrului de fi
nanţe : nu s-ar putea ca pînă la începutul lui 1 849 impozil 
pe măoiniş, impoziul perceput la tăierea vitelor şi imp ozitul 
pe clase să fie înlocuite cu un impozit pe venit ? 

D-l Hansemann se vede nevoit să se ridice încă o dată 
de la locul său şi să declare, p e  un ton enervat, că a mai spus 
o dată că săptmîna viitoare va p rezenta spre examinare o 
serie de legi financi are. 

Dar cu aceasta p aharul suferinţelor d-lui Hansemann nu 
a fost încă golit. Acum se ridică d-l Grebel şi formulează o 
lungă p ropunere, din care fiecare cuvîllt e ca un stilet înfipt 
în inima d-lui Hansemann : 

Avînd în vedere că lansarea proiectatu[ui împrumut forţat 
nu poate fi în nici un caz justificată p rin simpla afirmaţie că 
visieria şi finanţele sînt secătuite ; 

avînd în vedere că p entru a discuta chestiunea împrumu
tului forţat (împotriva căruia d�l Grebel ţine să protesteze 
atîta timp cît n-a fost încă adoptată o constituţie care să co
respundă uturor promisiunilor) ste nevoie de o verificare 
a tuturor registelo r  şi do cumentelor privitoare la administra
rea finanţelor, d-l Grebel propune : 

* - fiindcă aşa ne place nouă. - Nota Trad. 
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să se numească o comisie care să verifice to ate registrele 
şi do cumentele privind administraDea finanţelor şi a vistieriei 
u începere din 1840 şi pînă în momentul de faţă şi să înto c
mească un raport asupDa celor constatate. 

Mai rea însă decit propunerea d-lui Grebel este expunerea 
de mo tive făoută de dînsul. El vorbeşte de numero asele zvo
nuri în legătură cu folosirea ilegală şi risipa practicată în ad
ministrarea vistieriei statului, zvonuri care neliniştesc opinia 
publică ; el cere, în interesul poporului,  să se arae acestuia 
e ce s-au cheltuit toţi banii pe care i-a plătit în decursl celor 
30 de ani de pace ; l declară că, atîta timp cît nu va fi dată 
o asmenea explicaţie, Adunarea nu va putea vota nici un 
golo gan. Imprumutul forţat a stîmit o mare agitaţie, împru
mutul forţat este o condamnare defini tivă a întregii admi
nistrări financiare de pînă acum, împrumutul forţat este pen
ultimul pas spre falimentul statului. lmpmutul forţat a pro
vocat o uimire cu atît mai mare, cu cît eram deprinşi să auzim 
vorbindu-se într-una că situaţia financiară e excelentă şi că, 
chiar în cazul unui război serios, vustieria statului ne-aT scuti 
de nevoia lansării runui împrumut. Se ştie, doar, că, după eva
luările făoute chiar de d-l Hansemann în Dieta unită su.lla 
aflată î n  vistieria statulu� trebuie să se ridice la cel puţin 
30.000.000. Ceea ce era şi de aşteptat, întrucît nu numai cl 
au continuat să fie pl ăite aceleaşi impozite mari din timpul 
războiului , dar suma lor globală a sporit necontenit. 

Dar iată că a venit ştirea că se pune la cale lansarea unui 
împrumut forţat şi , o dată cu această şti re, u această amară 
decepţie, a dispărut orice încredere. 

Singurul mijloc de restabire a acestei încrederi co nstă 
în a prezenta neîntîrziat o dare de seamă exactă asupra si
tuaţiei financiare a statului. 

Ce-i drep t, d-'l Hansemann a încercat, prin diferite obser
vaţii umoristice, s ă  îndul cească pilula amară atunci cînd a 
făcut comuicarea în legătură cu lansarea împrumutului for
ţat ; dar el a trebuit, totşi, să recunoască că împrumutul for
ţat creează o impresie neplăcută. 

D-l Hansemann răspunde : Se înţelege că, dacă cere bani, 
guvernul este gata să dea toate lămuririle necesare asupra 
felului cum au fost ·cheltuite mele încasate pînă acum. Să 
e aştpte deci pînă ce vo r fi  supuse dezbaterilor legile fi
nanciare de care am amintit pîn ă acum de două ori. Cit des
pre zvo nurile că în vistieria statului existau sume enorme şi 
că în ultimii ani aceste sume s-au micşorat, ele sînt cu to tul 
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neîntemeiate. Este cît se poate de firesc ca în aceşti ani grei, 
în actuala criză politică, legată de o stagnare nemaipomeită 
a afacerilor, cea mi strălucită situaţie financiară să se trans
forme într-o situaţie dificilă. 

„S-a spus aici c. împrumutul forţdt este un prevPstitor al falimen
tului statului. Nu, domnilor, el nu trebuie să fie un asemenea prevesti
tor ; dimpotriva, el trebuie să ducă la o înviorare a creditlllui. 

(Trebuie ! trebuie ! ca şi cum efectul împrumutului forţat 
asupra creditului ar depinde de pio asele dorinţe ale d-lui 
Hansemann ! ) .  Cît de neîntemeiate sînt asemenea temeri , ne-o 
arată urcarea cursului efectelor publice. Aşteptaţi deci, dom
nilor, pînă ce vor fi publicate legile financiare pe care vi le 
promit astăzi pentru a patra o ară. 

(Prin urmare, creditul statului prusian este atît de zdrun
cinat, î ncît nici un capitalist nu vrea să-i avanseze bani nici 
chiar cu dobînzile cele mai cămătăreşti, şi d-l Hansemann nu 
vede altă ieşire din această situaţie decîţ_ ultimuQ mijloc l a  
care recurg statele falimentare : î mprumutul forţat ; ş i ,  într-o 
asemenea situaţie, d-l Hansemann se mai apucă să vorbească 
despre creşterea creditului statului pentru că, pe măsură ce 
ne-am depărtat de 18 martie, curisul efectelor publice s-a r
cat, destJl de anevoie, cu 2-30/o ! Şi d t  de mult o să scadă 
cursul acestor efecte cînd împrumutul forţat va fi lansat cu 
adevărat ! ) .  

D-l Behnsch insistă asllpra nllmirii unei comisii de verifi
care financiară, aşa cum s-a propus. 

D-l Schramm : Despre .o aj utoriare a celor nevoiaşi pe seama 
mijloacelor statului nici nu face să vorbim ; şi dacă pe noi 
l ibertatea ne costă bani, pe guvern în nici un caz ea nu l-a 
costat pînă acum nimic. Dimpotrivă, l a alocat mai degrab. 
sume de bani pentru ca libertatea să nu ajungă la stadiul de 
dezvoltare în care ne aflăm noi acum. 

D-. Matze : Pe lîngă cele ce ştiam pînă acum, şi anume c ă 
în vistieria statului nu este nimic , mai aflăm acum că în ea nu 
mai există de miltă vreme nimic. Această noutate este o do
vadă în plus de necesitatea numirii unei comisii. 

D-l Hansemann se vede iarăşi nevoit să se ridice de l a  
locl său : 

„Eu n-am spus niciodată că în vistieria statului nu este şi n-a fost 
nimic ; dimpotrivă, am afirmat că în ultimii -7 ani fondul vistieriei 
statului a sporit considerabil• ,  
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(Dacă comparăm această declaraţie cu memoriul adresat 
de d-l Hansemann Dietei unite şi cu mesajul tronului, cu greu 
ne vom da seama de adevărata stare de lucruli) . 

Cieszkowski : „Sînt de acord cu propunerea d<lui Grebe1 , 
pentru că d-l Hansemann ne face întotdeauna promisiuni şi, 
o ri de cîte ori se pune aici o problemă de o rdin fin anciar, dîn
sul ne trimite la explicaţiiJle d-sale viitoare, p e care însă uită 
să le mai dea vreodată. Această tărăgănare mi se pare cu atî t 
mai de neînţeles, cu cît d-� Hansemann deţine postul de m i
nistru de p este trei luni de zil e " .  

D-l Milde, ministrul comerţului, vine în sfîrş�t în ajutorul 
colegului su aflat în încmicătură. El imploră Adunarea să 
renunţe itotuşi la numirea comisiei, promite că guvenul va da 
dovadă de cea mai mare sinceritate şi insistă să se analizeze 
cu atenţie situaţia. Acum însă trebuie acordat tot sprijinul 
guvernJui, care se străduieşte tocmai să sco ată corabia sta
tului din situaţia dificilă în c are se află ea în momentul de 
fată. Adunarea îi va da, desigur, o mină de ajutor. (Bravo ! ) .  

D-l Baumstark încearcă ş i  dînsul, p e  cît  îi e posibil, s ă-i 
vină în ajutor d-lui Hansemann. Dar ministrul finanţelo r  nu 
putea să-şi găsească un apărător mai neîndemînatic şi mai 
lipsit de tact : 

„I fi un prost ministru de finanţe acela care ar vrea să ascundă 
situaţia în care se află finanţele. Şi  dacă un ministru de finanţe declară 
că va da explicaţiile cuvenite, noi trebuie să-l considerăm sau om cinstit, 
sau con trarul 1 1  (Rumoare în sală).  Domnilor, eu n-am insultat pe nimeni ; 
eu am spus : dacă un ministru de finanţe, iar nu : dacă ministrul de fi
nanţe" I 1 1  

Reichenbach : Unde sînt frumoasele zile de altădată cînd 
se angajau ample dezbateri şi se discutau probleme de prin
cipiu, cînd se punea chestiunea de încredere ? Pe atunci 
d-l Hansemann nu avea altă dorinţă mai aprigă dec î t  aceea 
de a se arunca în luptă, pe cînd acm, cînd i se prezintă un 
a€menea prilej , şi încă într-un domeniu care-l p riveşte pe 
dînsul, acum se eschivează ! Intr-adevăr, miniştrii fac Într-una 
promisiuni şi enunţă principii numai pentru a se lepăda de 
ele după cîteva o re. (Rumo are în sală) . 

D-l Hansemann aşteaptă să vadă dacă nu ia careva cuvîn
tul în apărarea lu.. Dar nu se arată nimeni dispus să facă 
treaba asta. In sfîrşit, vede cu groază oum se ridică deputatul 
Baumstark şi, p entru ca acsta să nu-l mai caracterizeze încă 
o dată drept un „ om cinstit" ,  se grăbeşte să ia el cuvîntul. 
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V-aţi aşteptat poate ca leul Duchâtel, dup ă ce a fost întă
rîtat, împuns u ace, sîaîit de întreaga opoziţie, s ă-şi arate în 
cele din urmă deplinătatea forţelor sale, să-şi doboare adver
s arii, într-un cuvînt să pună chestiunea de încredere ? Dar, 
vai, din fermitatea şi temeritatea de altă dată n-a mai rămas 
nici urmă, iar vechea măreţie a dispăut, aşa cum a dispărut 
şi conţinutul vistieriei statului în vremurile grele I Cu capul 
plecat, plin de umilililţă, de nerecunoscut stă în faţa noastră 
marele financiar. Lucrurile au mers pînă acolo , încît el este 
iarăşi nevoit să recurgă la principii. Şi încă la ce principii l 

„Oricine a avut ocazia să se ocupe de chestiunile financiare şi de 
multitudinea de cifre (! !) cu car. se operează în acest domeniu, ştie că nu 
se poate ajunge la o discutare temeinică a lor în cadrul unei interpelări, 
ştie că problemele fiscale sint atit de complexe, incit pe marginea lor se 
poartă discuţii în adun.rile legislative " (d-l Hansemann îşi aminteşte de 
strălucitele discursuri rostite de dinsul odinioară în Dieta unită) „zile de-a 
rîndul şi chiar săptămini " .  

Dar cine cere o asemenea discutare telleinică ? In primul 
rînd, i s-a cerut d-lui Hansemann o simplă eiplicaţie, un sim
plu „da" sau „nu " în chestiunea impozitelor ; apoi i s-a cerut 
avizul pentru instituirea unei comisii de verifica1e a felului 
cum a fost administrată pînă în prezent vistieria statului etc. ; 
şi ,  dup ă ce dIIlsul s-a eschivat de fiecare dată, s-a insistat asu
pra contrastului dintre promisiunile făcute de el înainte şi 
atitudinea sa rezervată de acum. 

Şi toomai pentu că „cheitiunhle financiare şi numărul 
mare de cifre cu care se op erează în acest domeniu " necesit. 
timp , tocmai de aceea comisia trebuie să-şi înceapă imediat 
lucrările ! 

„Dacă totuşi n-am adus mai devreme în discuţie chestiunile finan
ciare, faptul se datoreşte unei cauze destul de serioase : am crezut că, 
dacă am să mai aştept puţin. are să fie mai bine pentru situaţia ţării. 
Speram că se va restabili întrucîtva liniştea în ţară şi, o dată cu aceasta, 
se va înviora într-o oarecare măsură şi creditul statului ; doresc ca 
această speranţă să nu se dovedească zadarnică şi sînt convins că am 
procedat cum trebuie neprezentînd mai devreme aceste legi• .  

Ce destăinuiri I Legile financiare ale d�lui Hansemann, care 
urmăresc să consolideze credim statului, sînt prin umare 
astfel întocmite, încît ameninţă să zduncine acest credit. 
D-l Hansemann a socotit că e cazul să mai păstreze n timp 
o arecare secretul asupra situaţiei financiare a ţării.  

Dacă statul s e  află într-o asemenea situaţie, atunci d-l Han
s emann dă dovadă de lipsă de răspundere cînd face asemenea 
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declaraţii imprecise, în loc să arate în mod deschis care e 
adevărata situaţie financiară şi să spulbere, cu ajutorul fap
telor, orice zvonuri şi îndoieli. ln parlamentul englez o ase
menea declaraţie lipsită de tact ar fi imediat urmată de un 
vot de neîncredere. 

D-l Siebert : 

„Pînă acum n-am fdcut mm1c. Toate problemele importante, de în
dată ce erau pe punctul de a fi rezolvate, au fost scoase de pe ordinea 
de zi sau amînate. Noi n-am luat pînă acum nici o hot.rîre cu caracter 
definitiv, încă n-am dus nici o treabă p înă la capăt. Să procedăm şi 
astăzi aşa, să aminăm din nou rezolvarea problemei, lăsîndu-ne legănaţi 
de promisiuni ? Cine ne garantează că guvernul se va menţine încă o 

săptămînă la pu tere ?" 
D-l Parrisius propune un amendament prin care d-l Han

semann este invitat ca, în termen de două săptămîni, să 
prezinte unei comisii de control, compusă din 16 membri şi 
care urmează s ă  fie aleasă imediat, datele necesare în legă
tură cu administrarea finanţelor şi a vistieriei statului de la 
1 840 înco ace. D-l Parrisius declară că alegătorii săi i-au 
î ncredinţat o misiune specială : ei vor să ştie ce s-a făcut cu 
vistieria statului, care în 1840 depăşise sma de 40.000.000. 

Acest amendament, care e şi mai incisiv decît propu
nerea iniţială, părea menit să-l facă să tresară pe istovitul 
nostru Duchâtel. Nu se va pune oare chiar acum chestiunea 
de î ncredere ? 

Din contra, d-l Hansemann, care s-a pronunţat împo triva 
propunerii, nu are absolut nimic de obiectat împ otriva 
acestui amendament şi a cara cterului său ultimativ, atît de 
ofensator ! El ţine doar să observe că treaba asta cere enorm 
de mult timp şi îşi exprimă compătimirea pentru bieţii 
membri ai ·comisiei care vor trebui să-şi asume o sarcină atît 
de ingrat.. 

După aceea s-au făcut unele obs ervaţii în legătură cu 
votarea, cu care prilej oratorii nu s-au putut abţine de l a  
unel e  aluzii nep.cute la adresa d-lui Hansemann. S-a trecut 
apoi la vot : diferitele propuneri, motivate şi nemotivate, în 
legătură cu o rdinea de zi au fost respinse, şi e adoptat, 
aproape în unanimitate, amendamentul lui Parrisius, căruia 
i s-a raliat şi d-l Grebel. 

D-l Hansemann a scăpat de o înfrîngere categorică numai 
datorită faptului că n-a opus nici o rezistenţă, numai dato
rită abnegaţiei cu care a înghiţit ofensa pe care i-a adus-o 
Parrisius. Umilit, î nfrînt, zdrobit, el stătea pe banca sa ai-
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doma unui copac desfrunzit care provoacă milă pînă şi celor 
mai sarcastici zeflemişti. Să ne amintim de cuvintele poe
tului : 

Măi, Fritze, nu este de nasu-ţi să vrei 
Pe oameni, ce-au fost mari o dată, 
Să-i chinui cu vorbe, rîzîndu-ţi de ei 
Cu gluma-ţi de bilei, nesărată ! 14° 

Darea de seamă asupra părţii a doua a şedinţei o vom 
publi ca în num ărul de mîine. 

Scris de F. Engels la 1 2  iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 44 
din 14 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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D-1 Forstmann despre creditul public 

Colonia, 1 3 iulie. In discursul rostit de el la şedinţa con· 
ciliatoare din 7 iulie crt. ,  d-l Forstmann a enunţat urmă· 
torul argument irezistibil care a făcut să dispară toate 
îndoielile neobrăzaţilor deputaţi de stînga în ce priveşte 
stabilitatea creditului statului prusian : 

„Spuneţi şi dv., s-a redus la zero încrederea in finanţele Prusiei 
dacă ieri, la bursă, efectele publice de 31/2 % ,  la un scont de 51/2 % ,  au 
fost cotate la 72 % din valoarea lor nominală ? "  

D i n  cele de mai sus reiese că d-l Forstmann este tot atît 
'de putin versat în speculaţiile de bursă pe cît e de puţin 
cunos cător în problemele de economie politică. Dacă ar fi 
jus tă premisa d-sale că preţul efectelor publice este întot
deauna invers proporţional cu preţul b anilor, atunci 
situaţia efectelor publice prusiene de 31/20/o ar fi, într-ade
văr, neobişnuit de favorab ilă, deoarece în acest caz, la un 
scont de 5 1/2 % ,  ele ar putea s ă  fie cotate nu la 72 % ,  ci numai 
la 63 7 /11 0•0 • Dar cine i-a spus d-lui Fostmann că un aseme
nea raport inversat există în orice moment dat, în condiţiile 
stagnării afacerilor, şi nu de- a lungul nei perioade de 
5-10 ani ? 

De ce depinde preţul banilor ? De raportul care se sta
bileşte de fiecare dată între cerere şi ofertă, de lipsa sau de 
prisosul de b ani care există în momentul dat. De ce depinde 
lipsa sau abundenţa de bani ? De situaţia industriei în fie
care moment dat, de stagnarea sau de prosperitatea schim
bului considerat în ansamblu. 
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De ce depinde preţul efectelor publice 1 Tot de raportul 
€xis tent în fiecare moment dat între cerere şi ofertă. Dar de 
ce depinde acest raport 1 De foarte multe condiţii, care, mai 
cu seamă în cazul Germaniei, sînt extrem de complicate. 

In Franţa, Anglia, Spania şi în general în toate ţările ale 
căror efecte publice se negociază pe piaţa mondială, creditul 
statului este elementul hotărîtor. In Prusia însă şi în statele 
germane mai mici, ale căror efecte sînt cotate numai la mi
cile burse lo cale, acest credit are un rol s ecundar. Aici cea 
mai mare parte din efectele publice servesc nu la specu
laţii, ci la investiţii sigure de capital, la asigurarea unei 
rente fixe pentru posesorul lor. Numai o parte din ele -
relativ redusă - ajunge la burse şi în comerţ. Aproape în
treaga sumă a dato riei publice se află în mîinile micilor ren
tieri, ale văduvelo r  şi o rfanilor, ale consiliilor de tutelă etc. 
Scăderea cursului efectelor ca urmare a s căderii creditului 
statului constituie un motiv în plus pentru această categorie 
de creditori ai statului să nu-şi vîndă efectele publice pe 
care le deţin. Renta le ajunge doar pentru cele necesare 
traiului ; dacă îşi vînd aceste efecte publice cu o pierdere 
mare, se ruinează. Efectele publice, în număr destul de 
redus, care circulă la cele cîteva mici burse lo cale nu pot, 
fireşte, să fie supuse în aceeaşi măsură unor puternice şi 
rapide oscilaţii ale cererii şi ofertei, ale scăderii şi urcării 
cursului, aşa cum e cazul cu masa enormă de efecte publice 
franceze, spaniole etc., care .constituie mai cu seamă un 
obiect de speculaţii şi care circulă, în mari cantităţi, la toate 
marile burs e de efecte din lume. 

De aceea cazurile cînd capitaliştii sînt nevoiţi, din lipsă 
de bani, să-şi vîndă efectele publice la o rice preţ şi  să pro
voace în felul acesta o scădere a cursului lor sînt destul 
de rare în Prusia, în timp ce la Paris, Amsterdam etc. ele 
constituie un fenomen obişnuit, mai cu seamă după revolu
ţia din februarie, şi au influenţat într-o măsură mult mai 
mare în direcţia deprecierii nemaipomenit de rapide a 
efectelor publice franceze decît creditul scăzut al s tatului. 

Totodată, în Prusia cumpărăril e fictive („marches a 
terme") 141,  care la Paris, Amsterdam etc. reprezintă maj ori
tatea tranzacţiilor de burs ă, sînt interzise. 

Dacă se ţine s eama de această importanţă comerdală, 
complet diferită, a efectelor prusiene, care au curs pe piaţa 
lo cală, şi a efectelor franceze, engleze, spaniole etc., care au 
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curs pe piaţa mondială, devine clar că cursul efectelor pru
siene în nici un caz nu reflectă, în aceeaşi măsură ca efec
tele publice franceze etc . ,  cele mai mărunte complicaţii poli
tice din statul respectiv şi că creditul statului nu exercită 
î n  mc1 un caz o influenţă atît de hotărîtoare şi de rapidă 
asupra cursului efectelor publice prusiene cum e aceea pe 
-care o exercită asupra efectelor altor state. 

Pe măsură ce Prusia şi micile state germane sint antre
nate în oscilaţiile politicii europene, pe măsură ce creşte 
puterea burgheziei , efectele publice ca şi proprietatea fun
c i ară pierd caracterul lor patriarhal, inalienabil, s int atrase 
în ci'culaţie, devin un articol de comerţ, care trece deseori 
din mîinile unora în mîinile altora, iar cu timpul vor putea 
chiar să pretindă un loc modest pe piaţa mondială. 

Din aceste fapte rezultă : 
1n primul rînd. E incontestabil că în medie, pe o perioadă 

de timp mai îndelungată şi în condiţii cînd creditul statului 
rămîne neschimbat, cursul efectelor publice creşte pretu
tindeni în aceeaşi proporţie în care scade nivelul dobînzii 
-şi invers. 

ln al doilea rînd. In Franţa, în Anglia şi în alte ţări, aces t 
raport se stabileşte chiar pentru intervale de timp mai 
.s curte, deoarec e  în aceste ţări cea mai mare parte a efecte
lor publi ce se află în mîinile speculanţilor şi deoarece dese
ori, din cauza lipsei de bani, au loc vînzări silite, care re

glează în fiecare zi rapo rtul dintre cursul efectelor şi nivelul 
dobînzii. De aceea acolo acest raport are adeseori o exis
tenţă real ă în fiecare moment dat. 

ln al treilea rînd. In Prusia, dimpotrivă, acest raport se 
stabil eşte numai pentru media unor perioade de timp mai 
indelungate, pentru că cantitatea de efecte publice disponi
bile este cu totul redusă, iar tranzacţiile la burs ă sînt limi
tate, pentru că vînzările provocate de lipsa de bani - vîn
zări care sînt de fapt un factor de reglare a acestui raport 
- intervin numai arareori, pentru că la aceste burse locale 
cursurile efectelor sînt determinate, în primul rînd, de in
fluenţe locale, iar preţul banilor este determinat de influenţa 
pi eţei mondiale. 

ln al patrulea rînd. Prin urmare, cînd d-l Forstmann vrea 
să tragă din rapo rtul dintre preţul banilor şi cursul efec
telor publice concluzii privitoare la creditul statului pru-
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sian, el dă dovadă de o totală necunoaştere a problemei. 
Cursul efectelor de 31/2°/o, cotate la 72°/o din valoarea nomi
nal ă şi la un s cont de 5 1/2 % , nu pledează cîtuşi de puţin în 
favoarea creditului statului prusian, pe cînd împrumutul for
ţat pledează întru to tul împotriva lui. 
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Dezbateri conciliatoare 

Colonia, 1 4  iulie. Azi ne vom ocupa de cea de-a doua 
parte a şedinţei conciliatoare din 7 iulie. După dezbaterile 
în legătură cu comisia financiară, care au fost atît de neplă
cute pentru d-l Hansemann, le-a fost dat şi domnilor miniş
tri să cunoască momente de oarecare amărăciune. A fost o 
zi de interpelări şi propuneri cu caracter de urgenţă, o zi de 
atacuri împotriva guvernului şi de serioase dificultăţi pen
tru el . 

Deputatul Wander face o propunere în sensul că orice 
funcţionar care arestează în mod ilegal pe un cetăţean să 
fie obligat s ă-l despăgubească în întregime pentru prejudi
ciile pricinuite şi totodată să fie trimis la închisoare pe un 
termen de patru ori mai lung decît acela în care a fost 
reţinut cetăţeanul arestat de el. 

Propunerea, neavînd un caracter de urgenţă, este trimisă 
la comisia specială . 

Ministrul justiţiei, Mărker, declară că adoptarea acestei 
propuneri nu numai că nu va înăspri pedeapsa prevăzută de 
legislaţia actuală pentru funcţionarii c are operează arestări 
ilegale, dar, dimpotrivă, va face ca ea să fie mai blindă. 
(Bravo I) . 

D-l ministru al justiţiei a uitat doar să menţioneze că 
potrivit legilor în vigoare, şi anume potrivit legilor vechi
prusiene, un funcţionar aproape că nu are posibilitatea să 
aresteze pe cineva ilegal . Arestarea cea mai arbitrară poate 
fi justificată pe b aza unor paragrafe din vechiul şi Tespectatul 
cod civil prusian. 

Am vrea totodată să atragem atenţia asupra pro cedeelor 
cu totul neparlamentare la care au început să recurgă d-nii 
miniştri. Ei aşteaptă pînă ce propunerea este înaintată co
misiei speciale sau secţiei respective, pentru ca abi a  dup ă. 

t6 - Marx-Engels, Opere, ,·ol. 5 
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aceea sa-ş1 exprime punctul lor de vedere. In felul acesta ei 
sînt siguri că nu le poate aduce nimeni vreo obiecţie. Aşa a 
pro cedat d-l Hansemann cu prilejul examinării propunerii 
făcute de d-l Borries *, şi aşa pro cedează, de data asta, şi 
d-l Marker. ln Anglia şi în Franţa, d-nii miniştri care ar avea 
o asemenea comportare inadmisibilă în p arlament ar fi cu 
totul altfel chemaţi la o rdine. In timp ce la Berlin . . .  

D-l Schulze din Delitzsch prezintă următoarea pro· 
punere : să se ceară guvernului să p redea imediat Adunării, 
spre a fi studiate în secţii, to ate p roiectele de legi organice 
care au fo st elaborate sau sînt în curs de elaborare. 

Această propunere conţine şi ea un reproş voalat la 
adresa guvernului p entru neglijenţa sau tărăgănarea inten
ţionată cu c are sînt prezentate p roiectele de l�gi o rganice 
menite să completeze constituţia. Acest reproş a fost cu 
atît mai uşor de sezisat, cu cît în aceeaşi dimineaţă au fost 
supuse discuţiilo r  două proiecte de lege, p rintre care şi cel 
cu privire la garda civilă. Primul-minisţru, dacă ar fi fost 
ceva mai energic ,  ar fi trebuit să respingă î n  mod categoric 
această propunere. Dar, în loc să facă acest lucru, el roste
şte cîteva fraze generale despre eforturile guvernului de a 
satisface cu o rice chip justele dorinţe ale Adunării, şi pro
punerea este adoptată cu majoritate de voturi. 

D-l Besser adresează o interpelare ministrului de război 
în legătură cu lipsa unui regulament militar. Armata p ru
siană este singura care nu are un asemenea regulament. De 
aceea în to ate subunităţile ei, pînă la c ompanii şi esca
droane, domneşte o totală divergenţă de p ăreri în cele mai 
importante probleme ale serviciului militar, şi mai ales în 
privinţa drepturilor şi datoriilor diferitelor grade din armată. 
Există, ce-i drept, mii de ordine, dispoziţii şi prescripţii, dar, 
tocmai pentru că sînt atît de numeroase, atît de confuze şi 
de contradictorii, ele sînt mai mult decît inutile. In afară 
de aceasta, fiecare asemenea document trece printr-o serie 
de instanţe intermediare, unde este încărcat cu tot felul de 
completări, expl icaţii, note marginale şi note la notele mar
ginale, încît devine absolut de nerecuno scut. O asemenea 
c onfuzie, b ineînţeles, favorizează arbitrarul superiorilor r în 
timp ce subalternii trag doar ponoasele. Ca urmare, subalter
nul nu cunoaşte nici un fel de drepturi, ci  numai datorii. 
Inainte exista n regulament militar, numit regulamentul din 

* Vezi volumul de faţă, pag. 230. - Nota Red, 
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piele de porc, dar prin anii 1 820-1830 el a fost retras din 
folosinţa particularilor. De atunci nici n subaltern nu poate 
să invo ce prevederile lui pentru a-şi apăra interesele, în 
timp ce instanţele superioare continuă să aplice acest regu
lament împotriva subalternilor ! La fel stau lucrurile şi cu 
regulamentul corpului de gardă, care n-a fos t  adus nicio dată 
la cunoştinţa armRtei şi a rămas cu to tul inaccesibil subal
ternilor, care sînt totuşi pedepsiţi conform prevederilor lui ! 
Domnilor generali şi ofiţeri de stat-major le convine, fireşte, 
asemenea confuzie, care le permite să comită cele mai de
şănţate samavolnicii şi să exercite cea mai cumplită tiranie. 
Dar ofiţerii de grade inferio are, subofiţerii şi soldaţii au de 
suferit din această pricină, şi to cmai în interesul lor îl inter
pelează d-l Bes ser pe generalul Schreckenstein. 

Vă puteţi închipui cît de surprins trebuie să fi fo st d-l 
Schreckenstein cînd i-a fost dat să audă această lungă „po
lilo ghie de scrib" , cum le plăcea unora să se exprime prin 
anul 1 8 1 3  I Cum, armata prusiană nu are un regulament mi
litar ? Ce prostie ! Pe cuvînt de ono are, armata prusiană are 
cel mai bun regulament din lume, care este totodată şi cel 
mai laconic, căci el constă doar din trei cuvinte : „Ordinul 
se execută ! " . Dacă vreun soldat din această armată, „în 
care nu este permisă b ătaia" , c apătă cîţiva pumni sau cîţiva 
ghionţi şi e lovit cu patul puştii sau dacă vreun june loco
tenent care abia a terminat şcoala de cadeţi îl trage de 
b arb ă sau îi dă un bob îrnac în nas şi el se plînge de acest 
lucru, i se răspunde : „Ordinul se execută /" .  Dacă vreun 
maior ameţit de b ăutură, pentru a-şi oferi o distracţie plăcută 
după masă, pune batalionul său să mărşăluiască prin b ăl
toace care-i ajung pînă la b rîu -şi ordonă soldaţilor să se 
alinieze în careu şi vreun subaltern îndrăzneşte să se plîngă, 
i se răspunde : „Ordinul se execută !" .  Dacă ofiţerilor li se 
interzice să frecventeze cutare sau cutare cafenea şi ei îşi 
permit să facă vreo obiecţiune, li se răspunde : „Ordinul se 
execută ! " .  Acesta este cel mai bun regulament militar, deoa
rece se potriveşte pentru to ate cazurile. 

Dintre toţi miniştrii, singurul care nu şi-a pierdut cura
jul este d-l Schreckenstein. Soldatul care şi-a făcut stagiul 
pe vremea lui Napoleon, care timp de 33 de ani a cunoscut 
muştruluiala cazonă prusacă şi care nu o dată a auzit şue
rîndu-i gloanţele pe la urechi, nu are de ce să se teamă de 
concili atori şi de interpelările lor ! Mai ales cînd înaltul prin
cipiu „Ordinul se execută I" este în pericol ! 

16* 
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D omnilor, spune el, eu sînt în măsură să ştiu mai bine 
acest lucru. Eu îmi dau seama mai bine ce trebuie schimbat 
în această privinţă. Se urmăreşte aici provocarea unei rup
turi, dar ea nu trebuie să se producă, deoarece repararea ei 
e o treabă foarte grea. Sistemul militar a fost elaborat de 
Scharnhorst, Gneisenau, Boyen şi Grolmann ; el cuprinde un 
efectiv de 600.000 de cetăţeni înarmaţi şi instruiţi din punct 
de vedere tactic, şi, atîta timp cit se rnspectă disciplina, el 
asigură viitorul fiecărui cetăţean. In ce mă priveşte voi 
căuta s ă  menţin această disciplină. Şi cu asta cred c ă  am 
terminat ce aveam de spus. 

D-l Besser : D-l Schreckenstein nu a răspuns la întrebare. 
Dar din cele spuse de dînsul se poate trage concluzia că el 
este de părere că un regulament militar ar duce la slăbirea 
disciplinei I 

D-l Schreckenstein : Aşa cum am mai spus, voi face ceea 
ce este necesar în fiecare m oment pentru armată şi ceea ce 
v a  fi folositor serviciului militar. 

D-l Behnsch : Avem, totuşi, dreptUl să cerem ca d-l mi
nistru să ne răspundă măcar printr-un „da" sau „nu " s au să 
declare că nu vrea să răspundă. Pînă acum n-am auzit decît 
răspunsuri evazive. 

D-l Schreckenstein, pe un ton iritat : Nu consider util 
pentru serviciul militar să mai discut această interpelare. 

Serviciul militar, mereu s erviciul militar I D-'l Schre
cken stein mai crede şi acum că e general de divizie şi că 
stă de vorbă cu ofiţerii săi.  El îşi închipuie că şi în c alitate 
de ministru de război este obligat să se intereseze numai de 
serviciul militar, iar nu şi de justele raporturi care trebuie 
să existe între diferitele grade ale armatei, şi, în orice caz, 
nu şi de atitudinea armatei faţă de stat în general şi faţă de 
cetăţenii lui I Noi trăim tot ca pe vremea lui Bodelschwingh ; 
spiritul b ătrînului Boyn continuă să domnească nestînj enit 
în Ministerul de Război. 

D-l Piegsa face o interpeaare în legătură cu actele de 
violenţă comise împotriva polonezilor la Mielzyn în ziua de 
7 iunie. 

D-l Auerswald răspunde că trebuie să aştpte pină e va 
obţine informaţii coplete. 

A trecut, prin urmare, o lună întreagă, 3 1  de zile, de la 
aceste evenimente şi d-l Auerswald nu ste încă bine infor
mat ! Minunată metodă de conducere. 
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D-l Behnsch l întreabă pe dJ Hainsemalll dacă nu are 
umva de gînd, ou ocazia prezentării buge1.lui, să facă o 
scurtă expunere asupra modului cum au fost administrate 
Seehanlung din 1 820 şi vistieria statului din 1 840 şi pînă azi. 

D-l Hansemann, în hohotele de 1îs ale celor de faţă, spune 
că va putea răspunde peste o săptămînă la această întrebare. 

D-l Behnsch adreseaz ă o nouă interpelare în legătur ă  cu 
sprijinirea emigrării de către UVern. 

D-l Kihlwetter îi răpunde că aceasta este o chestiune 
care p riveşte pe toţi germanii şi-i recomandă d-lui Behsch 
să se adreseze arhiducelui Johann. 

D-1 Grebel adresează o interpelare d-lui Schreckenstein 
în legătură u funcţionarii administrativi din armată care 
sînt şi ofiţeri ai landwhrului. In timpul exerciţiilor land
wehrului, ei intră în serviciul activ, răpind astfel altor ofiţeri 
ai landwehrului posibilitatea de a s e  instrui. De aceea el face 
p ropunerea ca aceşti funcţionari să fie scutiţi de serviciul în 
landwehr. 

D-l Schreckenstein deda-ă că îşi va face datoria şi va 
examina această chestiune. 

D-l Feldhaus îl interpelează pe d-l Schreckenstein în 
legătură cu soldaţii care au murit la 18 iunie, în timpul mar
şului de la Poznan lJa Glogau ', şi la măsurile de pedepsire a 
celor vinovaţi de o asemenea barbarie. 

D-l Schreckenstein : lnîPlarea aceasta constituie un fapt 
real. S-a primit dej a n raport de la comandantul regimen
tului. N-a sosit �ncă rportul comandamentului general care 
a stabilit etapeile marşului. De a1ceea nu pot încă s ă  spun 
precis dacă dispozil de marş a fost sau nu încălcat. In 
afară de aceasta, ii este vorba de o acuzaţie adusă unui 
ofiţer de stat-major şi întotdeauna acuzaţiile de acest fl sînt 
de-a drpl penibile. Nădăjduic c ă  „înalta adunare gne
rală u ( 1 1  I) va îngădui amînarea răspunsului pnă ce vor sosi 
rapo artele. 

D-l Schreckenstein nu califică faptul drept barbarie ; p e  
dînsul î l  interesează numai dacă maiorul respectiv „a respec
tat ordinul".  Ce importanţă are c ă 1 8  soldaţi au murit în mod 
j alnic în mijlocul drumului, ca n işte animale, din moment 
ce ordinul se execută I 

D-l Behnsch, care a făcut aceeaşi intepelare ca şi d-l 
Feldhius, n e  : Eu îmi retrag interpelarea, pe care o con-

* - · Glogow. - Nota Red. 
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sider acm de p risos, însă cer ca d11 ministru de război să 
p recizeze ziua cînd va fi dispus să dea răspnsul. Au trcut 
dej a trei săptmîni de cînd a avut loc aceaStă întîmplare şi 
rapoartele ar fi putut s ă  fie demult aici. 

D'l Schreckenstein : Nu s-a pierdut nici un minut ; ra
poartele comandamentului general au fos t  cerute imediat. 

Presedintele vrea să ocolească chestiunea. 
D-l Behnsch : Il rog, totuşi, pe ministrul de războ i  să-mi 

răspundă şi să p recizeze în ce zi anume va face acest lucru .  
Preşedintele : Vrea, poate, d-l S chreckenstein „ .  
D-l Schreckenstein : Mi-e imposibil s ă  precizez cînd voi 

putea face acest lucru. 
D-l Gladbach : Paragraful 28 din regulament p revede că 

miniştrii sînt obligaţi să indice p recis ziua în care vor răs
punde la întrebările ce le-au fost puse. Insist şi eu asupra 
acestui lucru. 

Preşedintele : Il mai îutreb o dată pe d�l ministru .  
D-l Schreckenstein : N u  p o t  s ă  spl p recis î n  ce z i .  
D-l Gladbach : Imi menţin totuşi cererea. 
D-l Temme : Şi eu sînt de aceeaşi părere. 
Preşedintele : Poate că peste două s iptămîni d-l ministru 

de războ i „ .  
D'l Schreckenstein : Se prea poate. De îndată c e  voi �ti 

dacă este vorba de executarea unui ordin, voi răspunde. 
Preşedintele : Prin urmare, peste două săptămîni.  
In fellll acesta îşi face d-l ministru de război „dato ria" faţă 

de Adunare I 
D-l Gladbach mai adresează o interpelare ministrului de 

interne în legătură ·CU suspendarea funcţionarilor n eagreaţi 
de popor şi cu numirile cire se fac deocamdată, cu caracter 
provizoriu, în po sturile rămase vacante. 

D-l Kiihlwetter dă un răspuns u totul nesati sfăcăto r. Cele
lalte observaţii ale d-lui Gladbach, deşi l se opune cu dîrze
nie, sînt acoperite de murmurele, strigătele şi tropăiturile 
celor de dreapta, pe care out ez anţa lui i-a s co s  din sărite. 

Propunerea f.cută de d-l Berends ca Landwchrul, care e 
chemat să-şi îndplinească servicil. în interio rul ţării, s ă  fie 
pus sub comanda gărzii civile nu este considerată urgentă şi 
de aceea este retras ă. Urmează apo i  un foarte plăcut s chimb 
de păreri despre şiretlicurile de tot felul folosite în legătură 
cu comisia de la Poznan . Furtuna interpelărilor şi a propune
rilo r  cu caracter de urgnţă se potoleşte ; asemenea adierilor 
line ale zefirului şi murmurului molcom al pîrăului din luncă, 
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se sting ultimele sunete conciliatoare ale faimoasei şedinţe 
din 7 iulie. D-l Hansemann se duce acasă, mîngîindu-se cu 
gîndul că mumurele şi vo ciferările celor de dreapta au mai 
împletit cîteva flori în cununa lui de spini, i ar d-l Schrecken
stein îşi răsuceşte s atisfăcut mustaţa şi mormăie : „Ordinul 
se execută ! " .  
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Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby 

Colonia, 17 iulie. Am fost, în fine, din nou fericiţi cu 
„mari dezbateri" ,  ca să ne exprimăm cu cuvintele d-lui m
phausen ; dezbateri care au durat două zile încheiate. 

Tema acestor dezbateri este cunoscută : rezerva formulată 
de guvern faţă de imediata intrare în vigoare a hotărîrilor 
Adunării naţionale şi propunerea lui Jacoby de a se recunoa
şte Adnării dreptul de a lua imediat, fără să mai aştepte 
aprobarea cuiva, hotărîri cu putere de lege, dar în acelaşi 
timp de a se dezaproba hotărîrea Adunării cu p rivire la pu
terea oentrală142• 

Altor p opoare li se va părea de neînţeles om de a fost 
u putinţă angajarea de dezbateri pe asmenea temă. Dar noi 
ne aflăm in ţara stejarilor şi a teilor, aşa că lU trebuie să ne 
mire nimic. 

Poporul îşi trimite deputaţii săi în Adunarea de la Frank
furt, cu împuternicirea de a o proclama putere suverană peste 
întreaga Germanie şi peste toate guvernele ei ; pe baza suve
ranităţii ce i-a fost acordată de către popor, ea trebuie să 
elaboreze o constituţie a Germaniei. 

Dar, în loc să proclame neîntîrziat suveranitatea ei faţă 
de diferitele stătuleţe grmane şi faţă de Bundestag, Aduna
rea ocoleşte, timidă, orice întrebare care are vreo legătură 
cu această problemă şi păstrează tot timpul o atitudine neho
trîtă, şovăielnică. 

In cele din urmă, trece la 1ezolvarea unei problme hotă
rîoare : aceea a numirii uni puteri cenrale provizorii. 
Aparent independentă, însă de fapt dirijată de către guverne 
prin intermediul lui Gagem, alege ea însăşi pe regentul impe
rial ce-i fusese dinainte indicat de către guvene. 
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Bundestagul recunoaşte alegerea făcută şi formulează în 
oarecare măsură pretenţia ca ea să capete putere de lege 
abia după ce va fi confirmată ' de el. 

Şi, totuşi, din partea Hannovrei şi chiar a Prusiei se 
manifestă unele rezerve ; şi tocmai rezerva formulată de 
Prusia a stat la baza dezbaterilor din zilele de 1 1  şi 12 iulie. 

De data asta, prin urmre, camra de la Berlin nu e chiar 
aşa de vinovată dacă dezbaterile sînt destul de confuze. 
Vinovată este însăşi şovăienica, indolenta, neputincioasa 
Adunare naţională de la Frankfurt, dacă hotărîrile ei sînt de 
aşa natură încît, vorbind despre ele, nu poţi face altceva 
d ecît să baţi apa în piuă. 

Jacoby îşi argumentează propunerea sa într-o formă con
cisă şi cu limpezimea care-l caracterizează. El îngreuiază 
considerabil situaţia oratorilor din arLpa stîngă ; el spune tot 
ce se poate spune despre această propunere atunci cînd nu 
vrei să vorbeşti dspre istori l apariţiei putefii centrle, 
atît de compromiţător pentru Adunarea naţională. 

Şi înr-advăr, după dînsul, deputaţii de stînga nu au mai 
spus nimic nou ; oît despre cei de dreapta, la ei lucrurile au 
stat şi mai p rost : fie că au bătut apa n piuă, fie că au recurs 
la tot felul de subtilităţi juridice. Şi unii, şi alţii au epetat 
necontenit acelaşi lucru. 

Deputatului Schneider îi revine onoarea de a expune, 
primul, în faţa Adunării argumentele celor de dreapta. 

l încpe prin a invoca importantul argument că sus-zisa 
propunere se contrazice p e  ea însăşi : p e  de o parte recu
noaşte suveranitatea dunării nai.anale, iar pe de ailtă parte 
cere camerei conciliatoarn să facă o mustrare acestei Adu
nări şi, în felul acesta, să se situeze mai presus de ea. Orice 
p ersoană are eptl să facă o asemenea mustrare, nu însă 
şi Adunarea în plnul ei. 

Acest argument subll, de care oei de drearta sînt, bine
înţeles, nspus de mîndri, căci l se repetă în toarte discur
surile lor, wea să p romovze o torie ou totul nouă, potrivit 
căreia Adunarea are mai puţine dreptui în faţa Adunării 
naţionale dedt ficare P ersoană în parte. 

După acest prim şi important arment unnează n al 
doilea, în care este vorba de epublică. Germania ste alcă
tuită, în cea mai mare parte, din monarhii constituţionaile, şi 
de aceea trebuie să aibă un conducător constituţional neres
ponsabil, iar nu unul rpJblican responsabil. Acest arment 
a fost combătut, a doua zi,  de d-l Stein care a spus : Genna-
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nia, p rin o rganizarea i p olitică centrailă, a fost întotdeauna 
o republică, ce-i drept o republică călăuzită de clle mi bune 
intenţii. 

„Noi - a spus d-l Schneider - am fost împuterniciţi să ajungem 
la o înţeleqere pentru instituirea monarhiei constituţionale, iar depu
taţii de la Frankfurt au primit o împuternicire similară să ajungă la o 
înţelegere cu guvernele germane în vederea elaborării unei constituţii 
pentru Germania".  

Reacţiunea prezintă dorinţele ei drept fapte împlinite. 
Atunci cînd, cuprins de spaimă, Bundestagul, la ordinul unei 
adunări - aşa-zil PrpaPlament - cire nu avea nici o îm
putenicire legală, a convocat Adunarea naţională germană, 
nu se punea problema unei înţelegeri : atunci Adunarea 
naţională care a fost convocată era considerată ca suverană. 
Acum însă situaţia s-a schimbat. Zilele din iunie de la Paris 
au făcut să reînvie speranţele nu numai ale marii burghezii , 
dar şi ale adepţilor regimului care a fost răstunat. Fiecare 
iuncher din fund de provincie aşteaptă cu nerăbdare reveni
rea la vechiul său regim al cnutului, ş1 de la reşedinţa impe
rială din Innsbruck pînă la castelul natal al lui Heinrich al 
LXXII-lea începe să răsune chemarea de a se ajunge la o 
, ,înţelegere în vederea elabo rării unei constituţii germane " .  
D e  a cest lucru e vinovată, bineînţeles, însăşi Adunarea de Ia 
Frankfurt. 

„Prin urmare, Adunarea naţională a acţionat conform împuternicirii 
ce i-a fost acordată, alegîndu-şi un conducător constituţional. Dar ea a 
acţionat şi potrivit voinţei poporului ; covîrşitoarea majoritate a acestuia 
e pentru monarhia constituţională. Şi eu consider că ar fi fost o neno
rocire dacă Adunarea naţională ar fi luat o altă hotărîre. Şi nu pentru 
că sînt împotriva republicii ; în principiu eu recunosc - în această 
privinţă nu sînt de loc în dezacord cu mine însumi - că republica este 
cea mai perfectă şi mai nobilă formă de stat, dar în realitate noi sîntem 
încă departe de aşa ceva. La noi nu poate exista o asemenea formă atîta 
timp cit nu există şi spiritul corespunzător. Noi nu putem să dorim o 
republică atîta timp cit ne lipsesc republicanii, adică caracterele nobile, 
care nu numai în momentele de mare înflăcărare, ci în orice clipă să 
fie în stare să-şi subordoneze cu conştiinţa împăcată şi cu nobilă abne
gaţie propriile lor interese intereselor comune" . 

Poate oare cineva să ceară o mai bună dovadă a virtuţi 
lor reprezentate în camern de la Berlin decît aceste nobile 
şi modeste cuvinte ale deputatului Shneider ? Intr-adevăr, 
dacă mi exista vreo îndoială asupra aptitudinii germanilor 
pentu forma republical ă  de guvnare, această îndoială 
trebuia să e risipească ca fumul în faţa u.o r  asemenea 
exemple de autenică virtute cetăţenească, de nobilă şi mo-
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dstă abnegaţie pe care le oferă Schneider, acest Cincinat al 
nostru I In acest caz, Cinc.at al nostru poate să aibă tot 
curajll şi încrederea în sine şi în nenumăraţii cetăţeni nobili 
ai Germaniei, care şi ei considră că republica este c ea mai 
nobilă formă de stat, dar socotesc că ei Îlşişi sînt nişte proşti 
republicani : i sînt destul de maturi pentru republică şi ar 
suporta republica u aeeaşi eroică impasibilitate cu care au 
suportat monarhia absolută. O republică a oamenilor de 
treabă ar i cea mai fericită republică din cite au fost vre
odată : ar fi o republică fără Brutus şi Catilina, fără Marat şi 
ij eliile din iunie, o rpublică a „virtuţii s ătule şi a moralei 
solvabJle" 143• 

Cit de ama1nic se În?ală Cincinat�Schneider cînd face 
afirmaţii de felul acesta : 

,,In timpul absolutismului nu se pot forma caractere republicane ; 
spiritul republican nu poate să apară, aşa deodată, cit i bate din palme ; 
trebuie mai întîi să-i educăm în acest spirit pe copiii şi pe nepoţii 
noştri I In momentul de faţă republica ar i, după mine, cea mai mare 
calamitate, căci ea n-ar fi decît anarhie sub denumirea profanată a 
republicii, n-ar fi decît despotism sub masca libertăţii I "  

I n  schimb, gemanii sînt, cum s-a exprimat d-l Vogt (din 
Giessen) în Adunarea naională, republicni înnăscuţi, şi 
Cincinat-Schneider nu şi-ar putea educa mai bine copiii în 
spiritul republican decît sădind în mintea lor vechile obiceiuri 
ale germanilor, decenţa şi frica de dumnezeu în care a fost 
crescut şi l, cu toată conştiillciozitatea, încă din tinereţe. 
Republica oameniJor cums cade n-ar însemna anarhie şi des
p otism şi n-ar face decît să ducă la cea mai mare desăvîrşire 
tihitele conciliabule ale politicienilor de b erărie �n care 
Cincinat-Schneider şi-a dovedit marea lui măiestrie. O repu
blică a oamenilor de treabă, ferită de toate atrocităţile şi 
crimele care au întinat prima republică franceză şi care, nefi
ind p ătată de sînge şi detestînd steaul roşu, ar duce la rea
lizarea une� dorinţe care a rămas neîmplinită iînă acum : 
ar cea posibilitatea pent�u fiecare birger cumsecade să 
ducă o existenţă linişti:ă şi tihnită, în deplină cucenicie şi 
onstitate. Cine ştie, poate că această republică a oamnilor 
cumsecade ne-ar readuce chiar breslele, u toate amuzantele 
lor procese împotriva meşteşugarilor din afara breslelor ! 
Această republică a oam enilor de treabă nu e un vis himeric, 
ci realitatea cea mai p alpabilă ; ea există la Bremen, 
Hamburg, Libeck şi Frankfurt şi chi ar în unele părţi din 
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Elveţia. In vremea noastră furtunoasă, însă, pretutindeni o 
paşte primej dia, pretutindeni e pe cale de dispariţie. 

De aceea trezeşte-te, Cincinat-Schneider, lasă încolo 
plugul şi tarlaua de sfeclă, lasă la naiba berea blondă şi tra
tativele de conciliere, încalecă pe cal şi s alvează republica 
ameninţată de o mare primej die, republica ta, republica oa
menilor de treabă ! 

Scris de F. Engels la 17 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 48 
din 18 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 18 iulie. După d�l Schneider urcă la tribună d-l 
Waldck, pentru a lua ouvîntui î n  sprijinul acestei propu
neri. 

„Intr-adevăr, statul prusian se află acum într-o situaţie fără prece
dent, şi, În fond, nu se poate contesta că, Într-o oarecare măsură, ea este 
chiar îngrij orătoare".  

Şi acest început este, într-o oarecare măsură, îngrijoră
tor. Ni se pare că tot îl mai auzim perorînd pe deputatul 
Schneider. 

„Prusia, trebuie s-o spunem, era predestinată să-şi exercite hege
monia în Germania" .  

Din nou aceeaii iluzie vechi-prusacă, aceeaşi dulce spe
ranţă că nu e departe ziua cînd G ermania va fi asimilată de 
Prusia, iar Be�linul va fi prolamat Parisul germanilor I D-l 
Waldock vde, într-adevăr, cum se destramă în faţa ochilor 
săi această dulce speranţă, dar dînsul priveşte cu durere în 
urma ei şi eprnşează fostului şi actuluilui guven că din 
picina lor nu se află Prusia în frntea Germaniei. 

S-au dus - vai I - frumoasele zile cînd Uniunea va
ma1ă144 a croit drum hegemoniei prusiene asupra Germaniei, 
cînd patriotismul provindail putea să creadă că „neamul 
b:andenburgilor a hotăiît, în ultimii 200 de ani, so arta Ger
maniei" şi o va hotărî şi de acm înai11te ; frumoasele zile 
cînd Germania Bundtagului, care se afla într-o stare de 
totală descompunere, putea să vadă în aplicarea generailă a 
cămăşii de orţă prus ace-birocratice ultimul mijloc de menţi
nere a coeziunii ei ! 

„Bundestagul, de multă vreme condamnat de opinia publică, dispare, 
şi în faţa ochilor lumii uimite apare deodată Adunarea naţională consti
tuantă de la Frankfurt ! "  
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„Lumea u nu putea, ce-i drept, să nu fie „uimită" văzînd 
o asemenea Adunare naţională constituantă. Vdeţi ce spun 
în această privinţă ziarele franceze, engleze şi italiene. 

D-l Waldeck se lansează înitr-o şi mai lungă tidă, în 
care se pronunţă împotriva proclamări unui împărat al Ger
maniei, şi cedează apoi locul d-lui Reichensperger II. 

D-l Reichensperger li declară că cei care sprijină pro
punerea lui Jacoby sînt nişte republicani şi îşi exprimă 
dorinţa ca ei să-şi mainifeste tot atît de deschis in
tenţiile lor ca şi  republicanii din Frankfurt. Apoi asigră şi 
el pe cei de faţă că Germania nu se află încă „în plenitu
dinea virtuţii civice şi politice pe care un mare cugetător 
politic a indicat-o drept cea mai importantă premisă a repu
blicii u .  Proastă trebuie să mai ie situaţia în Germania dacă 
acest lucru îl spune patriotul Reichensprger ! 

Guvernul, continuă dînsul, n-a făcut nici un fel de 
rezerve ( !) ; el n-a făcut decît s ă-şi ex;prime dorinţle. Mo
tive pentru acest  Jucru au fost dstule, şi îmi exprim, la 
rîndul meu, speranţa că, cu prilejul adoptării difeTitelor ho
tărîri de către Adunarea naţională, nu vor fi întotdeauna 
ignorate părerile guvenelor. Stabilirea competenţei Adună
rii naţionale de la Frankfurt nu este de competenţa noastră ; 
însăşi Adunarea naţională s-a p ronlnţat împotriva emiterii 
de teorii asupra propriei sale competenţe şi a intervenit în 
mod practic acolo unde era nevoie. 

Aceasta înseamnă, cu alte cuvinte, că într-o p erioadă de 
agitaţie revoluţionară, cînd Adunarea de la Frankfurt era 
atotputenică, ea n-a lichidat, printr-o lovitură hotărîtă, lupta 
inevitabilă împotriva guvernelor germane ; ea a preferat s ă 
amîne bătălia decisivă, şi cu prmejul adoptării fiecărei hotă
rîri n parte să se rezume Ja mici ciocniri u un guvern sau 
altul, ciocniri care slăbsc cu atît mai mult Adunarea cu 
cît se îndepărtează mai mult de perioada revoluţiilor şi se 
compromite în ochii poporului prin atitudinea i pasivă. Şi  
în această privinţă d-l  Reichensperger are dreptate ; nu face 
să ne dăm o steneala de a veni în ajutorul unei Adunări 
care nu-şi apără prop"iile ei interese ! 

Deosebit de emoţionante sînt însă următoarle cuvinte 
ale d-lui Reichnsperger : 

„N-ar fi de loc indicat pentru nişte bărbaţi de stat să discute toate 
aceste chestiuni de competenţă ; ceea ce ni se cere nouă este să re
zolvăm de fiecare dată diferitele probleme practice care se ivesc " .  
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Da, se înţelege că „n-r fi de loc indicat pentru nişte 
bărbaţi de stat" să termine o dată pentru totdeauna, printr-o 
hotărîre energică cu toate aceste „probleme practice" ; 
„n-ar fi indicat p entru nişte bărbaţi de stat" exercitarea îm
putenicirilor  revoluţionare pe cae le are o rice adunare 
trezită la viaţă de luptele de baricadă împotriva încercări
lor întreprinse de reacţiune de a înăbuşi mişcarea ; se înţe
lege că Cromwell, Mirabeau, Danton, Npoleon, toată revo
luţia engleză şi cea franceză au recurs la metode care 
„n-ar fi deloc indicate pentru nişte bărbaţi de stat" ,  în timp 
ce Bassermann, Biedermann, Eisenmann, Wiedenmann, 
Dahlmann au o coportare cit se poate de indicată pentru 
nişte „bărbaţi de stat" I „Bărbaţii de stat" părăsesc, în ge
nere, s cena cînd poneşte revoluţia, şi evoluţia începe să 
dormiteze în momentul cînd apar din nou „bărbaţii de stat" I 
In special cînd apar bărbaţii de stat de talia d-lui Reichens
perger II, deputat al circumscripţiei Kempen ! 

„Dacă veţi renunţa la acest sistem, cu greu veţi evita conflictele 
cu Adunarea naţională germană sau cu guvernele diferitelor state ger
mane ; veţi provoca, în orice caz, discordii regretabile ; aceste discordii 
vor face să-şi ridice capul anarhia, şi atunci nimeni nu ne va scdpa de 
războiul civil. Or, războiul civil va fi începutul unor nenorociri şi mai 
mari„. Şi eu cred că în acest caz se va putea spune şi despre noi într-o 
bună zi : ordinea în Germania a fost restabilită de prietenii noştri din 
Răsărit şi din Apus I • 

Se prea poate ca d-l Reichensperger să aibă dreptate. 
Dacă Adunarea se va ocupa de chestiunile de competenţă,  
aceasta poate constitui Il motiv de conflicte care vor duce 
la război civil, la intervenţia francezilor şi a ruşi.lor. Dar 
dacă, aşa cum a fost pînă acI1, asemenea chestiuni nu vor 
fi luate în consideraţie, atunci războiul civil este de două 
o ri pe atîta de sigur. Conflictele care la începutul revoluţiei 
erau încă destul de simple, se complkă pe zi ce trece, şi 
cu cit luarea unei hotărîri se amină, cu atît deznodămîntul 
va fi mai chinuitor şi mai sîngeros .  

O ţară ca Gmania, care este nevoită să-şi croiacă 
drum de la actuala stare de nemaipomenită fărîmiţare la 
aceea de stat unitar, carie, dacă nu vrea să piară, trebuie ;ă 
recurgă la o centralizare rvo�uţionară cu atît mai rigu
roasă cu cit a fost ea m ai fărîmiţată pînă acum ; o ţară care 
ascunde în pîntecele ei douăzeci de Vendee ; care e strînsă 
ca într-un cleşte de ·clle două state coninentale mai puter
nice şi mai centralizate, care e îconjurată de nenumrate 
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mici state ecine, cu cTe are relaţii încordate sau se află 
chiar în stare de război, - o astfel de ţară, în vremea noa
stră de revoluţie generală, nu poate scăpa nici de război 
civil şi nici de război cu ţările din afară. Şi aceste �ăzboaie, 
care sînt pentru noi absolut invitabile, vor fi cu atît mai 
periculoase şi mai pusiitoare u cit poporul şi ·condcăto"ii 
lui vor avea o atitudine mai şovăielnică, cu cît vor mina 
m ai mult luarea unei hotărîri deisive. Dacă la cîrma ţării 
vor rămîne „bărbaţii de stat" ai d-lui Reichenperger, apoi 
n-ar fi exclus să trecem prinir-un al doilea Război de 30 de 
ani. Dar, dn fericire, mersul implacabil l evenimentelor, 
poporul german, ţarul Rusiei şi poporul francez au, la rîndul 
lor, un cuvînt de spus. 

Scris de F. Engels la 18 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 49 
din 19 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba gemană 



Interzicerea cluburilor 
la Stuttgart şi Heidelberg 

Colonia, 19 iulie. 
Ca s-o întoarcă iarăşi la perucă şi coadă, 
Germania au ameţit-o cu vin, cu toastul lor ; 
Iar tu te-ai încrezut în mintea lor neroadă, 
Văzînd că pe cocardă toţi poart. tricolor 145• 
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Aceasta a fost, şi de data asta, soarta ta, german de 
treabă ! Iţi închipui că ai făcut o revoluţie ? Ce iluzie ! -
Crezi că ai pus capăt statului poliţist ? Ce iluzie ! - Crezi 
că acum îţi s înt asigurate dreptul de liberă asociere, liber
tatea presei, înarmarea poporului şi alte vorbe mari care ţi-au 
fost adresate peste baricadele din martie ? Iluzie, simplă 
iluzie ! 

Dar cind aceast. vrajă iarăşi s-a risipit, 
Tu arătai, amice, profund nedumerit ! 145 

Nedumerit văzînd cum arată aşa-zisele tale adunări na
ţionale alese prin vot indirect 146 ; nedumerit în faţa noilor 
expulzări de cetăţeni germani din oraşele germane ; nedu
merit văzînd tirania săbiei, stăpînă la Mainz, Trier, Aachen, 
Mannheim, Ulm şi Praga ; nedumerit în faţa arestărilor şi 
proceselor politice de la Berlin , Colonia, Disseldorf, Bres
lau etc. 

Dar tot ţi-a mai rămas ceva, german de treabă ; ţi-au ră
mas cluburile I Puteai s ă  te duci la club şi să te plîngi în 
faţa tuturor de escrocheriile politice din ultimele luni ; pu
teai să-ţi verşi amarul în faţa unor oameni care gîndeau la 
fel ca tine şi să găseşti consolare în cuvintele unor patrioţi 
tot atît de asupriţi ca tine şi care gîndeau la fel ca tine ! 

Acum însă s-a sfîrşit şi cu a sta. Cluburile sînt incompa
tibile cu „ordinea " .  Pentru „restabilirea încrederii" este ab
solut necesar să se pună capăt acţiunii de subminare pe 
care o duc cluburile. 

1 7  - ,\\arx-Engels, Opere, voi. 5 
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Am relatat ieri cum guvernul din Wirttemberg a inter
zis de-a dreptul, printr-o ordonanţă regală, asociaţia demo
crată districtuală din Stuttgart. Autorităţile nu-şi mai dau 
acum osteneala să trimită în faţa organelor judecătoreşti p e  
conducătorii cluburilor, c i  revin, pur ş i  simplu, la vechile 
măsuri poliţieneşti. Mai mult înc ă  : d-nii Harpprecht, Duver
noy şi Maucler, care au contrasemnat această ordonanţă, 
merg şi mai departe : ei ameninţă cu pedepse neprevăzute 
de lege şi care merg pînă la un an închisoare pe toţi cei ce  
nu respectă interdicţia ; e i  elaborează legi penale, ş i  încă 
legi penale excepţionale, care nu trec prin cameră, şi numai 
,,în virtutea § 89 din constituţie"  I 

Lucrurile nu stau mai bine nici în Baden. Astăzi publi
căm comunicatul în legătură cu interzicerea asociaţiei demo
crate studenţeşti de la Heidelberg. Acolo dreptul de asociere 
nu se contestă, în genere, atît de deschis ; el este contestat 
numai studen/ilor, în virtutea vechilor legi excepţionale -
demult abrogate - ale Bundestagului ; studenţii sînt ame
ninţaţi cu pedepse prevăzute de ac

.
este legi, care nu mai 

sînt în vigoare. 
Trebuie să ne aşteptăm deci ca în curînd cluburile să 

fie interzise şi la noi. 
Dar pentru ca guvernele să poată recurge în deplină si

guranţă la asemenea mlsuri şi fără a provoca indignarea 
opiniei publice, pentru asta avem noi o Adunare naţională 
la Frankfurt. Această adunare va trece ,  desigur, cu aceeaşi 
uşurinţă peste asemenea măsuri poliţieneşti ca şi peste re
voluţia de la Mainz *, şi va începe discuţiile la ordinea de zi. 

Deci nu pentru a obţine ceva de la această Adunare, ci 
numai pentru a sili încă o dată majoritatea ei să proclame 
deschis ,  în faţa întregii Germanii, alianţa ei cu reacţiunea, 
cerem noi deputaţilor de extrema stingă de la Frankfurt să 
propună ca : 

Autorii acestor măsuri , şi anume d-nii Harpprecht, Duver
noy, Maucler şi Mathy, să fie deferiţi justiţiei pentru că au 
încălcat drepturile fundamentale ale poporului german. 

Scris de F. Engels la 19 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr.  50 
din 20 iulie 1 848 

Se tipăreste după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1�17. - Nota Red. 



Proiectul de lege prusian cu privire la presă 

Colonia, 19 iulie. Aveam de gînd să-i delectăm azi, m 
continuare, pe cititorii noştri cu o expunere a dezbaterilor 
conciliatoare, şi în special să le prezentăm strălucitul dis
curs al deputatului Baumstark, dar evenimentele ne împie
dică să facem acest lucru. 

Mai aproape dinţii decît părinţii. Cînd este ameninţată 
însăşi existenţa presei, îl laşi în plata domnului pînă şi pe 
deputatul Baumstark. 

D-l Hansemann a prezentat adunării conciliatoare un pro
iect de lege cu privire la presă cu caracter provizoriu. Grij a 
atît de părintească pe care o manifestă d-l Hansemann pen
tru presă ne obligă să ne o cupăm fără întîrziere de această 
chestiune. 

Pe vremuri, Code Napoleon * era înfrumuseţat cu înăl
ţătoarele capitole ale codului prusian. Acum, după revo
luţie, lucrurile s-au schimbat. Acum este împodobit codul 
prusian cu cele mai strălucitoare perle din acest Code şi din 
legile din septembrie. Duchâtol nu este, bineînţeles, Bodel
schwingh. 

Acum cîteva zile am făcut cunoscute cititorilor noştri 
principalele prevederi ale acestui proiect de lege cu privire 
la presă. N-a trecut multă vreme de cînd un proces de ca
lomnie ne-a oferit prilejul să dovedim că articolele 367 şi 
368 din Code penal * * sînt în flagrantă contradicţie cu liber
tatea presei * **, şi iată că d-l Hansemann se pregăteşte nu 
numai să extindă acţiunea lor asupra întregii monarhii, dar 
să le şi înăsprească de cel puţin trei ori pe atîta. In noul 

• Codul Napoleon. - Nota Trad. 
•• Codul penal. - Nota Trad. 

••• Vezi volumul de faţă, pag. 222-223. - Nota Red. 

1* 
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proiect regas1m ceea ce ne-a devenit atît de drag şi de 
scump ca urmare a experienţei noastre practice. 

Regăsim aici interdicţia, sub pedeapsa cu închisoare de 
la  3 luni pînă la 3 ani , d e  a acuza pe cineva de fapte pasi
bile de pedeapsă sau „care ar atrage după sine oprobriul 
public " .  Regăsim aici şi interdicţia de a stabili veracitatea 
faptului pe altă cale decît cu ajutorul unor „documente de 
perfectă autenticitate " ; într-un cuvînt, regăsim aici toate 
monumentele clasice ale despotismului napoleonian în do
meniul presei. 

De fapt, d-l Hanseman n nu face altceva decît să-şi res
pecte promisiunea de a face ca vechile provincii să se bu
cure şi ele de avantaj ele legislaţiei renane ! 

§ 10 din proiectul de lege este o încununare a prevede
rilor menţionate ; dacă calomnia este îndreptată împotriva 
unor funcţionari publici, în legătură cu felul cum îşi îndepli
nesc obligaţiile lor de serviciu, atunci pedeapsa obişnuită 
poate fi majorată cu o jumătate. 

Articolul 222 din Codul Renal prevede pedeapsa cu în
chisoare de la o lună la doi ani în caz de insultă verbală 
(outrage par parole) a unui funcţionar în timpul exerciţiului 
funcţiunii sale sau cu prilejul (a l 'occasion) exerciţiului func
ţiunii sale. Cu toate eforturile binevoitoare ale ..archetului, 
acest articol n-a fost încă aplicat presei, şi aceasta pentru 
motive cit se poate de întemeiate. Pentru a remedia acest 
neajuns, d-l Hansemann l-a transforma t în § 10,  menţionat 
de noi mai sus . Mai întîi termenul „cu prilejul " a fost în
locuit cu expresia mai comodă : „în legătură cu felul cum îşi 
îndeplinesc ei obligaţiile lor de serviciu" ; în al doilea rînd, 
expresia atît de incomodă par parole a fost schimbată cu 
par ecrit i şi, în al treilea rînd, pedeapsa a fost întreită. 

Din ziua iptrării în vigoare a acestei legi, funcţionarii 
prusieni vor putea să doarmă liniştiţi. Dacă d-l Pfuel va 
însemn a cu piatra iadului urechile şi mîinile polonezilor şi 
presa va face cunoscut acest fapt, atunci se vor da pedepse 
de 41/2 luni pînă la 41/2 ani închisoare ! Dacă vor fi trimişi, 
din greşeală, nişte cetăţeni la închisoare, deşi se ştie că nu 
sînt vinovaţi , şi pres a va relata acest fapt, atunci i se vor 
da de la 41/2 luni pînă la 41/2 ani de închisoare I Dacă Land
rat-ii se transformă în comis-voiaj ori ai reacţiunii şi string 
semnături pe adresele regaliste şi presa îi dă în vileag pe 
aceşti domni, atunci - de la 41/2 luni pînă la 41/2 ani închi
soare ! 
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Din ziua intrării în vigoare a acestei legi, funcţionarii 
vor putea comite orice samavolnicie, orice act de tiranie, 
orice ilegalitate, fără teamă de a fi pedepsiţi ; ei vor putea 
să bată nestînjeniţi şi să ordone altora să bată, să aresteze, 
să ţină pe oameni închişi, fără să-i interogheze. Singurul 
control eficace, presa, devine ineficace. ln ziua cînd va intra 
în vigoare această lege, birocraţia va putea să benchetu
iască de bucurie, căci ea devine mai puternică şi mai auto
ritară .ecît a fost pînă în martie şi va avea mina mai liberă 
decît pînă atunci . 

Intr-adevăr, ce mai rămîne din libertatea presei dacă nu 
poţi expune oprobriului public ceea ce merită acest opro
briu ? 

Potrivit legilor de pînă a cum, presa putea cel puţin s ă  
citeze fapte menite să servească drept dovezi pentru afir
maţiile şi acuzaţiile ei în general. De acum încolo ea nu va 
mai putea face acest lucru, nu va mai prezenta fapte, se va 
mărgini doar la fraze generale, pentru ca toţi binevoitorii, 
începînd cu d-l Hansemann şi terminînd cu ultimul burtă
verde, să aibă dreptul de a spune că presa nu face decît să 
insulte, şi nu dovedeşte nimic. Tocmai de aceea i se inter
zice să dovedească. 

ln ce ne priveşte, i-am recomanda d-lui Hansemann sd 
mai adauge un punct la binevoitorul său proiect. El ar putea 
să declare pasibilă de pedeapsă orice încercare de a-i expune 
pe d-nii funcţionari nu numai oprobriului public , dar şi ilari
tăţii publice. Altminteri această lipsă va fi destul de dureros 
resimţită. 

Nu ne vom opri asupra articolelor de lege privitoare la 
cazurile de încălcare a moralităţii, asupra prescripţiilor privi
toare la confiscări etc. Ele întrec toate splendorile legislaţiei 
presei din vremea lui Ludovic-Filip şi a Restauraţiei. Menţio
năm doar un singur punct : în conformitate cu § 2 1 ,  pro cu
rorul poate nu numai să ceară interzicerea lucrărilor gata tipă
rite, dar poate chiar să dea dispoziţie să fie confiscat un ma
nuscris abia da t la tipar dacă conţinutul lui este susceptibil 
de a fi interpretat ca o infracţiune sau un delict care poate fi 
urmărit de autorităţi ! Ce cîmp larg de activitate pentru pro
curorii iubitori de oameni ! Ce distracţie plăcută să te duci 
la redacţiile ziarelor, ori de cite ori ţi se n ăzare, şi să ceri 
celor de acolo să-ţi prezinte spre examinare „manuscrisele 
predate la tipar" , căci s-ar putea, totuşi, să găseşti unele lu-



262 Proiectul de lege prusian cu privire la presă 

cruri susceptibile de a fi interpretate ca o ·infracţiune sau ca 
un delict I 

Cît de caraghios arată, după toate acestea, seriozitatea 
solemnă a acelui paragraf din proiectul de constituţie şi din 
„Drepturile fundamentale ale poporului german" care glăsu
ieşte : „Cenzura nu mai poate fi instituită niciodată I " .  

Scris d e  K .  Marx l a  19 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 50 
in 20 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziaului 

Tradus din limba germană 
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Proiectul de lege cu privire la garda civilă 

I 

Colonia, 20 iulie. Garda civilă a fost dizolvată - iată prin
cipalul paragraf din proiectul de lege cu privire la înfiinţarea 
gărzii civile, deşi el a fost plasat abia la sfîrşitul acestui pro
iect, ca § 121 , în următoarea formulare modestă : 

„Avînd în vedere înfiinţarea, prin prezenta lege, a gărzii civile, se 
declară dizolvate toate unităţile înarmate care în momentul de faţă fac 
parte din garda civilă sau c are există paralel cu ea•.  

La dizolvarea unităţilor care nu făceau parte direct din 
garda civilă s-a şi trecut fără nici un fel de formalităţi. Dar 
dizolvarea gărzii civile însăşi nu poate fi efectuată decît sub 
aparenţa unei reorganizări a ei. 

Un sentiment de decenţă i-a determinat pe legiuitori să 
includă în § 1 tradiţionala frază constituţională dr1 mai jos : 

„Garda civilă are menirea să apere libertatea conslituţionali şi or
dinea legală" .  

Pentru a corespunde însă „spiritului acestei meniri",  garda 
civilă nu are voie nici să se gîndească la treburile publice, 
nici să vorbească despre ele, nici s ă  le pună în discuţie sau 
să ia hotărîri asupra lor (§ 1 ) ,  nici să se întrunească, nici 
să pună mina pe arme (§ 6) şi, în general, nu trebuie să dea 
nici un semn de viaţă fără permisiunea înaltelor foruri. Nu 
garda civilă „apără" constituţia împoriva autorităţilor, ci 
autorităţile apără constituţia împotriva gărzii civile. Potrivit 
§ 4, garda civilă trebuie „să se supună" orbeşte „ ordi
nelor date de autorităţi" şi  să se abţină de la o rice 
amestec „în treburile organelor comunale, administrative 
sau judcătoreşti" ,  ca şi de la orice comentaTii. In caz 
că „refuzău să se supună în mod pasiv, d-l Regierungs-
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prasident poate „s-o suspende din serviciu" pe timp de 
patru săptămîni (§ 4) . Iar dacă provoacă cumva nemul
ţumirea coroanei, poate fi „suspendată din serviciu prin
tr-un decret regal " pe timp de „6 1 uni" sau chiar „dizol
vată " ,  şi abia după 6 luni trebuie organizată din nou (§ 3) . 
Prin urmare (§ 2) , „în fiecare comună a regatului trebuie să 
1a fiinţă o gardă civilă" , afară de cazul cînd d-l Regierungs
prasident sau regele vor considera necesar să dea în unele 
comune dispoziţii contrare. Dacă treburile statului nu sînt 
„de resortul " gărzii civile, în schimb garda civilă este „de 
resortul ministrului de interne " ,  adică al ministrului politiei, 
şeful ei firesc,  care, „potrivit spiritului menirii sale " ,  este 
credinciosul Eckart 147 al „libertăţii constituţionale " (§ 5) . 
Atîta timp cît garda ciilă nu este chemată de d-l Re
gierungsprasident sau de alţi domni funcţionari „să apere li
bertatea constituţională" ,  adică să execute ordinele pe care 
cred de cuviinţă să i le dea şefii ei, cu alte cuvinte nu este 
chemată să-şi îndeplinească serviciul, - adevărata ei misiune 
constă în a îndeplini prescripţiile regulamentului militar în
tocmit de un colonel regal. Regulamentul militar este magna 
charta * a gărzii civile, care a fost creată tocmai pentru apd
rarea ei şi executarea prevederilor ei. Trăiască regulamen
tul militar ! In fine, înrolarea în garda civilă dă prilej fie
cărui prusian „ în vîrstă de 24 pînă la 50 de ani " s .l depună 
următorul jurămînt : 

„Jur supunere şi credinţă regelui, constituţiei şi legilor regatuiui " .  

Biata constituţie ! Cît de timidă, burghez-modestă şi 
umilă arată ea, strivită aici între rege şi legj.. In primul rînd 
vine jurămîntul faţă de rege, jurămîntul iubiţilor credincioşi, 
apoi urmează jurămîntul faţă de constituţie şi la urmă vine 
un jurămînt care nu are alt sens decît cel legitimist, ca 
şi cum alături de legile care decurg din constituţie ar exista 
şi alte legi , izvorîte din atotputernicia regală. Şi acum bravul 
cetăţean ţine clin cap pînă în picioare „de resortul ministrului 
de interne " .  

Acest om de treabă a primit armele ş i  tunica cu condiţia 
de a renunţa înainte de toate la drepturile sale politice fun
damentale : dreptul de asociere etc. Datoria sa de a apăra 
„libertatea constituţională" el şi-o îndeplineşte „în spiritui 
menirii ei " ,  executînd orbeşte ordinele autorităţilor şi înlo-

* - marea cartă. - Nota Trad. 
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cuind libertatea burgheză obişnuită, tolerată chiar în timpul 
monarhiei absolute, cu supunerea pasivă, inertă şi lipsită de 
personalitate a soldatului. Frumoasă şcoală, cum spune d-l 
Schneider în Adunarea conciliatoare, pentru educarea vii
torilor republicani ! Ce a devenit cetăţeanul nostru ? O fiinţă 
hibridă, pe jumătate jandarm prusian, pe jumătate consta
bler englez. Dar toate aceste prejudicii  le compensează 
regulamentul militar şi conştiinţa că se supune unui 

'ordin. 
In loc de a dizolva armata în popor, n-a fost oare mai ori
ginal de a dizolva poporul în armată ? 

Această transformare a unor fraze constituţionale în rea
lităţi prusiene oferă un spectacol într-adevăr bizar. 

Dacă prusacismul consimte să devină constituţional, 
atunci şi constituţionalismul trebuie să consimtă să devină 
prusac. Biet  constituţionalism ! Germani de treab ă ! De cînd 
se tot vaită că nu se împlinesc promisiunile „cele mai so
lemne". In curînd vor cunoaşte o singură teamă, teama de 
a vedea împlinite aceste promisiuni solemne ! Poporul este 
pedepsit par ou il a peche *. Aţi vrut libertatea presei ?  Ei 
bine, veţi fi pedepsiţi cu libertatea presei şi veţi avea o cen
zură fără cenzori, o cenzură exercitată de parchet, o cenzură 
exercitată cu ajutorul unei legi care soco ate că este „în spi
ritul meniri i "  presei să se intereseze de tot ce vreţi, numai 
de autorităţi nu, de autorităţile infailibile, o cenzură a pedep
selor cu închisoared şi a dmenzilor în bani. Aşa cum cer
boaica tînj eşte după apa izvoarelor, veţi tînji şi voi după 
bunul, vechiul, mult bîrfitul şi prea puţin înţelesul cenzor, 
acest ultim roman, sub a cărui supraveghere circumspectă 
şi ascetică viaţa voastră a fost atît de comodă şi ferită de 
primejdii. 

Aţi vrut o gardă populară ? Veţi avea un regulament mi
li tar. Veţi sta la dispoziţia autorităţilor, veţi face instrucţie 
militară şi vă veţi deprinde să vă supuneţi în mod pasiv 
pînă nu veţi mai putea. 

Legiuitorii prusaci au sezisat, cu perspicacitatea care le 
este proprie, că orice nouă instituţie constituţională oferă 
cel mai bun prilej pentru noi legi penale, noi regulamente, 
noi măsuri, noi supravegheri, noi şicane şi o nouă biro
craţie. 

*- pe unde a păcătuit. - Nota Trad. 
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Oricîte revendicări constituţionale vreţi I Oricîte reven
dicări constituţionale vreţi I - exclamă guvernul faptelor. 
La fiecare revendicare răspundem cu o faptă I 

Revendicare : Fiecare cetăţean s ă  fie înarmat în vederea 
apărării „libertăţii constituţionale " .  

Răspuns : D e  acum încolo fiecare cetăţean ţine d e  resor
tul ministerului de interne. 

Mai uşor puteau i recunoscuţi grecii sub chipul animale
lor în care i-a transformat Circe decît pot fi recunoscute 
instituţiile consituţionale sub 1chipul plăsmuirilor fantastice 
în care le îmbracă prusacismul şi •al său guvern aJ faptelor. 

După reorganizarea prusacă a Poloniei - reorganizarea 
prusacă a gărzii civile ! 
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II 

Colonia, 21 iulie. După cum am văzut, „prevederile ge
nerale" ale proiectului de lege cu privire la garda civilă se 
reduc la atît : garda civilă a încetat să existe. In treacăt ne 
vom o cupa şi de alte cîteva capitole ale proiectului de lege, 
pentru a desprinde din ele spiritul de care este animat „gu
vernul faptelor" şi din nou va trebui să extragem materialul 
b rut u privire la instituţia desemnată p rintr-un pseudonim. 
Un mare număr de paragrfe se referă la împărţirea în co
mune şi districte, la noua împărţire administrativă a monar
hiei etc., măsuri care, după cm se ştie, îşi mai duc viaţa 
tainică în sînl plin de mistere l guvenului faptelor. Dar de 
ce atunci guvernul faptelor a depus proiectul său de lege cu 
privire la reorganizarea gărzii civile înaintea mult pnmisului 
său proiect de lege cu priiire la împărţirea administrativă în 
comune şi districte etc. ? 

In capitolul al III-lea găsim două foi matricole militare : 
foaia matricolă a persoanelor onorabile obligate să presteze 
serviciul în garda civilă şi foaia matricolă a persoanelor 
obligate să presteze serviciul in garda civilă şi care sînt în
treţinute din fonduri publice (§ 14) .  Printre persoanele care 
sînt  întreţinute din fonduri publice nu se numără, fireşte, 
armata funcţionarilor. Se ştie că în Prusia tocmai ei sînt 
aceia care formează clasa productivă propriu-zisă. Ca şi s cla
vii în Roma antică, pauperii „sînt înrolaţi numai în cazuri 
excepţionale " .  Dar dacă din cauza dependenţei lor civice 
pauperii sînt tot atît de puţin solicitaţi să apere „libertatea 
constituţională" ca şi lazzaroni la Neapole, li se cuvine o are 
să li se atribuie în această nouă instituţie a ascultării pa
sive o poziţie subordonată ? 
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In afară de pauperi mai găsim aici o diferenţiere mult 
mai importantă între persoanele solvabile obligate să pres
teze serviciul în garda civilă şi cele insolvabile supuse aces
tei obligaţii. 

In prealabil trebuie să mai facem o remarcă. Potrivit 
§ 53, 

„pe cuprinsul întregii ţări garda civilă trebuie să poarte aceeaşi 
uniformă simplă, aprobată de rege. Uniforma trebuie aleasă în aşa fel, 
încît să excludă posibilitatea de a se confunda garda civilă cu armata•. 

Fireşte ! Uniforma trebuie aleasă în aşa fel, incit armata 
să contrasteze cu garda civilă şi garda civilă să contrasteze 
cu poporul, pentru ca la anumite ocazii, cum sînt atacurile 
cu arme albe, cu arme de foc şi alte asemenea operaţii mi
litare, să nu se facă vreo confuzie. Uniforma ca atare este 
însă tot atît de indispensabilă ca şi foaia matricolă, ca şi 
regulamentul militar. Livreaua libertăţii este tocmai uni
forma. Această livrea este un prilej de a spori simţitor chel
tuielile de echipare ale gărzii civile, iar cheltuielile sporite 
ale acestei echipări sînt un prilej binevenit pentru a săpa o 
prăpastie de netrecut între burghezii din garda civilă şi pro
letarii din garda civilă. 

Ascultaţi mai departe : 

§ 57. Fiecare membru al gărzii civile este obligat să-şi procure pe 
cheltuiala sa uniforma - acolo unde ea a fost introdusă -, insignele 
militare şi arma. Dar comuna este obligată să procure acesle obiecte, pe 
cheltuiala e\, în cantitate necesară pentru echiparea acelei părţi din 
garda civilă care prestează efectiv serviciu şi care nu are posibilitatea 
să şi le procure pe propria-i cheltuială. 

§ 59. Echipamentul procurat de comună rămîne proprietatea acesteia, 
ea avînd dreptul de a-l depozita, în timpul cît nu este folosit pentru 
serviciu, în Jocuri special amenajate. 

Prin urmare, toţi cei care nu-şi pot procura echipamentul 
militar complet - şi în această categorie intră marea majo
ritate a populaţiei din Prusia, cuprinzînd totalitatea munci
torilor şi o mare parte a stării de mijloc  - rămîn în virtutea 
legii fără arme „în timpul cit nu le folosesc pentru serviciu " ,  
pe cînd b urghezia din garda civilă rămîne permanent în 
posesiunea armelor şi a uniformei. Intrucît aceeaşi burghe
zie, reprezentată prin „comună " ,  „poate depozita în locuri 
special amenaj ate " tot „echipamentul " pe care l-a procu
rat, ea se află în posesiunea nu numai a propriilor ei arme, 
ci dispune totodată şi de armele proletariatului din garda 
civilă şi deci „poate" şi „va" refuza eliberarea armelor chiar 



Proiectul de lege cu -rivire la qarda civilă !69 

pentru „serviciu", în cazul cînd s-ar ajunge la ciocniri poli
tice care nu i-ar conveni. In felul acesta este restabilit sub 
o formă pe cît de imperceptibilă, pe atît de eficientă şi de 
hotărîtoare, privilegiul politic al capitalului. Capitalul de
ţine privilegiul armelor faţă de cei neavuţi aşa cum îl avea 
baronul feudal în timpul evului mediu faţă de iobagul său. 

Pentru ca acest privilegiu să se exprime în toată exclu
sivitatea sa, § 56 prevede că 

„numai la ţară şi în oraşele cu o populaţie sub 5.000 de suflete se 
admite înarmarea gărzii civile cu lănci sau săbii, şi atunci cind se 
recurge la acest fel de înarmare uniforma poate fi înlocuită cu o insignă 
militară, stabilită de colonel. 

In toate oraşele cu o populaţie de peste 5.000 de suflete, 
uniforma va spori censul fără de care nu ţi se  conferă real
mente dreptul de a purta arme, sporind totodată şi numărul 
proletarilor din garda civilă. După cum uniformele şi armele 
se dau acestui proletariat, adică marii majorităţi a populaţiei, 
numai cu împrumut, tot aşa i se dă în genere numai cu împru
mut dreptul de a pita arme, şi chiar şi existenţa sa în garda 
civilă, şi - beati possidentes ,  ferice de cei avuţi I Sentimen
tul de inferioritate morală de care este cuprins omul îmbrăcat 
într-o hină de împrumut, şi mai ales o haină cum este cea a 
soldaţilor care trece de la unul la altul, este, fireşte, primul 
lucru ce se cere de la romanii chemaţi să apere „libertatea 
constituţională" .  In schimb însă, nu va creşte oare prin 
aceasta sentimentul demnităţii gărzii civile solvabile de care 
ea este atît de mîndră ? Şi mai mult decît atît ce se poate 
cere ? 

Dar înseşi aceste condiţii care fac ca dreptul de a purta 
arme să fie ceva iluzoriu pentru majoritatea populaţiei s î.t 
restrînse, în interesul părţii avute a populaţiei, al capitalului 
privile giat, prin alte condiţii şi mai restrictive. 

Comuna trebuie să dispună de fapt de echipamentul ne
cesar numai pentru partea insolvabilă din garda civilă „care 
prestează e fectiv serviciu " .  Potrivit § 15, iată cum stau lucru
rile cu această parte a trupei „care prestează efectiv serviciul 
militar" : 

,Jn toate comunele în care numărul total al b.rbaţilor apţi pentru 
serviciul curent întrece a douăzecea parte a populaţiei, conducerea co
munei are dreptul să limiteze la această cifră numărul bărbaţilor care 
prestează efectiv serviciu. In caz că uzează de acest drept, ea trebuie 
să organizeze serviciul în aşa fel, incit toţi bărbaţii care pot fi folosiţi 
în acest serviciu să-l presteze pe rînd, cu schimbul. De fiecare dată însă 
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ea nu poate să lase la vatră şi să înlocuiască cu oameni noi mai mult 
de o treime ; se menţionează că vor fi chemaţi să presteze în acelaşi 
timp serviciu oameni din toate contingentele, proporţional cu numă
rul lor". 

Şi acum calculaţi pentru ce parte infimă a proletariatului 
din garda civilă şi a întregii populaţii procură de fapt co
muna echipament militar ? 

In articolul nostru de ieri am văzut cum reorganizează 
guvenul faptelor instituţia constituţională a gărzii civile în 
spiritul statului vechi-prusac, in spiritul statului birocratic .  
Insă abia azi el  ni  se înfăţişează la înălţimea misiunii sale, 
cînd vedem cum tmnsformă această instituţie a gărzii civHe 
în spiritul revoluţiei din iulie, în spiritul lui Ludovic-Filip, 
în spiritul epocii în care capitalul este urcat pe tron, şi 

toate, toate-s ale sale, 
trimbiţe îl preamăresc I 148 

Cîteva cuvinte despre guvernul Hansemann-Kihlwetter
Milde. D-l Kihlwetter a emis acum citeva zile o circulară, 
adresată tuturor d-lor Regierungsprasidenten, în care înfie
rează uneltirile reacţiunii. Cum se explică acest fenomen ? 

Guvernul faptelor vrea să instaureze dominaţia burghe
ziei şi totodată să ajungă la un compromis cu vechiul stat 
feudal-po1it�enesc .  In exercitarea acestei sarcini echivoce, 
contradictorii, el vede cum dominaţia burgheziei, care abia 
urmează să fie instaurată, precum şi propria sa existenţă sînt 
subminate în fiecare clipă în spirit absolutist, în spirit feu
dal de reacţiune, şi în cele din urmă vor fi învinse de ea. 
Burghezia nu poate cuceri propria ei dominaţie fără să-şi asi
gure în prealabil ca aliat întregul popor, fără să se mani
feste, prin urmare, în spirit mai mult sau mai puţin demo
cratic. 

Dar a voi să legi epoca restauraţiei de epoca din iulie, 
a căuta să obţii ca burghezia, care incă mai luptă împotriva 
absolutismului, feudalismului, împotiva iuncherimii şi domi
naţiei militarismului şi birocratismului, să înlăture încă de 
pe acum poporul, să-l subjuge -şi să-l dea deoparte - iată 
cvadratura cercului, iată o problemă istor.că în a că"ei re
zolvare va suferi un eşec chiar şi un guvern al faptelor, chiar 
şi un triumvirat Hansemann-Kihlwetter-Milde. 
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III 

Colonia, 23 iulie. Capitolul din proiectul de lege cu pri

vire la garda civilă referitor la „alegerea şi numirea şefilor" 
este un adevărat labirint de metode electorale. Asemenea 
Ariadnei, vom da Tezeului modern - onesta gardă civilă -
firul care o va scoate din acest labirint. Tezeul modern se 
va dovedi a f i  însă tot atît de nerecunoscător ca şi cel antic, 
şi,  după ce-l va ucide pe Minotaur, infidelul o va părăsi pe 
Ariadna s a, presa, pe stîncile din Naxos.  

Să enumerăm diferitele coridoare ale labirintului. 
Coridoml I. Alegeri directe. 

§ 42. „Comandanţii gărzii civile, pînă la gradul de căpitan inclusiv, 
-vor fi aleşi de membrii gărzii civile care prestează efectiv serviciu".  

Coridorul lateral. „Membrii gărzii civile care prestează 
efectiv s erviciu" constituie numai o mică parte a bărbaţlor 
realmente „apţi de a purta arme" . Compară § 25 şi articolul 
nostru de alaltăieri. 

Alegerile „directe"  nu sînt prin urmare decît aşa-zisele 
alegeri directe. 

Coridorul al Ii-lea. Alegeri indirecte. 

§ 48. „Maiorul comandant de batalion este ales cu majoritate abso
lută de voturi de către căpitani, comandanţii de pluton şi comandanţii 
de grupă din companiile respective". 

Coridoru] al 111-lea. Combinarea alegerilor indirecte cu 
nmiri de către rege. 

§ 49. „Comandantul de regimen t este numit de către rege pe baza unei 
liste de trei candidaţi aleşi de comandanţii batalioanelor respcive şi 
de ceilalţi comandanţi pînă la comandanţii de pluton inclusiv". 
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Coridorul al !V-lea. Combinarea alegerilor indirecte cu 
numiri de către domnii comandanţi. 

§ 50. „Adjutanţii sînt numiţi de către comandanţii respectivi din 
rîndul comandanţilor de pluton, furierii batalionului - din rîndul co
mandanţilor de grupe, toboşarul batalionului - din rîndul toboşarilor" .  

Coridorul al V-lea. Numirea directă pe cale birocratică. 

§ 50. „Plutonierul şi furierul companiei sînt numiţi de către căpitan, 
vagmistrul şi furierul escadronului - de către căpitanul de cavalerie, 
iar caporalul - de către plutonier". 

Dacă, prin urmare, aceste metode electorale încep cu ale
geri directe falsificate, ele se încheie cu încetarea nefalsi
ficată a oricăror alegeri, cu bunul plac al domnilor căpitani, 
al căpitanilor de cavalerie şi al comandanţiilor de pluton. 
Finis coronat opus *. Acest labirint îşi are şi el o po antă, un 
punct culminant. 

Cristalele care se precipită în urma acestui complicat 
proces chimic, începînd cu falnicul colonel şi pînă la neîn
semnatul fruntaş, se fixează pe timp de 6 ani. 

§ 5 1 .  „Comandanţii sînt aleşi şi numiţi pe termen de şase ani " .  

Este greu de înţeles d e  c e  guvernul faptelor a mai găsit 
necesar, după asemenea măsuri de precauţie în „prevederile 
generale" ,  să-i s trige cu o totală lipsă de tact gărzii civile 
în faţă : instituţia voastră politică va fi reorganizată ca insti
tuţie pur poliţienească şi pepinieră de muştruluială vechi
prusacă. La ce bun s ă  spulberi iluziile ? 

Numirea de către rege reprezintă într-o asemenea măsură 
o canonizare, incit în capitolul „Instanţele de judecată ale 
gărzii civile" nu se indică nici o instanţă de judecată pentru 
„colonel" , ci sînt indicate numai instanţe de judecată pentru 
celelalte grade pînă la maior inclusiv. Intr-adevăr, cum ar 
putea un colonel regal să comită un delict ? 

Simpla existenţă ca membru al gărzii •civile înseamnă, în 
s chimb, o asemenea profanare a noţiunii de cetăţean, incit 
e de ajuns un cuvînt al şefului s ău, de la infailibilul colonel 
regal şi pînă la un vlăjgan oarecare numit de căpitan plu
tonier al companiei sau avansat capoml de domnul •coman
dant de pluton, ca el să fie lipsit timp de 24 de ore de liber
tatea sa individuală şi încarcerat. 

* - Sfîrşitul încununează opera. - Nota Trad. 
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§ 81 .  „Orice şef poate admonesta în timpul serviciului pe subaltenu/ 
sau ; el are chiar dreptul să ordone arestarea imediată şi încarcerarea 
pe termen de 24 de ore a subalternului care în timpul serviciului se va 
dovedi a fi în stare de ebrietate sau se va face vinovat de un alt act 
grav de indisciplină în serviciu• 

Domnul şef este, fireşte, cel care stabileşte ce anume 
poate fi considerat alt act grav de indisciplină în serviciu, 
iar subalternul trebuie să se supună ordinului. 

Prin urmare, dacă, potrivit introducerii la acest proiect 
de lege, cetăţeanul se apropie de „spiritul menirii sale " ,  
„apărarea libertăţii constituţionale" ,  încetînd să fie ceea ce, 
după Aristotel, este menirea omului, anume un „zoon politi
kon" ,  un animal politic, el îşi desăvîrşeşte menirea sa numai 
renunţînd la libertatea sa cetăţenească, lăsînd-o la cheremul 
unui colonel sau a unui caporal. 

„Guvernul faptelor" pare să cultive ciudate idei mistice
orientale, un fel de cult al lui Moloh . Pentru a apăra „liber
tatea constituţională"  a d-lor Regierungsprăsidenten, a pri
marilor, directorilor, preşedinţilor şi comisarilor de poliţie, 
a slujbaşilor parchetului, preşedinţilor sau directorilor tribu
nalelor, a judecătorilor de instrucţie, judecătoril or de pace, 
staroştilor, miniştrilor, clerului, militarilor activi, a grănice
rilor, vameşilor, perceptorilor, funcţionarilor din departa
mentul silviculturii şi ai poştelor, a directorilor şi paznicilor 
tuturor închisorilor, a organelor executive poliţieneşti şi a 
persoanelor sub 25 de ani sau peste 50 de ani ,  care cu toţii, 
potrivit §§ 9, 10 şi 1 1  nu fac parte din garda civilă, pentru a 
apăra „libertatea constituţională" a acestei elite a naţiunii, 
tot restul naţiunii trebuie să-şi jertfească pe altarul patriei 
libertăţile sale constituţionale, ba chiar şi libertatea indivi
duală. Pends-toi, Figaro ! Tu n'aurais pas invente cela ! * 

Este de prisos să spunem că capitolul cu privire la pe
depse a fost întocmit cu o minuţiozitate sadică. ln „spiritul 
menirii ei " ,  întreaga instituţie a gărzii civile urmează să nu 
fie altceva decît o ispăşire pentru năzuinţele onoratei bur
ghezii de a avea o constituie şi o gardă populară. Menţio
năm numai că, în  afară de  cazurile pasibile de  pedeapsă pre
văzute de lege, se mai pedepsesc potrivit noii liste de 
pedepse (vezi § 82 şi urm.) şi cazurile prevăzute de regula
mentul militar, această magna charta a gărzii civile elabo
rată de colonelul regal asistat de maior şi aprobată de „re-

* - Spinzură-te Figaro ! şa ceva n-ai fi născocit ! (Beaumarchais : 
„Nunta lui Figaro") .  - Nota Red 

18 - .. an.-Engels, Opere, voi. 5 
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prezentanţa districtuală" apocrifă. Este de la sine înţeles că 
pedepsele cu închisoarea pot fi  înlocuite cu amenzi în bani, 
pentru ca deosebirea dintre membrii solvabili şi cei insolva
bili ai gărzii civile - deosebire pe care a născocit-o „guver
nul faptelor" -, dintre burghezia şi proletariatul din garda 
civilă să se bucure de o sancţionare penală. 

Ins tanţele excepţionale pe care guvernul faptelor este 
nevoit să le scoată în linii mari din constituţie, el le intro
duce din nou pe sub mînă în legea cu privire la garda civilă. 
Toate actele de indisciplină comise de membrii gărzii civile 
şi de comandanţii de grupe sînt de competenţa tribunalelor 
de companie, formate din 2 comandanţi de pluton, 2 coman
danţi de grupă şi 3 membri de rînd ai gărzii civile (§ 87) . 
Toate actele de indisciplină comise de „comandanţii de com
panie din batalionul respectiv, de la comandantul de pluton 
pînă la maior inclusivu ,  sînt de competenţa tribunalelor de 
batalion, formate din 2 căpitani, 2 comandanţi de pluton şi 
3 comandanţi de grupă (§ 88) . Pentru maior există o altă 
instanţă excepţională, despre care în acelaşi § 88 se spune 
următoarele : „Dacă ancheta se referă la un maior, atunci 
în componenţa tribunalelor de batalion intră şi doi maiori 
ca  membri ai tribunaleloru . In sfîrşit, d-l colonel, după cum 
am mai spus, nu este supus jurisdicţiei nici unei instanţe. 

Acest minunat proiect de lege se termină cu următorul 
paragraf : 

(§ 123) . „Dispoziţiile privitoare la participarea girzii civile la apăra
rea patriei în caz de război, ca şi cele privitoare la înarmarea, echipa
rea şi aprovizionarea ei în acea perioadă, se stabilesc pe baza legii gene
rale cu privire la organizarea armatei" .  

Cu alte cuvinte : Landwehrul continuă s ă  exis te alături 
de garda civilă reorganizată. 

Nu merită oare guvernul faptelor, chiar şi numai p entru 
acest proiect de lege şi pentru proiectul său de lege cu pri
vire la armistiţiul cu Danemarca, să fie tradus în faţa justi
ţiei ? 

Scris intre 20 şi 23 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 5 1 ,  52 
şi 54 din 2 1 ,  22 şi 24 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 20 iulie. Pentru ca  patria să se convingă că prin 
aşa-numita revoluţie care i-a adus o Adunare generală, un 
regent imperial etc. ea n-a realizat decît reînvierea totală a 
faimosului Sfînt imperiu roman de naţiune germană, repro
ducem următorul articol din gazeta daneză „Faedrelandet " .  
Nădăjduim că acest articol v a  reuşi s ă  dovedească chiar 
celor mai creduli amioi ai ordinii că, datorită mediaţiei engle
zilor şi ameninţărilor ruşilor, cele 40.000.000 de germani au 
fos t  din nou traşi pe sfoară de cele 2.000.000 de danezi, aşa 
cum s-a întîmplat de fiecare dată şi pe  timpul „auguştilor 
împăraţi" . 

„Faedrelandet " ,  ziarul personal al ministrului Orla Leh
mann, s e  exprimă astfel despre armistiţiu : 

„Dacă privim armistiţiul numai prin prisma speranţelor şi a dezide
ratelor noastre, fireşte că nu ne putem dclara mulţumiţi cu el ; dacă 
presupunem că guvernul a fost pus în faţa alternativei de a încheia 
armistiţiul sau de a avea perspectiva să-i alunge pe germani din Schles
wig cu ajutorul Suediei şi Norvegiei şi să-i silească să recunoască dreptul 
Danemarcii de a reglementa treburile acestui ducat în înţelegere cu 
locuitorii lui, trebuie să recunoaştem că guvernul a dat dovadă de lipsă 
de răspundere încheind armistiţiul. Guvernul nu a avut însă altă ieşire. 
Trebuie să luăm în consideraţie că atît Anglia cit şi Rusia, cele două 
mari puteri interesate în primul rînd în rezolvarea acestei probleme liti
gioase, au ceut încheierea acestui armistiţiu ca o condiţie a viitoarei 
lor bunăvoinţe şi mediaţii şi că guvenul suedezo-norvegian de asemenea 
a cerut să se încerce o aplanare paşnică înainte de a se hotărî să dea 
un ajutor efectiv, ajutor pe care îl  limitează de la bun început în sensul 
că vrea să-l dea nu pentru recucerirea Schleswigului, ci numai pentru 
apărarea Iutlandei şi a insulelor. Altenativa era, aşadar, următoarea : pe 
de o parte, cîştigarea unui răgaz pentru a putea aştepta desfăşurarea 
evenimentelor în străinătate cit şi pentru a termina organizarea internă 
politică şi militară ; pe de altă prte, perspectiva unei lupte desperate, 
duse de una singură, împotriva unui duşman superior din punct de ve
dere numeric, luptă care, în cazul cînd armata Confederaţiei germane ar 
fi fost atacată pe poziţiile ei favorabile de armata noastră pe- jumătate 

1 8* 
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atît de mare, aproape că era exclus să ducă la victorie ; în schimb însă, 
in urma rechemării armatei suedeze-norvegiene ar fi putut să aibă ca 
rezultat ocuparea întregii peninsule de către germani ; o luptă care, în 
cazul cel mai fericit, ne-ar fi adus victorii inutile plătite foarte scump, 
iar in cazul cel mai nefericit epuizarea tuturor forţelor noastre de apă
rare şi perspectiva unei păci umilitoare" .  

Ziarul danez pledează apoi în favoarea condiţiilor armis
tiţiului, susţinînd că ele ar fi favorabile pentru Danemarca. 
Teama că războiul ar putea reîncepe iarna , cînd trupele ger
mane ar avea posibilitatea să pornească pe gheaţă spre Fiinen 
şi Alsen *, este neîntemeiată ; germanii nu sînt în stare, la fel 
ca şi danezii, s ă  suporte într-o asemenea climă o campanie de 
iarnă, în timp ce un armistiţiu de 3 luni ar fi  foarte avan
tajos pentru Danemarca şi pentru populaţia din Schleswig, 
care nutreşte simpatii pentru ea. Dacă în termen de trei luni 
nu se încheie pacea, armistiţiul se va prelungi de la sine 
pînă în primăvară. In continuare ziarul spune : 

„Nimeni nu va avea ceva de obiectat împotriva ridicării blocadei şi 
eliberării prizonierilor ; în schimb, predarea vapoarelor capturate pate 
că a nemulţumit pe unii. Capturarea vapoarelor germane, după cum se 
ştie, a fost între timp mai mult un mijloc coercitiv pentru a opri Ger
mania să încalce graniţele noastre şi n-a urmărit nicidecum scopul de a 
ne îmbogăţi prin însuşirea unor bunuri străine ; pe de altă parte, valoa
rea acestor vapoare nu este nici pe departe atît de mare cit înclină 
să creadă unii. Dacă, în condiţiile actualei stagnări, atît pe piaţa internă 
cit şi în comerţul întregii Europe ar fi vîndute la licitaţie, s-ar realiza 
de pe urma lor cel mult 1 .500.000, cu alte cuvinte cheltuielile de război 
pe timp de două luni. Şi să nu se uite că in schimbul lor s-au retras 
germanii din cele două ducate şi am fost despăgubiţi pentru rechiziţiile 
operate în Iutlanda. Mijlocul coercitiv folosit şi-a atins prin urmare 
scopul, aşa că este firesc să i se pună capăt. Sîntem de părere că retra
gerea din trei /ări a unei armate din punct de vedere numeric superioară 
nouă, pe care nu aveam nici o perspectivă s-o evacuăm cu propriile 
noastre forţe, compensează înzecit micul avantaj pe care l-ar fi putut 
obţine statul prin vinzarea vaselor capturate" .  

Paragraful 7 este cel mai delicat. El prevede menţinerea 
mai departe a guvernului separat al ducatelor şi totodată a 
„schleswig-holsteinismului " .  ln ceea ce-i priveşte pe cei doi 
membri ai guvernulm provizoriu pe care urmează să-i nu
mească regele Danemarcii,  el nu-i poate alege decît dintre 
notabilii din Schleswig-Holstein şi va fi greu să găseşti 
vreunul care să nu fie un „schleswig-holsteinian " . ln schimb 
însă „întreaga răscoală" va i categoric dezavuată, toate ho-

* Denumirea daneză : Fyn şi Als. - Nota Red. 
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tărîrile guvernului provizoriu vor fi  anulate şi se v. reveni 
la starea de lucruri existentă înainte de 17 martie. 

„Am analizat astfel, din punctul de vedere al Danemarcii, condiţiile 
cele mai esenţiale ale armistiţiului. Să încercăm însă acum sa privim 
lucrurile din punctul de vedere al Germaniei. 

Germania nu are altă pretenţie decît să i se restituie vasele şi să 
se ridice blocada. 

Ea în schimb renunţă la următoarele : 
ln primul rînd, la ducalele ocupate de o armată neînfrîntă pma m 

prezent şi destul de puternică să-şi apere poziţia împotriva unei armate 
de două ori mai puternică decît cea care i s-a opus pînă acum ; 

ln al doilea rînd, la includerea Schleswigului în Confederaţia ger
mană, care, ce-i drept, a fost proclamată de Bundestag şi confirmată de 
Adunarea naţională prin primirea deputaţilor din Schleswig ; 

ln al treilea rînd, la guvernu/ provizoriu pe care Germania l-a recu
noscut ca fiind legal şi cu care a tratat ca atare. 

ln al patrulea rînd, la partidul schleswig-holsteinian, ale cărui reven
dicări, sprijinite de întreaga Germanie, dar încă nerezolvate, vor fi pre
date spre soluţionare unor puteri negermane ; 

ln al cincilea rînd, la pretendenţii din casa de Augustenburg, de 
care, deşi regele Prusiei le-a promis sprijinul său personal, nici nu s-a 
pomenit în tratatul de armistiţiu şi nici nu li s-a garantat o amnistie 
sau un azil ; 

ln sfîrşit, la rambursarea cheltuielilor de război, suportate în parte 
de ducate, iar în parte de Confederaţia germană. Danemarcii însă ii 
vor li res tituite cheltuielile suportate de ea. 

Părerea noastră este că puternicii noştri duşmani pierd prin acest 
armistiţiu cu mult mai mult decît noi, un mic popor dispreţuit " .  

Schleswigul a avut inexplicabila dorinţă d e  a deveni ger
man. Este foarte firesc să fie pedepsit pentru aceasta şi Ger
mania să-l lase în voia soartei. 

Textul armistiţiului îl vom reproduce în numărul de mîine 
al ziarului nostru. 

Scris de F. Engels, la 20 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 51  
din 2 1  iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Coloia, 21 iulie. Cititorii noştri ştiu că am privit întot
leauna cu mult sînge rece războiul danez. Nici n-am ţinut 
isonul fanfaronadelor furibunde ale naţionaliştilor  şi nici nu 
m intonat, beţi de entuziasm, veşnicul refren de&pre Schles
wig-Holstein scăldat de mare. Ne cunoşteam prea bine patria, 
ştiam ce înseamnă s ă  te laşi în nădejdea Germaniei. 

Evenimentele au confirmat întru totul punctul nostru de 
vedere. Cucerirea nestingherită a Schleswigului de către da
nezi, recucerirea ţării şi campania din Iutlanda, retragerea 
spre Schlei , cucerirea din nou a ducatului pînă la Konigsau *, 
µodul inexplicabil în care a fost dus acest război  de la înce
put pînă la sfîrşit au dovedit locuitorilor din Schleswig la 
ce protecţie se pot aştepta din partea marii, puternicei, uni
tei etc. Germanii care a făcut revoluţia, din partea, chipurile, • 
suveranului popor de 45.000.000 de suflete. Pentru ca să le 
piară însă orice poftă de a deveni germani, pentru ca  să le 
fie infinit mai plăcut „jugul danez" decît „libertatea ger
mană" ,  Prusia a dus în numele Confederaţiei germane tra
tative în vederea încheierii armistiţiului, al cărui text îl re
producem azi tradus cuvînt cu cuvînt. 

Pînă acum a domnit obiceiul ca, atunci cînd s e  încheie 
un armistiţiu , ambele armate să rămînă pe poziţii şi, cel mult ,  
să se stabilească între ele o fîşie îngustă de pămînt care să 
fie neutră. In acest armistiţiu, care marchează primul succes 
l „glorioaselor arme prusieneu ,  prusienii victorioşi se retrag 
cu peste 20 de mile, de la Kolding pînă dincoace de Lauen
burg, pe cînd danezii înfrînţi se menţin pe poziţia lor de la 
Kolding şi  părăsesc numai Alsen. Mai mlt : în caz c ă  
armistiţiul a r  f i  denunţat, danezii vor înainta din nou, o cu· . 

• Denumirea daneză : Konge-aa. - Nota Red. 
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pînd poziţiile lor de la 24 iunie, adică vor ocupa o fîşie de 
pămînt lată de 6-7 mile din nordul Schleswigului fără a 
trage un singur glonţ, o fîşie de pămînt de pe care au mai 
fost  alungaţi de două ori, în timp ce germanii vor putea să 
înainteze iarăşi numi pînă la Apenrade * şi împrejurimi. 
Astfel este apărată „onoarea armelor germane" ,  iar Schles
wigul de nord, secătuit după ce a fost cotropit de patru ori 
de trupele beligerante, are perspectiva de a suporta o a 
cincea şi o a şasea invazie I 

In afară de aceasta, însăşi o parte din Schleswig va fi 
ocupată de trupe daneze în timpul armistiţiului. In confor
mitate cu art. 8, Schleswigul va fi ocupat de regimente al 
căror efectiv a fost recrutat în ducat, adică în parte de sol
daţi din Schleswig care au participat la mişcare, în parte de 
soldaţi care, aflîndu-se pe atunci în garnizoană în Dane
marca, au luptat în rîndurile armatei daneze împotriva gu
vernului provizoriu, sînt comandaţi de ofiteri danezi şi tre
buie consideraţ., sub toate aspectele, ca trupe daneze. De 
altfel ziarele daneze şi privesc chestiunea din acest punct 
de vedere : 

„Nu încape îndoială - scrie „Faedrelandet" din 13 iulie - că pre
zenţa în ducat a credincioaselor trupe ale Schleswigului va avea o in
fluenţă salutară asupra stării de spirit a poporului, care acum, dup. ce 
ţara a cunoscut calamităţile războiului, se va îndrepta cu toată vigoarea 
împotriva celor vinovaţi de aceste calamităţi• .  

Ce să mai spunem despre mişcarea din Schleswig-Hol
stein I Danezii o numesc o răscoală, prusienii o tratează drept 
răscoală. Guvernul provizoriu, recunoscut de Prusia şi de 
Confederaţia germană, a fost sacrificat fără milă ; toate le
gile, dispoziţiile etc. emise de la proclamarea independenţei 
Schleswigului au fost abrogate ; în schimb au intrat din nou 
în vigoare legile daneze care fuseseră abrogate. Pe scurt, 
răspunsul la celebra notă a lui Wildenbruch, pe care d-l 
Auerswald a refuzat să-l dea, acest răspuns se află în art. 7 
al proiectului de armistiţiu. Tot ceea ce a fost revoluţionar 
în această mişcare a fost  distrus fără cruţare, iar lo cul guver
nului izvorît din revoluţie l-a luat o conducere legitimă nu
mită de trei principi legitimi. Trupele din Holstein şi Schles
wig sînt din nou comandate după metoda daneză şi crava
şate după metoda daneză, vasele Holsteinului şi Schleswi-

* Denumirea daneză : Aabenraa. - Nota Red. 
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gului continuă s ă  rămînă „Dansk-Eiendom " *, în pofida re
centei dispoziţii a guvernului provizoriu. 

Incununarea tuturor acestora este însă noul guvern care 
urmează să fie instituit. Ascultaţi ce spune „Faedrelandetu : 

„Chiar dacă în cercul îngust de oameni dintre care se aleg membrii 
danezi ai noului guvern nu vom găsi, probabil, acea îmbinare de energie 
şi talent, de inteligentă şi experienţă de care va dispune Prusia cînd va 
fi sa aleagă ea",  nu face nimic. „Membrii guvernului trebuie, e drept, 
să fie aleşi din sinul populaţiei din ducate ; dar cine ne opreşte să le 
dăm secretari şi ajutoare care sînt născuţi şi domiciliază în a/le locali
tăţi. La alegerea acestor secretari şi consilieri guvenamentali, trecind 
peste orice considerente locale, se va ţine seama numai de pricepere 
şi de talent, şi, după toate probabilităţile, aceşti oameni vor avea o mare 
înrîurire asupra întregului spirit şi asupra întregii activităţi a guvernului. 
Să sperăm că se vor găsi şi Iune/ionari superiori danezi gata să pri
mească asemenea posturi inferioare din punct de vedere ierarhic ; în 
condiţiile create, orice bun danez îşi va face un punct de onoare să 
primească un asemenea post". 

Gazeta ministerială deschide deci ducatelor perspectiva 
de a fi invadate nu numai de trupe daheze, ci şi de funcţio
nari danezi. Un guvern pe jumătate danez se va instala la 
Rendsburg, pe un teritoriu recunoscut ca aparţinînd Confe
deraţiei germane. 

Iată avantajele armistiţiului pentru Schleswig. Avanta
jele lui pentru Germania sînt tot atît de mari. Despre pri
mirea Schleswigului în Confederaţia germană nu se pome
neşte nici o vorbă, ci, dimpotrivă, prin componenţa noului 
guvern hotărîrea Confederaţiei a fost categoric dezavuată. 
Confederaţia germană alege reprezentanţi pentru Holstein, 
iar regele Danemarcii - pentru Schleswig. Schleswig se află 
deci sub suzeranitate daneză, nu germană. 

In acest război danez, Germania şi-ar fi putut cîştiga 
într-adevăr un merit dacă obţinea desfiinţarea taxei de tre
cere prin strîmtoarea Sund 150, această rămăşiţă a vechiului 
jaf feudal. Oraşele maritime germane, stînj enite de blocadă 
şi de capturarea vaselor lor, ar mai fi suportat bucuro ase 
această stînjenire cu condiţia de a se obţine desfiinţarea 
taxei de trecere prin strîmtoarea Sund. Guvernele declarau 
pretutindeni că taxa de trecere prin strîmtoarea Sund tre
buie în orice caz desfiinţată. Şi ce s-a ales din această lăudă
roşenie ? Anglia şi Rusia cer menţinerea acestei taxe, iar 
ascultătoarea Germanie, fireşte, se supune. 

* - „Proprietate daneză" .  - Nota Trad. 
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Este un lucru de la sine înţeles că în schimbul vaselor 
retrocedate trebuie achitate rechiziţiile făcute în Iutlanda, 
pentru că Germania este destul de bogată ca să-şi plătească 
gloria. 

Acestea sînt avantajele pe care guvernul Hansemann le 
oferă în acest proiect de armistiţiu poporului german ! 
Acestea sînt roadele unei lupte de 3 luni de zile duse împo
triva unui popor de numai 1 .500.000 de suflete I Acesta este 
rezultatul întregii fanfaronade a ziarelor noastre naţiona
liste, a teribililor n oştri danezofagi. 

După cum se aude, armistiţiul nu va fi încheiat. Generalul 
Wrangel, încuraj at de Beseler, a refuzat categoric să-l sem
neze, în ciuda rugăminţilor contelui P ourtales, care i-a adus 
la cunoştinţă ordinul lui Auerswald şi în ciuda faptului că 
i-a reamintit obligaţiile sale de general prusian. Wrangel a 
declarat că el trebuie să asculte în primul rînd de ordinele 
puterii centrale germane, şi aceasta nu va consimţi să s e  
încheie armistiţiul dacă armatele nu rămîn p e  actualele po
ziţii şi dacă nu este menţinut guvernul provizoriu pînă la 
încheierea păcii. 

Aşadar, proiectul prusian probabil că nu se va realiza ; 
el rămîne totuşi o dovadă interesantă a faptului cum înţelege 
Prusia, atunci cînd se situează în fruntea Germaniei, să  
apere onoarea şi interesele Germaniei. 

Scris de F. Engels la 21 iulie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 52 
din 22 iulie 1 848 

Se lipd'eşle după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby 
(CONTINUARE) 

Colonia, 22 iulie. In sfîrşit, evenimentele, proiectele de 
l ege, proiectele de armistiţiu etc.  ne permit să ne reîntoarcem 
la iubitele noastre dezbateri conciliatoare. La tribună îl gă
sim pe d-l d eputat von Berg din JHich, un om care ne inte
resează sub două aspecte : în primul rînd ca renan şi în al 
doilea rînd ca guvernamental de d ată recentă. 

D-l Berg este, din diferite motive, împotriva propunerii 
făcute de Jacoby. Primul motiv este următorul : 

„Prima parte a propunerii, prin care ni se cere să ne pronunţăm îm
potriva unei hotărîri a parlamentului german, nu este decît un protest, 
formulat în numele unei minorităţi, împotriva unei majorităţi legale. 
Ea nu este altceva decît încercarea unui partid care a suferit o înfrîn
gere în cadrul unui corp legislativ de a găsi sprijin în afară, o încercare 
ale cărei consecinţe trebuie să ducă la un război civil". 

Intre 1840 şi 1845 d-l Cobden s-a văzut în minoritate în 
Camera comnelor cu propnerea sa priitoare la abrogarea 
legilor cerealelor. El făcea parte dintr-un „partid care a su
ferit o îfrîngere în cadrul unui corp ,legislativ" .  Ce a făcut el 
atuni ? El a căutat „să găsească sprijin în afară" .  El nu s�a 
mulţumit să protesteze împotriva hotărîrilor parlamentului ; 
el a mers mult mai departe : a înfiinţat şi a organizat Liga 
împotriva legilor cerealelor, a creat pres a împotriva legilor 
cerealelor, pe scurt a pornit toată acea colosală agitaţie îm
potriva legilor cerealelor. Dună părerea d-li Berg, aceasta a 
fost o încercare ale cărei consecinţe „trebuiau să ducă la un 
război civil " .  

Minoritatea din răposata Dietă unită a încercat ş i  e a  „să  
găsească n sprijin în  afară" . D-l Camphausen, d- l  Hanse
mann , d-l Milde n-au stat, în această privinţă, mult pe gin-
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duri. Faptele care o dovedesc sînt notorii. Este limpede, după 
p ărerea d.ui Berg, că şi c onsecinţele comportării lor „tre
buiau să duc ă  la un război civil " .  Ele n-au dus îns ă la un 
război ivil, ci la n po rtofoliu ministerial. 

Am mai putea cita sute de exemple de acest fel. 
Prin urmare, minoritatea dintr-un corp legislativ nu tre

buie să caute sprijin în afară dacă nu vrea să provoace un 
război civil. D ar ce înseamnă acest „în afară" ? Nimic altceva 
lecit aJegătorii, adică oamenii care aleg corpurile Jegislative. 
Şi dacă nu poţi g ăsi „sprijin " înrîur.ndu-i pe aceşti alegători, 
prin ce te p oţi oare întări 1 

Cuvintările d-lor Hansemann, Reichensperger, von · Berg 
etc. au fost oare ţinute numai pentru Adunare, sau şi pentru 
public, c are ia ·cuno ştinţă de ele prin dăile de seamă steno 
grafice ? Aceste cuvîntări n u  s înt oare ş i  ele mijlo ace cu 
ajuto rul c ărora acest „p artid din cadrul ni corp legislativ 
caută" sau speră „să găsească sprij in în afară" ? 

Intr-un cuvînt : principiul d-lui Berg ar duce la anihilarea 
oricărei agitaţii politice. Aitaţia nu este n imic altceva lecit 
folosirea inviolabilităţii acelora care reprezintă libertatea pre
sei ,  dreptul de asociere, adică libertăţile care există în Prusi: 
în baza legii. Dacă aceste libertăţi vor duce sau nu la un 
război civil, nu ne interesează cituşi de puţin ; ele există şi 
vom vedea unde „va duce" permanenta violare a acestor li
brtăţi. 

„Domnilor, aceste încercări ale minorităţii de a dobîndi putere şi 
influenţă în afara puterii legislative nu datează de azi sau de ieri ; ele 
datează din momentul în care poporul german a început să se răzvră
tească. Din Preparlament minoritatea a plecat in semn de protest, şi ur
marea a fost un război civil" .  

In primul rînd, aici, în propunerea lui Jacoby, nu este 
vorba de nici o „minoritate c are a plecat în s emn de pro
tes t " .  

I n  al doilea rînd, „ încercările minorităţii d e  a dobîndi in
fluenţă în afara puterii legislative" nu datează, ce-i drept, 
„nici de ai sau de ieri " ,  deoarece ele datează din ziua din 
care există puteri legislative şi minorităţi. 

In al treilea rînd, nu plecarea în semn de protest a minori
tăţii din Prep arlament a dus la război civil, ci „convingerea 
morală" a d-lui Mittennaier că Hecker, Fickler şi consorţÎi 
sînt trădători de ţară, precum şi măsile luate în c onsecinţă 
de guvenul de la Baden, cuprins de o p anică nebună 151 • 
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După ce s-a adus ca argument războiul civil, care, fireşte, 
este cit se poate de indicat să-i insufle cetăţeanului german 
o teamă cumplită, urmează un alt argument : lipsa unui 
mandat. 

„Am fost aleşi de alegătorii noştri ca să elaborăm o constituţie pen
tru Prusia ; aceiaşi alegători au trimis alţi concetăţeni la Frankfurt 
pentru a institui acolo puterea centrală. Alegătorul care dă un mandat 
dre, incontestabil, dreptul să aprobe sau să dezaprobe ceea ce face man
datarul, dar alegătorii nu ne-au împutenicit să fim purtătorii lor de cu
vînt în această problemă" .  

Acest argument bine întemeiat a s tînit o mare admiraţie 
în rîndul juriştilor şi al diletanţilor în domeniul jurid�c din 
sînul Adunării . Noi n-avem mai1dat ! Şi totuşi, susţine două 
minute mai tîrziu acelaşi domn Berg, Adunarea de la Frank
furt „a fost convocată să elaboreze, de comun acord cu gu
venele germane, viitoarea consti tuţie a Germaniei " ,  şi ar pu
tea oare guvernul p rusian să-şi dea în acest caz aprobarea 
fără să consulte mi întîi adunarea conciliatoare sau camera 
aleasă în conformitate cu prevederile noii constituţii ? Şi, to
tuşi, guvernul a adus imediat la cunoşbinţa Adunării că a re
cunoscut numirea regentului imperial şi rezervele pe care le 
are în această privinţă, provocînd astfel Adunarea să se 
pronunţe I 

Însuşi punctul de vedere al d-lui Berg, propria sa cuvîn
tare şi comunicarea d-lui Auerswald duc, prin urmare, la 
concluzia că Adunarea are totuşi mandatul de a se ocupa de 
hotărîrile luate la Frankfurt ! 

Noi n-avem mandat ! Deci înseamnă că dacă Adunarea de 
la Frankfurt va reintroduce cenzura şi, în cazul unui coflict 
între cameră şi coroană, va trimite în Prusia t rupe b avareze 
şi austriece pentru a veni în ajutorul coroanei, d-l Berg n-are 
„mandat " ! 

Ce fel de mandat are d-l Berg ? Textual numai acela „de 
a elabora constituţia în înţelegere cu coroana" . El nu are, 
prin urmare, nicidecum mandat să interpeleze, să ia parte la 
dezbaterile coniliatoare în legătură cu legile priiitoare la 
inviolabilitatea deputaţi.lor, la organizarea gărzii civile, la 
răscumpărare şi alte legi care nu figurează în constituţie. Toc
mai acest lucru reacţiunea îl susţine în fiecare zii . El însuşi 
spune : „Orice pas care depăşeşte acst mandat este o nedrep
tate, o încălcare a li sau chiar o trădare" I 

Şi, totuşi, d-l Berg şi întreaga Adunare încalcă în fiecare 
clipă, siliţi de nevoie, mandatul lor. Ei trebuie să procedeze 
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astfel din cauza stării de provizorat revoluţionar, s au acum, 
mai bine zis, reacţionar. Dar, din cauza acstui provizorat, 
tot ceea ce serveşte la asigurarea cuceririlor revoluţiei din 
marie este de competenţa Adunării, şi, dacă această ţint. 
poate H atinsă prin înrîurirea morală a Adunării de la Frank
furt, camera conciliatoare este nu numai împutenicită, dar 
chiar obligată s-o facă. 

Urmează apoi argumentul renana-prusian, care pentru noi 
renaii prezintă o deosebită importanţă, pentru că arată cum 
sînt reprezentate la Berliin interesele noastre. 

„Noi, locuitorii Renaniei, i Westfaliei şi ai altor provincii, nu avem 
cu Prusia absolut nici o altă legătură decît faptul că m venit la coroana 
Prusiei. Dacă desfacem această legătură, statul se dezmembrează. Nu mă 
dumiresc, şi cred că nici majoritatea deputaţilor din provincia mea nu 
e dumirită, la ce ne-ar servi o republică a Berlinului. ln acest caz ne-am 
putea dori mai degrabă o republică a Coloniei •.  

N-avem de gînd s ă  ne ocupăm acum de palavrageala cu 
privire Ja 1 1 ce ne-am putea dori u dacă Prusia s-ar transforma 
într-o 1 1republică a Berlinului u ,  de n oua teorie despre condi
ţiile de viaţă ale statului prusian etc . In calitate de locuitori 
i Renaiei protestăm numai împotriva afirmaţiei că 1 1am ve
nit la coroana Prusiei " .  Dimpotrivă, 1 1coroana .rusiei u a venit 
la noi. 

A luat apoi cuvîntul împotriva propunerii lui Jacoby d-l 
Simos din Elberfeld. El a repetat tot ce a spus d-l Berg. 

După linsul a urmat un exponent al stîngii şi imediat 
după •aceea d-l Zacharii. El a repetat tot ce a spus d-l Simons. 

Deputatul Duncker repetă tot ceea ce a spus d-l Zachariă. 
l mai spune însă şi alte cîteva lucruri sau spune ceea ce s-a 
mai spus înainte, dar într-o formă atît de brutală, incit face 
să  ne ocupăm puţin de cuvîntarea sa. 

„Dacă noi, Adunarea constituantă a 16.00.000 de germani, vom blama 
astfel Adunarea constituantă a tuturor gemanilor, întărim oare în con· 
ştiinţa poporului prestigiul puterii centrale germane, prestigiul parla
mentului germn 1 Nu subminăm noi oare supunerea de bunăvoie pe care 
trebuie să i-o arate diferitele stătuleţe pentru ca ea să poată acţiona în 
vederea unităţii Germaniei 1 "  

După părerea d-lui Duncker, prestigiul puterii centrale şi 
al Adunării naţionale - 11supunerea de bunăvoie" - înseamnă 
că poporul trebuie s ă  i se supună orbeşte, dar că diferitele 
guverne pot avea rezervele lor şi, în anumite ocazii, s ă  re
fuze să-i dea ascultare. 
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„Ce rost are acum, cind forţa faptelor este atît de mare, ce rost 
are să faci declaraţii teoretice ?" 

Recunoaşterea suveranităţii Adunării de la Frankfurt de 
către reprezentanţii a „ 16.000.000 de germani "  este, prin ur
mare, o simplă „declaraţie teoretică" I ?  

„Dacă pe viitor guvernul şi reprezentanţa poporului din Prusia ar 
;Onsidera imposibilă şi irealizabilă o hotărîre luată la Frankfurt, ar mai 
exista oare atunci, în genere, posibilitatea realizării unei astfel de ho
tărîri ? "  

Simpla părere, punctul de vedere al guvenului şi al  re
prezentanţei poporului din Prusia ar i, prin urmare, în stare 
să facă imposibile hotărîri ale Adunării naţionale. 

„Dacă întregul popor prusian, dacă două cincimi din Germania n-ar 
voi să se supună hotărîrilor de la Frankfurt, aceasta ar însemna că ele 
ar fi irealizabile, indiferent de ce m spune noi azi". 

Aceste cuvinte exprimă nealterată vechea trufie prusacă, 
patriotismul naţional berlinez în toată splendoarea lui, cu 
peruca şi cîrja bătrînului Fritz *. Ce-i drept, noi sîntem mino
ritatea, n oi însumăm numai două cincimi (ici măcar atîta) ,  
dar î i  vom arăta majorităţii că  în Germania noi sîntem stă
pînii, ·că noi sîntem prusaci I 

Nu-i sfătuim pe domnii deputaţi ai dreptei s ă  provoace un 
asemenea conflict între „două incimi" şi „ trei cincimi" .  Ra
portul numeric ar fi cu totul altul şi se vor găsi destule pro
vincii care să-şi aminteasc ă  că in vremuri imemoriale au 
fost germane şi că  abi a  de 30 de ani sînt prusiene. 

Dar d-l Duncker g ăseşte o soluţie. Deputaţii in Frankfurt 
trebuie, la fel ca şi noi, „să nu ia decît hotărîri care s ă  ex
prime voinţa generală raţională, adevărata · opinie publică, 
hotărîri care să nu contravină conşiinţei morale a naţiunii" ,  
c u  alte cuvinte hotărîri p e  placul deputatului Duncker. 

„Dacă noi, ca şi deputaţii din Adunarea de la Frankfurt, vom lua ase
menea hotărîri, atunci vom fi, atit ei cit şi noi, suverani ; altminteri nu, 
chiar dacă am decreta acest lucru de zece ori",  

După această profundă deiiniţie a suveranităţii, corespun
zătoare conşiinţei sale morale, d-l Duncker spune s uspinînd : 
„Dar asta este o chestiune de viitor " ,  şi cu a·ceste -cuvinte îşi 
încheie discursul. 

* - regele Prusiei Frederic al Ii-lea. - Nota Red. 
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Spaţiul şi timpul nu ne permit să ne ocupăm mai înde
aproape de cuvîntările rostite în acea zi de deputaţii stîngii. 
Credem totuşi că cititorii noştri au dedus din cuvîntările de
putaţilor dreptei, pe care le-am .rdat, că d-l Parrisius a avut 
destulă dreptate cînd a propus să se amîne dezbaterile pe 
motiv că „în sală este atît de cald, încît cu greu îţi mai poţi 
aduna gîndurile0 ! 

Scris de F. Engels la 22 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 53 
din 23 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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„Concordia" 1 52 din Turin 

Colonia, 23 iulie. Recent am pomenit de ziarul „L'Alba•,  
care apare la Florenţa şi care ne-a întins frăţeşLe mîna de 
dincolo de Alpi •. Ne puteam aştepta ca un alt ziar din  Turin, 
„Concordia" , un ziar de o rientare opusă, să se pronunţe în 
sens opus, dar nu în sens ostil. Intr-un număr anteriior, „Con
cordia" spunea că „Noua gazetă renană" se situează de 
fiecare dată de partea celor „oprimaţi " .  La această n ăscocire 
nu prea ingenioasă a ajuns în urma aprecieilor noastre în 
legătură cu evenimentele de la P.raga şi a simpaNei pe care 
am manifestat-o pentru partidul democrat şi împotriva reac
ţionarului Windischgrătz & Co. Poate că între timp ziarul in 
Turin s-a lămurit mai bine asupra caracterului aşa-numitei 
mişcări cehe. 

De curînd „Concordia" a considerat totuşi necesar să con
sacre un articol mai mult sau mai puţin d octrinar lui , ,Nuova 
Gazzetta Renana" . Ea citise în 'iarul nostru programul con
gresului muncitorilor care urmează să se ţină la Berlin 158, şi 
cele 8 puncte pe care Ie vor discuta muncitorii au neliniştit-o 
foarte mult. 

După ce a tradus în mod fidel întregul program, ea se lan
sează într-un fel de critică care începe cu următo arele cu
vinte : 

„ln aceste propuneri multe sint adevărate şi juste ; «Concordia» şi-ar 
trăda însă menirea ei dacă nu şi-ar ridica glasul împotriva erorilor 
socialiştilor• .  

Noi, de partea noastră, ne ridkăm împotriva „erorii " 
„Concordiei" care constă în aceea că ea consideră programul 
întocmit de  respectiva comisie pentru ·congresul muncitori-

• Vezi volumul de faţă, pag. 173.  - Nota Red. 
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lor, şi pe care noi l-am publicat numai, drept propriul nostru 
program. Cu toate acestea, sîntem gata să ne angajăm cu 
„Concordiau într-o discuţie pe teme de economie politi;ă de 
îndată ce programul ei va oferi mai mult decît cîteva fraze 
filantropice b anale şi cîteva dogme curente despre liber
schimbism. 

Scris la 23 iulie 1848 

Publicat în 
,Noua gazetă renană" nr. 55 
din 25 iulie 1 848 

1 9 - Marx-Engels, Opere. voi. 5 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby 
(SFlRŞIT) 

Colonia, 24 iulie. Cînd acum cîteva zile năvala evenimen
telor mondiale ne-a silit să întrerupem relatarea acestor dez
bateri, un publicist vecin cu noi a avut gentileţea să preia în 
locul nostru relatarea dezbaterilor. El atrăsese dej a atenţia 
publicului asupra „noianului de idei minunate şi de vederi 
luminoase, asupra concepţiei sănătoase despre adevărata li
bertate de care au dat dovadă oratorii majorităţii în cursul 
celor două zile cit au durat aceste ample dezbateri " 154, şi în 
special incomparabilul nostru Baumstark. 

Deşi ne grăbim să relatăm pînă la capăt aceste dezbateri, 
nu ne putem reţine de a nu cita cîteva exemple din „noianul " 
de idei minunate şi de vederi luminoase l dreptei. 

In cea de-a doua zi dezbaterile au început cu ameninţarea 
pe care deputatul Abegg a adresat-o Adunării : pentru eluci
darea tuturor problemelor legate de această propunere, ar 
trebui să reluăm de la un capăt ·la altul dezbaterile de la 
Frankfurt, şi înalta Adunare nu este, evident, îndreptăţită s ă 
facă acest lucru I Aşa ceva nu vor încuviinţa niciodată domnii 
alegători care v-au trimis aici, dat fiind „ tactul practic şi spi
ritul practic inerent lor" ! De altfel ce s-ar alege din unitatea 
germană dacă (acum urmează o „idee" într-adevăr „minu
nată ") „nu ne-am limita numai la a formula anumite rezerve•,  
ci ne-am îngădui „să aprobăm sau să dezaprobăm net hotă
rîrile de la Frankfurt" I In cazul acesta nu ne-ar rămîne alt
ceva decît „o supunere pur formală" I 

Desigur, „o supunere pur formală" poate fi limitată prin 
formularea unor „rezerve " şi, la rigoare, chiar direct refu
zată, fără a prejudicia unitatea germană ; dar a aproba sau a 
dezaproba, a-ţi spune din punct de vedere stilistic, logic sau 
practic părerea despre aceste hotărîri, asta-i prea de tot I 
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D-l Abegg îşi încheie cuvîntarea remarcînd că Adunarea 
de la Frankfurt, şi nu cea de la Berlin, trebuie să se pronunţe 
asupra rezervelor formulate în Adunarea de la Berlin, şi nu 
în cea de la Frankfurt. Nu se cuvine să anticipăm asupra ce
lor ce ar spune cei de la Frankfurt ; asta ar i jignitor pen
tru ei I 

Domnii de la Berlin nu sînt competenţi s ă  se pronunţe asu
pra declaraţiilor care le sînt făcute de propriii lor miniştri. 

Să trecem acum peste idoJii oamenilor mărunţi, peste un 
Baltzer, un Kămpf, un Grăf, şi să-l ascultăm pe eroul zilei, 
pe incomparabilul Baumstark. 

Deputatul Baumstark afirmă că nu va fi niciodată de acord 
să se declare incompetent într-o anumită chestiune atîta timp 
cit nu va fi nevoit să admită că nu înţelege nimic din această 
chestiune ; şi este oare posibil ca nişte dezbateri care ţin de 
opt s ăptămîni s ă  ibă ca rezultat o totală neînţelegere a ches
iunii 1 

Deputatul Baumstark este, p rin urmare, competent. Şi iată 
în ce sen s : 

„Intreb, sîntem noi oare pe deplin îndreptăţiţi• (adică competenţi) 
„prin înţelepciunea de care am dat dovadă pînă acum să ne opunem 
unei Adunări care a trezit 

interesul general al Germaniei, 
admiraţia întregii Europe 
prin ideile ei desăvîrşit., 
prin superioritatea inteligenţei ei, 
prin moralitatea concepţiei ei despre stat" , - într-un cuvînt, 

„prin tot ceea ce în istorie a adus glorie şi a preamărit numele Ger
maniei. In faţa tuturor acestora mă plec• (cu alte cuvinte mă decl\r 
incompetent) „şi doresc ca Adunarea, pitrunsă de simţul adevărului ( l i) 
să se plece şi ea• (cu alte cuvinte să se declare şi ea incompetentă) 1 

„Domnilor - continuă „competentul" deputat Baumstark -, în şe
dinţa de ieri s-a spus că discuţiile despre republică etc. au un caracter 
nefilozofic. Dar în nici un caz nu poate fi nefilozofică afirmaţia că tră
sătura caracteristică a republicii, în sens democratic, este răspunderea 
celui care se află în fruntea statului. Domnilor, este un fapt dovedit că 
toţi filozofii care s-au ocupat de filozofia statului, coborind de la Platon 
pină la Dahlmann• (e drept că mai mult nici nu putea „coborî" deputatul 
Baumstark) „au exprimat această părere, şi fără motive cu totul speciale, 
care ar trebui în prealabil expuse, nu ne putem p ermite să contrazicem 
acest adevăr (!) milenar şi acest fapt istoric".  

D -l Baumstark este totuşi de părere că uneori poţi avea 
1 1motive cu totul speciale" pentru a contrazice înseşi „fapte 
istorice• .  Ce-i drept, domnii deputaţi ai dreptei nu prea obiş
nuiesc să ezite într-un asemenea caz. 

1 9* 
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D-l Baumstark se declară apoi din nou incompetent, trecînd 
competenţa asupra „tuturor filozofilor care se ocupă de filo
zofia statului, coborînd de la Platon pînă la Dahlmann u ,  prin
tre care, fireşte, nu se numără d-l Baumstark. 

„lnchipuiţi-vă acest edificiu statal I O cameră şi un regent imperial 
responsabil în baza actualei legi electorale I Oricine stă să se gîndească 
puţin trebuie să admită că aceasta contravine bunului simţ•. 

Şi acum d�l Baumstark formulează următoarea sentinţă pro
fundă, care, o•ricît ai sta să te gîndeşti, nu contravine „bunu
lui simţ" I 

„Domnilor I Pentru republică este nevoie de două lucruri : de opinia 
poporului şi de personalităţi conducătoare. Dacă analizăm mai îndea
proape opinia poporului nostru german, nu vom găsi nici urmă despre 
această republică• (adică despre sus-menţionata republică regento-im
perială) I 

D-l Baumstark se declară, aşadar, din nou incompetent, dar 
de astădată, în locul Jui, opinia poporului este competentă în 
ceea ce priveşte republica. Opinia poporului este deci mai , ,pi
cepută" în această chestiune decît deputatul Baumstark. 

In sfîrşit oratorul dovedeşte că există şi lucruri la care „se 
pricepe" întrucîtva, şi dintre acestea face parte, înainte de 
toate, problema suveranităţii poporului . 

„Domnilor I Istoria ne dovedşte - şi trebuie să mă opresc asupra 
acestui lucru - că la noi suveranitatea poporului a existat dintotdeauna, 
dar ea s-a manifestat sub forme diferite•. 

Şi acum urmează un şir de „idei dintre cele mai minnate 
şi vederi dintre cele mi luminoase" asupra istoriei branden
burghezo-prusace şi asupra suveranităţii poporului, care fac 
ca publiciştii vecini cu noi să uite de toate suferinţele pămîn
teşti în excesul de beatitudine constituţională şi de încîntare 
doctrinară. 

„Cînd marele principe elector * a ignorat putredele elemente de castă 
contaminate de otrava imoralităţii franceze" (şi, cu toate acestea, civili
zaţia „imorală franceză" a renunţat cu vremea la dreptul primei nopţi I ) ,  
„cînd le-a nimicit• („nimicirea • este, ce-i drept, cel mai bun mod de a 
ignora ceva) , „chiar ( ! )  poporul l-a aclamat, pătruns fiind de un profund 
sentiment moral, de sentimentul unei consolidări a edificiului de stat 
german, ş i  în special a celui prusian•. 

Admiraţi „profndul sentiment moral " al ilistinilor bran
denburghezi din secolul al XVII-lea, care, cuprinşi de pre-

* - Frederic-Wilhelm. - Nota Red. 
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sentimentul profund al proiturilor lor, l-au aclamat pe princi
pele elector cînd acesta i-a atacat pe duşmanii lor, pe senio
rii feudali, în timp ce lor le-a vîndut privi.legii ; dar admiraţi 
mai ales „bunul-simţu şi „vederile luminoase" ale d-lui Baum
stark, care vede în aceste aclamaţii „suveranitatea po
porului" I 

„Pe atunci toată lumea a adus omagii acestei monarhii absolute• 
(căci altminteri minca bătaie), „iar marele Frederic nu ar fi ajuns atît de 
însemnat dacă nu s-ar fi sprijinit pe adevărata suveranitate a poporului" .  

Suveranitatea poporului exprimată prin bătaie, iobăgie şi 
servituţi feudale, aceasta este pentru d-l Baumstark adevă
rata suveranitate a poporului . Naivă mărtisire I 

De la adevărata suveranitate a poporului d-l Baumstark 
trece acum la falsa suveranitate a poporului . 

„Dar au venit alte vremuri, vremurile monarhiei constituţionale•.  

Acest lucru este dovedit printr-o lungă „ tiradă constitu
ţională" ,  al cărei sens lapidar este că în Prusia din 181 1 pînă 
în 1841 poporul a cerut ( ! )  într-una constituţia, şi nu republica, 
observaţie de care se leagă în mod firesc remarca că „poporul 
a întors cu indignare spatele" chiar şi ultimei răscoale repu
blicane din sudul Germaniei . 

Natural că de aici rezultă că al doilea fel de suveramtate 
a poporului (desigur nu cea „adevărată") este cea „propriu-zis 
constituţională" . 

„In această formă de suveranitate a poporului, puterea de stat se 
împarte intre rege şi popor, este o suveranitate a poporului împărţită• 
(„filozofii care se ocupă cu filozofia statului, coborind de la Platon pînă 
la Dahlmann•, ar putea să ne spună ce-o fi vrind să însemne aceasta), 
„care trebuie să aparţină Integral şi neconditional poporului ( !  ! )  , fără 
ca totuşi regele să piardă din puterea sa legitimă• (care lege instituie 
această putere în Prusia după 19 martie ?). „Acest lucru e limpede" (in 
special in capul deputatului Baumstark) i „noţiunea a fost stabilită de 
istoria sistemului constituţional şi nimeni nu se mai poate îndoi de acest 
lucru• (din păcate, „îndoielile• te cuprind din nou abia cînd citeşti cu
vintarea deputatului Baumstark). 

Şi, în sfîrşit „există o a treia suveranitate a poporului, suveranitatea 
democratică-republicană, care trebuie să se bizuie, ca să zicem aşa, pe 
cele mai largi baze. Ce expresie nefericită : cea mai largă bază 1• 

Impotriva celei mai largi baze „ia" acum „cuvîntul " d-l 
Baumstark. Această bază duce la descompunerea statlor, la 
barbarie I Noi nu avem nici un fel de Catoni care să poată da 
republicii n fundament moral. Şi acum d-l Baumstark începe 
să sufle din răputeri din vechea trîmbiţă a lui Montesquieu 
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- demilt dogită şi turtită toată -, slăvind virtutea republi
cană, încît publicislll vecin u noi, într-o explozie de entu
ziasm, i se asociază şi el şi, spre uimirea întregii Europe, 
dovedeşte că „virtutea epublicană„. duce tocmai la constitu
ţionalismu I Dar deodată d-'l Baumstark începe să cînte pe 
altă strună, şi iată că lipsa de virtute republicană duce şi ea 
la constituţionalism. Cititorul îşi poate imagina strălucitul 
efect al acestui duet, în care, după un şir de disonanţe sfîşie
toare, cle două voci se unesc în cele din urmă în acordul 
împăciuitor al constituţionalismului. 

D-l Baumstark, care ajunge acum după îndelungate ra
ţionamente la rezultatul că miniştrii de fapt nici nu au for
mulat „propriu-zis rezerve" ,  ci nllllai 1 10 mică rezervă în le
gătură cu viito1rul" ,  se situează pînă la urmă şi el pe cea mai 
largă bază, întmcît vede mîntuirea Germaniei numai într-un 
stat democrat-constituţional, şi se lasă într-atîta copleşit „de 
gîndul la viitorul Germaniei " ,  încît exolamă cu emfază : 
„Trăiască, de trei ori trăiască monarhia germană ereditară 
popular-constituţională ! " .  

Intr-adevăr, e l  a avut dreptate cînd a spus : această ne
fericită cea mai largă bază I 

Au mai luat apoi cuvîntul oîţiva oratori din ambele părţi, 
dar după deputatul Baumstark nu mai îndrăznim să-i prezen
tăm şi pe aceştia cititorilor noştri. Vrem să mai menţionăm 
un singur lucru : deputatul Wachsmuth declară că crezul său 
începe cu principiul nobilului Stein : voinţa oamenilor liberi 
este pilonul de neclintit al oricărui tron. 

„Iată - exclamă plin de entuziasm publicistul vecin cu noi -, iată 
miezul chestiunii I Nicăieri voinţa oamenilor liberi nu găseşte un climat 
mai prielnic decît la umbra tronului de neclintit, nicăieri tronul nu e mai 
de neclintit decît acolo unde se bizuie pe dragostea inteligentă a oame
nilor liberi 1 • 

Intr-adevăr, „noianul de idei minunate şi de vederi lumi
noaseu I „concpţia sănătoasă despre adevărata libertate" ,  do
vedite de oratorii majorităţii în cursul acestor dezbateri, nu 
se poate compara nici pe depaPte cu bogăţia de idei pline de 
conţinut ale publicistului vecin cu noi I 

Scris de F. Engels la 24 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 55 
din 25 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziaului 

Tradus din limba germană 
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Proiectul de lege cu privire la împrmutul forţat 
şi expunerea de motive 

I 

Colonia, 25 iuhe. Odată n faimos pungaş din binecuvîn
tatul cartier St. Giles din Londra a compărut în faţa juraţilor. 
El era acuzat că a uşurat caseta unui reputat avar din City 
cu suma de 2.000 de lire sterline. 

„Domnilor juraţi - a spus inculpatul -, n-am să abuzez de răbdarea 
dv. Prin natura sa, apărarea mea are un caracter de economie politică 
şi de aceea voi face economie de cuvinte. I-am luat d-lui Cripps 2.000 de 
lire sterline. Aşa este. Am luat însă aceşti bani de la o persoană parti
culară ca să-i restitui societăţii. Unde sînt aceste 2.000 de lire sterline ? 
Le-am păstrat oare pentru mine în mod egoist ? Scotociţi, vă rog, buzu
narele mele. Dacă veţi găsi măcar un pence, vă vînd sufletul meu pentru 
un farthing *. Cele 2.000 de lire sterline le veţi găsi la croitor, la du
ghengiu, la restaurant etc. Ce am făcut deci ? «Am pus în circula/ie sume 
care zăceau nefolosite», care nu puteau fi smulse «decît printr-un împru
mut forţat» din locul unde îi îngropase avarul. Am făcut oficiul de agent 
al circulaţiei, iar circulaţia este prima condiţie a avuţiei naţionale. Dv., 
domnilor, sînteţi englezi, sînteţi economişti I Dv. nu veţi condamna pe 
un binefăcător al natiunii I "  

Economistul din St .  Giles se află acum în Vandiemens
land ** şi are ocazia să reflecteze la ingratitudinea obtuză a 
compatrioţilor săi. 

Dar el n-a trăit degeaba. Principiile sale stau la baza îm
prumutului forţat al lui Hansemann. 

„Oportunitatea împrumutului forţat - spune d-l Hansemann în ex
punerea de motive - rezultă din considerentul, desigur incontestabil, c. 
o mare p arte din numerarul care zace n efolosit, în sume mai mari sau 
mai mici, în mîinile unor persoane particulare poate li pus în circulaţie 
n umai cu ajutorul unui împrumut forţat•. 

* 1/4 dintr-un pence. - Nota Trad. 
** - Tasmaia, intre 1803 şi 184 loc de deportare a deţinuţilor 

englezi. - Nota Red. 
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Cînd cheltuiţi un capital îl puneţi în circulaţie. Dacă dv. 
nu-l puneţi în circulaţie, îl cheltuieşte statul pentru a-. pune 
în circulaţie. 

Patronul unei fabrici de bumbac are, de pildă, 100 de mun
citori. Să presupunem că l plăteşte ziilnic fiecăruia dintre ei 
9 groşi de argint. Va să zică zilnic trec 900 de groşi de argint, 
respectiv 30 de taleri, din buzunarul fabTicantului în buzu
narele muncitorilor şi din buzunarele muncitorilor în buzu
narele dughengiului, ale proprietarului casei, le cizmarului, 
ale croitorului etc. Această pereginare a celor 30 de taleri 
se numeşte circulaţia lor. Din clipa în care fabricantul nu-şi 
mai poate vinde bumbacul decît cu pierdere sau nu-l poate 
vinde de loc, el încetează să mai producă, încetează să mai 
folosească muncitori, şi o dată cu încetarea producţiei înce
tează şi peregrinarea celor 30 de tleri, încetează şi circula
ţia. Noi vom restabilri circulaţia cu de-a sila I - declară Han
semann. Dar de ce zac banii nefolosiţi la fabricant ? De ce 
nu-i pune în circulaţie ? Cînd vremea e frumoasă, pe stradă 
circulă mulţi oameni. Hansemann trimite oamenii în stradă, 
îi sileşte să circule ca să restabilească vremea frumoasă. Ce 
meşter în a aduce vreme frumoasă I 

Din cauza crizei ministerile şi oome1ciale, capitalul so
cietăţii burgheze nu aduce dobîndă. Statul ajută acestei so
cietăţi să iasă din actuala situaţie grea luîndu-i şi capitalul. 

Evreul Pinto, celebrul jucător de bursă in secolul al 
XVIII-lea, recomanda în cartea sa „Despre circulaţie" 155 jocul 
de bursă. El sp1ea că, deşi jocul de bursă nu produce nimic, 
el grăbeşte circulaţia, trecerea avuţiei dintr-un buzunair în 
ltul. Hansemann transformă vistieria statului într-o ruletă 
care face să circule averea cetăţenilor. Hansemann-Pinto I 

In „expunerea de motive" la , 1legea împrumutului forţat " ,  
Hansemann s e  loveşte însă d e  o mare dificultate. D e  ce nu 
s-au realizat prin împrumutul benevol sumele necesare ? 

Toată lumea cunoaşte ,, încrederea absolută" de care se 
bucură actualul guven. Toată lumea cunoaşte patriotismul 
sentimental al marii burghezii, care se plînge mai mult decît 
de orice de faptul că se găsesc tllburători destul de cuteză
tori să nu împărtăşească încrederea ei devotată. Toată lumea 
cunoaşte declaraţiile de loilitate venite din toate provinciile. 
Şi „cu toate acstea" 156 Hansemann este nevoit să transforme 
poeticul împrumut benevol în prozaicll împrumut forţat I 

In districtul Disseldorf, de pildă, nobilii au subscris 4.000 
de tleri, ofiţerii 900 de taleri, şi unde domneşte mai multă 
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încredere decît printre nobilii şi ofiţerii din districtul Dissel
dorf ? De sumele subsorise de principii din casa regală nici nu 
mai e nevoie să vorbim. 

Să-l lăsăm pe Hansemann să ne explice el însuşi acest fe
nomen. 

„Pînă acum s-a subscris în mod benevol foarte puţin. Poate că acest 
lucru trebuie atribuit în mai mică măsură lipsei de încredere în rin
duielile noastre, cit faptului că lumea nu cunoaşte adevăratele nevoi 
ale statului, fiecare preferînd să aştepte să se lămurească dacă şi în ce 
măsură se va recurge la mijloacele băneşti ale poporului. Din această 
împrejurare se trage nădejdea că fiecare va contribui în mod benevol, 
după puterile sale, de îndată ce i se va lămuri că participarea obligato
rie la împrumut este o necesitate ineluctabilă". 

Statul, aflat la mare ananghie, face apel la patriotism. l 
invită în mod politicos patriotismul să depună 1 5.000.000 de 
taleri pe altarul patriei, şi anume nu ca dar, ci ca împrumut 
benevol. Lumea are cea mai mare încredere în stat, dar ră
mîne Urdă la apelul desperat al acestuia I Din păcate, în aşa 
măsură „nu cunoaşte" lumea „adevăratele nevoi ale statului " 
încît deocamdată, cu durere în suflet, ea preferă să nu dea 
statului absolut nimic. Este drpt că puterea de stat se bucură 
de cea mai mare încredere, iar onorabila putere de stat sus
ţine că statul are nevoie de 1 5.000.000. Tocmai din cauza în
orederii nu se dă crezare celor susţinute de puterea de stat, 
ba, dimpotrivă, se consideră că glumeşte cînd cere cu atîta 
desperare 1 5.000.000. 

Este cunoscută po!estea acelui pensylvanian de treabă 
care n-a împmutat niciodată prietenilor săi măcar un dolar. 
l avea atîta încredere în modul lor de viaţă cumpătat, el a 
crezut în aşa măsură că afacerile lor sînt solide, încît pînă în 
clipa morţii sale nu „a ounoscut" „adevărata nevoie" pe care 
o aveau i de dolari. In cererile lor insistente el n-a văzut 
decît intenţia de a-i pune la încercare încrederea, iar incre
derea acestui om era de neclintit. 

Puterea de tat prusiană a constatat că întregul stat e lo
cuit de pensylvanieni. 

D-l Hansemann explică acest ciudat fenomen de economie 
politică şi printr-o altă „împrejurare" curioasă. 

Poporul nu a subscris benevol la împrumut, „preferînd să 
aştepte să se lămurească dacă şi în ce măsură se va recurge 
la mijloacele sale băneşW. Cu alte cuvinte : nimeni nu 
a subscris de bnăvoie pentru că fiecare prefera să aştepte 
să se lămurească dacă şi în ce măsură va fi obligat să plă-
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teasc ă. Prudent patriotism I Un mod extrem de complicat de 
a-ţi mnifesta încrederea I Din „împrejurarea" că îndărăl 
împrumutului benevol, sangvin şi cu ochi albaştri stă acum 
împrumutul foţat, ipohondric, cu ochi negri, „trage" d-l Han
semann „nădejdea că fiecare va contribui în mod benevol, 
după puterile sale" .  In orice caz, scepticul cel mai incarnat 
se va convinge că puterea de stat are într-adevăr nevoie de 
bani şi nu va mai pretinde că nu cunoaşte acest lucru, toată 
dificultatea constituind-o, după cum am văzut, numai această 
penibilă necunoaştere. Dacă nu daţi din proprie iniţiativă 
banii, atunci vă vor i luaţi, ceea ce vă va pricinui vouă şi 
nouă multe neplăceri. Nădăjduim, aşadar, că încrederea 
voastră va renunţa la exagerările ei şi că în locul unor fraze 
goale ea îşi va găsi expresia .în taleri sunători. Est-ce clair ? * 

Oricît ar trage d-l Hansemann „nădejde" din această „îm
prejurare", totuşi scepticismul pensylvanienilor săi l-a molip
sit şi pe el, şi de aceea consideră necesar să caute stimulente 
şi mai putenice pentru a spori încrederea. Deşi există, în
crederea nu vrea să iasă la lumină. Ea are nevoie de un sti
mulent care s-o scoată din starea latentă în care sp află. 

„Pentru a oferi însă n stimulent şi mai puternic" (decît perspectiva 
împrumutului forţat) „la subscrierea benevolă la împrumut, § 1 prevede 
la acest împrumut o dobîndă de 31/so, stabilindu-se un termen• (pînă 
la 1 octombrie) „înăuntrul căruia urmează să mai fie primite subscrieri 
la împrumutul benevol cu o dobîndă de 5 % • .  

D-l Hansemann fixează, prin urmare, un premiu de 1 2/a6/o 
pentru cei care subscriu la împrumutul benevol, şi acum cu 
siguranţă că patriotismul se va transforma în bani lichizi, ca
sele de bani se vor deschide şi valurile de aur ale încrederii 
vor curge în istieria statului. 

D-l Hansemann consideră, fireşte, „echitabil" să plătească 
oamen ilor avuţi u 12/sO/o mai mult decît clor neavuţi, care 
nu acceptă să li se ia strictul necesar decît atunci cînd sînt 
constrînşi. Drept pedeapsă pentru starea lor materială p recară, 
ei vor mai trebui să uporte, în plus, şi cheltuielile de recurs. 

Aşa se îfăptuieşte versetul din biblie : Căci celui ce are 
i se va da şi va prisosi, iar de la cel ce lU are şi e are i se 
va lua. 

* - Este limpede ? - Nota Trad. 
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II 

Colonia, 29 iulie. După cum Peel a descoperit odinioară o 
„scară mobilă" 157 pentru taxele vamale percepute la cereale, 
aşa a descoperit Hansemann-Pinto o scară mobilă pentru pa
triotismul cu de-a sila. 

„ln ceea ce priveşte cota procentuală de contribuţie obligatorie la 
împrumut - spune Hansemann al nostru în expunerea s a  de motive -, 
a fost adoptată o scară progresivă, deoarece este evident că posibilitatea 
de a dispune de bani creşte în progresie ritmetică o dată cu mărimea 
averii " ,  

O dată cu creşterea averii creşte posibilitatea de a dispune 
de bani . Cu alte cuvinte : cu cit cineva are mai mulţi bani la 
dispoziţie, cu atît poate dispune de mai mulţi bani. Pînă aici 
totul este just. Dar a susţine că posibilitatea de a dispune de 
bani creşte numai în progresie aritmetică chiar şi atuncd cînd 
mărimile diferitelor averi constituie o progresie geometrică, 
aceasta este o descoperire a lui Hansemann pe care poste:i
tatea o va răsplăti glorificîndu�l chiar mai mult decît pe 
Malthus pentru teza sa potrivit căreia mijloacele de ubzis
tenţă cresc numai în progresie aritmetică, în timp ce popu
laţia creşte în progresie geometrică. 

Dacă, prin urmare, proporţia dintre diferitele averi este, 
de pildă, de : 

1 ,  2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 
atunci, potrivit descoperirii d-lui Hansemann, posibilitatea de 
a procura bani creşte dpă cm urmează : 

1 ,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0. 
In pofida creşterii aparente a contribuţiei obligatorii la 

împrumut, posibilitatea de a dispune de bani, după p ărerea 
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economistului nostu, descreşte deci în aceeaşi măsră în care 
creşte averea. 

Intr-o nuvelă a lui Cervantes 158, îl găsim pe cel mai mare 
rinanciar spaniol într-un o'piciu. Omul descoperise că datoria 
publică a Spaniei ar putea fi stinsă dacă 

„cortesurile ar adopta o lege prin care toţi vasalii maiestăţii-sale 
între 14 şi 60 de ani ar fi obligaţi să se hrănească o zi pe lună numai 
cu pîine şi apă, lăsîndu-se la latitudinea IT alegerea acestei zile. Iar 
ceea ce ei ar fi cheltuit, în mod obişnuit, în acea zi pe fructe, zarzavat, 
carne, peşte, vin, ouă şi legume să fie evaluat în bani care să fie predaţi 
pînă la ultimul bănuţ maiestăţii-sale, în caz contrar fiind pasibili de 
pedeapsă ca sperjuri•. 

Hansemann a simplificat procedeul. El a cerut tuturor spa
niolilor săi cu un venit anual de 400 de taleri să găsească o 
zi pe an în oare se pot lipsi de 20 de taleri. Pe cei neavuţi i-a 
îndemnat să se abţină, potrivit cu scara mobilă, timp de 
aproximativ 40 de zile de la orice consum. In caz că nu vor 
găsi pînă în august-septembrie cei 20 de taleri, atunci în oc
tombrie îi va căuta un portărel, căci stă scris : Căutaţi şi 
veţi afla. 

Să urmărim mai dparte „expunerea de motiveu pe care 
ne-o prezintă N eckerul prusian. 

„Orice venit - ne învaţă el - provenit din diferite ocupaţii în sensul 
cel mai larg al cuvîntului, deci fără a se ţine seamă de faptul dacă se 
percepe asupra acestuia un impozit, ca în cazul venitului medicilor şi al 
avocaţilor, poate fi stabilit numai după ce se scad cheltuielile de pro
duc/ie, inclusiv dobînzile care trebuie plătite pentru împrumuturi con
tractate, întruci t numai as tfel se poate stabili venitul net. Din acelaşi 
motiv nu se ia în consideraţie nici capitalul circulant al întreprinderii în 
cazul cînd cota împrumutului calculată pe baza venitului este mai mare 
decît dacă ar ii Jost socotit pe baza capitalului circulant•. 

Nous marchons de suprise en surprise *. Venitul poate 
fi stabilit numai după ce se scade capitalul circulant, penru 
că împrumutul forţat u poate i şi nu trebuie să fie nimic 
altceva decît forma extramdinară a unui impozit pe venit. 
Iar cheltuielile întrprinderii au tot atîta legătură cu veni tul 
întreprinzătorului cit are trunchiul şi rădăcina unui pom cu 
fructele sale. Şi din cauză că umează să fie impus numai ve
ni tul, şi nu capitalul rrculant, este impus tocmai cpitalul 
circulant, şi nu venituJ, atunci cînd este mai avantajos pentu 
fisc. Pe d-l Hansemann nu-l interesează, aşadar, „în ce mod 

* - Mergem din surpriză în surpriză. - Nota Trad. 
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se poate calmla vnitl net• .  Ceea ce-l interesează este „în 
ce mod se calculează cel mai mare venit" pentru fisc. 

D-l Hansemann, care atacă caipitalul circulant, se aseamănă 
cu s ălbaticul care taie pomul ca să ajungă în posesiunea 
fructelor lui. 

„Astfel, dacă• (art. 9 din proiectul de lege) „contribuţia la împru
mut calculată pe baza capitalului circumt al întreprinderii este mai mare 
decît dacă ar fi calculată pe baza sumei înzecite a venitului, calcularea 
se face după primul procedeu " ,  şi atunci „se ia în consideraţie" însuşi 
„capitalul circulant al intreprinderii " .  

Prin urmare, ori de cîte ori fiscul găseşte de cuviinţă, el  
îşi poate întemeia pretenţiile s ale p e  averea cuiva, şi nu pe 
vnitul acestuia. 

Poporl cere ca misterioasa vistierie a statului prusian să 
fie controlată. Guvenul fiptelor răspunde la această preten
ţie lipsită de tact rezervîndu-şi dreptul de a arunca o privire 
scrutătoare în toate registrele come:rdale şi de a inventaria 
averea tu:unr cetăţenilor săi. Era constituţională în Prusia 
încpe prin aceea că nu pop orul controlează averea staului, 
ci statl controlează aerea cetăţenilor. In felul acesta se 
oferă un larg cîmp de activitate imixtiunii celei mai neruşi
nate a birocraţiei în sfera legăturilor dintre cetăţeni şi a re
laţiilor p articulare. Şi în Belgia statul a rcurs la un împru
mut forţat, dar el se mulţumeşte, modest, cu registrele fiscale 
şi de ipoteci, deci cu documentele oficiale existente. Pe cînd 
guvenul faptelor transpune spiriul spartan din armata pru
siană în econmia p olitică prusiană. 

In „expunerea sa de motive " ,  Hansemann caută, ce-i drept, 
să-l potolească pe cetăţean, luîndu-1 cu binişorul şi vorbin
du-i prieteneşte. 

„La b aza stabilirii contribuţiilr la împrumut - îi şopteşte 
el - stă autoevaluarea• .  Tot ce „po ate provoca o animozi
tate" va i evitat. 

„Nu se vor cere nici măcar indicaţii sumare cu privire la diferitele 
părţi componente ale averii cuiva•. „Comisia districtuală însărcinată 
să verifice autoevaluarea va face apel, pe calea convingerii de bunăvoie, 
la cetăţeni să participe cum se cuvine la împrumut, şi numai dacă această 
cale nu este încununată de succes, va stabili ea suma ce urmează a fi 
subscrisă. Impotriva hotărîrii luate de comisia districtuală se poate face 
recurs la comisia regională etc.•. 

Autoevaluare I Nici măcar indicaţii sumare cu privire la 
diferitele p ărţi componente ale averii cuiva I Convingere de 
bunăvoie I Recurs I 

Mai mult ce doreşti ? 19 
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Să începem chiar cu sfîrşitul, u recursul. 
Art. 16  prevede : 

„Urmărirea se va face la termenele fixate, fără a tine seama de re
cursul făcut, sub rezerva restituirii banilor, în cazul cind recursul va fi 
considerat ca fiind întemeiat" . 

Deci întîi se execută, în ciuda ecursului, şi apoi se recu
noaşte că cererea este întemeiată, în ciuda executări I 

Ba mai mult I 
„Cheltuielileu pricinui te de recurs „cad în sarcina ecu

rentului dacă recursul său este respins în întregime sau în 
parte, şi la nevoie ele vor fi încasate pe cale adinisrativă" 
(art. 19) .  Cine cunoaşte cit de imposibil este din punct de ve
dere economic să se facă o evaluare exactă a averii îşi va da 
imediat seama că recursul poate fi întotdeauna respins în 
parte şi că, prin urmare, recurentul este întotdauna păgubit. 
Deci, oricare ar fi soarta recursului, o pagubă băneacă îl 
întovărăşeşte ca o mbră. Tot respectul pentru recurs I 

De la recurs - sfîrşitul -, ne întoarcem la început, la 
autoevaluare. 

Se pare că d-lui Hansemann nu-i este frică că spartanii 
săi se vor supraevalua. 

Potrivit art. 1 3, „autoevaluarea celor obligaţi să subscrie 
la împrumut constituie baza pe care se stabilesc contribuţiile 
la împrumut" .  Arhitectonica proiectului d-lui Hansemann este 
în aşa fel alcătuită, încît, judecind după fundamentul con
strucţiei sale, nu poţi trage nici o concluzie în ceea ce priveşte 
viitoarele ei contururi. 

Sau, mai bine zis, „au toevaluarea" care trebuie înmînată 
sub forma unei „declaraţii u unui „funcţionar numitu de d-l 
„ministru de finanţe sau, din ordinul acestuia, de administra
ţia regională" ,  - această bază este apoi mai temeinic funda
menta tă. Potrivit art. 14, „în scopul verificării declaraţiilor 
depuse se întrunesc una sau mai multe comisii, ai căror pre
şedinţi, ca şi restul membrilor, în număr de cel puţin 5, sînt 
numiţi de ministrul de finanţe sau de autoritatea care a primit 
din partea lui această însărcinare" .  Numirea de ·către mi
nistrul de finanţe sau de către autoritatea care a primit din 
partea lui această însărcinare constituie deci baza propriu
zisă a verificării. 

Dacă autoevaluarea diferă de „aprecierea" acestei comisii 
districtuale sau orăşeneşti, numi tă de ministrul de finanţe, 
„cel care se autoevalueazău este invitat să dea o declaraţie 
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(art. 15) .  Indiferent dacă prezintă sau nu această declaraţie, 
totul depinde dacă autoevaluarea „satisface" comisia numită 
de ministrul de finanţe. Dacă autoevaluarea n-o va satisface, 
„comisia va stabili, după propria ei apreciere, suma care tre
buie subscrisă şi-l va încunoştiinta despre acest lucru pe cel 
obligat să subscrie la împrumut" .  

lntîi cel obligat să subscrie l a  împmut se evaluează sin
gur şi-l încunoştiinţează despre acest lucru pe funcţionar. 
Acum evaluarea o face funcţionarul şi-l încunoştiinţează des
pre acest lucru pe cel obligat să subscrie la împrumut. Ce 
s-a ales din „autoevaluare" 1 Baza s-a prăbuşit. Dar, în timp 
ce autoevaluarea n-a fost decît un prilej pentru o temeinică 
„verificare" a celui obligat să subscrie la împrumut, evaluarea 
de către o persoană străină devine de îndată executorie, căci 
art. 16 prevede următoarele : 

„Concluziile comisiei districtuale (sau orăşeneşti) vor fi înaintate 
conducerii regionale, care, pe baza lor, întocmeşte de îndată listele co
telor de împrumut, înaintîndu-le casieriilor respective pentru a fi urmă
rite - la nevoie prin executare silită - în conformitate cu dispoziţiile 
în vigoare privitoare la impozite". 

După cum am văzut mai sus, calea recursurilor nu es•e 
întotdeauna „presărată ·cu trandafiri " .  Dar calea recursului 
mai ascunde şi alţi spini. 

1n primul rînd. Comisia regională, care examinează re
cursurile, este alcătuită din deputaţii aleşi de către delegaţii 
etc. aleşi în baza legii din 8 aprilie 1848. 

Dar în faţa împrumutului forţat întreaga ţară se scindează 
în două lagăre duşmane, lagăl celor recalcitranţi şi lagărul 
celor binevoitori, împotriva contribuţiei cărora - achitate 
sau oferite - comisia districtuală n-a făcut nici un feJ de 
obiecţii. Deputaţii nu pot fi aleşi decît din lagărul celor bine
voitori (art. 17) .  

Jn al doilea rînd. Ministrul d e  finanţe numeşte un comisar 
în calitate de preşedinte, avînd ca secretar un funcţionar, de
legat în acest scop (art. 18) .  

1n al treilea rînd. Comisia regională are drepul să dispună 
o evaluare specială a averii sau a venitului şi, în acest scop, 
poate cere să i se prezinte inventarul sau să se cerceteze re
gistrele comerciale. Dacă aceste mijloace se dovedesc insufi
ciente, recurentul poate fi supus unui interogatoriu sub pres
tare de jurămînt. 

Prin urmare, cel care nu consimte să accepte fără să 
crîcnească „evaluarea• făcută de funcţional numit de către 
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ministrul de finanţe trebuie, drept pedeapsă, să dea poate 
ocazia la doi birocraţi şi 15 concurenţi să ia cunoştinţă de 
întreaga sa situaţie materială. Spinoasă e calea recursului I 
Hansemann îşi bate deci pur şi simplu joc de publicul său 
cînd spune în epunerea sa de motive : 

„La baza stabilirii contribuţiilor la împrumut stă autoevaluarea. Pen
tru a nu provoca nici cea mai mică animozitate, nu trebuie să se ceară 
nici măcar indicaţii sumare cu privire la diferitele părţi componente ale 
averii". 

Pînă şi pedeapsa pentru „sperjur" a fabricantului de 
proiecte din nuvela lui Cervantes nu lipseşte din proiectul 
ministrului faptlor. 

In loc să se chinuiască cu pseudomotivele sale, ar fi fost 
u mult mai bine dacă Hanseman al nostru ar fi repetat cu
vintele eroului din comedie : 

„Cum vreţi să-mi plătesc datoriile vechi şi să fac datorii 
noi dacă nu-mi împrumutaţi banr ? 

In acest moment însă, cînd Prusia, pentru a-şi apăra pro
priile ei interese, are de gînd s ă  trădeze Germania şi să e 
ridice împotriva puterii centrale, este de datoria fiecărui pa
trio t  să nu subscrie de bunăvoie nici un pfennig la împrumutul 
forţat. Numai lipsind în mod consecvent Prusia de mijlo acele 
de trai ea poate fi silită să se supună Germaniei. 

Scris între 5 şi 29 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 56 şi 60 
din 29 şi 30 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Dezbaterile conciliatoare cu privire 
la adunările districtuale ale reprezentanţilor 

stărilor sociale 
(Şedinţa conciliatoare din 18  iulie) 

305 

Colonia, 25 iulie. Din numeroasele şi încîlcitele documente 
şi discuţii inutile şi de natură pur p ersonală cu care încep de 
obicei toate şedinţele, relevăm astăzi două puncte. 

Primul punct este declaraţia s crisă a ex-ministrului 
Rodbertus, înaintată preşedintelui şi citită apoi de la tribună : 
deşi s-a înscris la cuvînt împotriva propunerii lui Jacoby, 
el a vrut totuşi să vorbească numai împotriva primei părţi a 
acestei propuneri, care condamnă hotărîrea de la Frankfurt, 
şi totodată împotriva declaraţiei respective a guvernului, fă
cută la 4 iulie. Dup ă ,cum se ştie, dezbaterile au fost între
rupte înainte c a  d-l Rodbertus s ă  fi putut lua cuvîntul. 

Al doilea punct este o declaraţie a d-lui Brodowski, pr
zentată în numele tuturor deputaţilor polonezi cu ocazia unei 
oarecare declaraţii făcute de deputaţii germano-polonezi, în 
care arată c ă : în baza tratatelor din 1815 şi a declaraţiei, pro
vocate de rege, a adunărilor p rovinciale ale reprezentanţilor 
stărilor sociale că sînt împotriva primirii unei p ărţi din 
Poznan în Confederaţia germană, el nu recunoaşte încorpo
rarea acestui teritoriu în Confederaţia germană, întrucît 
consideră această încorporare nelegală 160• 

„O cale legală ulterioară de rezolvare a acestei probleme nu cunosc, 
deoarece na/iunea încă n-a fost consultată în această privintă•. 

Urmează discuţiile de încheiere cu privire la adresă. După 
m se ştie, adresa a fost repinsă în strigătele deputaţilor 
stîngii : „o dublă chsiune de încredere I "  şi în rîsetale în
tregii asistnţe. 

Apoi a fost pus în discuţie raportul omisiei în legătură 
cu propunerea făcută de 94 de dputaţi de a se retrage adu
nărilor districtuale ale reprzentanţilor stărilor ociile rp
tul de a îfiinţa dări. 

20 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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Ne oprim intenţionat asupra acestei problme. Ea ne re
aminteşte autentica legislaţie vechi-prusiană, iar reacţiunea 
crescîndă prezintă tot mai mult această legislaţie ca un model 
neîntrecut, în timp ce guvenul faptelor, care nu doreşte să 
jo ace rolul unui guvern de tranziţie, pe zi ce trece face mai 
i aţiş apologi a guvernului Bodelschwingh. 

Adunările districtuale ale reprezentanţilor stărilor sociale 
căpătaseră p e baza unei serii de legi, promulgate toate încă 
înainte de 1840, dreptul de a înfiinţa dări obligatorii pentru 
locuitorii districtelor. 

Aceste adunări districtuale ale rprezentanţilor stărilor 
sociale sînt un admirabil exemplu de „reprezntanţău vechi
prusiană. Toţi ţăranii din district cu mult pămînt trimit trei 
deputaţi ; fiecare oraş trimite, de regulă, un deputat ; iiecare 
moşier nobil este însă membru ereditar al adunării distric
tuale a reprezentanţilor s tărilor sociale. La oraşe nu sînt de 
loc reprezentaţi muncitorii şi o p arte din mica burghezie, iar 
la sate - micii proprietari de p ămînt şi cei care nu sînt lo
cuitori băştinaşi, deci cei care formează imensa majoritate. 
Totuşi deputaţii şi în p ecial domnii „membri ereditari ai adu
nării districtuale a reprezentanţilor stărilor socialeu obligă 
aceste clase nerprezentate să plătească impozite ; vom vedea 
imediat n ce mod şi în ce scop. 

Deşi aceste adunări pot să şi dispună în mod cu totul in
dep endent de finanţele districtului, ele trebuie să ceară, în 
problemele fiscale, aprobarea fie a d-lui Oberprăsident, fie a 
regelui, iar în cazul că nu ajung la un acord şi una dintre 
stări votează împotrivă, ministrul de interne este cel care ho
tărăşte. De aici se vede cu cîtă abilitate a ştiut vechiul pru
sacism să apere „drepturile bine-cîştigate" ale marilor pro
prietari funciari, şi totodată şi dreptul de sJpracontrol al 
birocraţiei. 

Raportul comisiei centrale însă recunoaşte în mod expres 
că birocraţia are acest drept de a exercita un supracontrol 
numai în scpul apărării drpturilor funcţionarilor locali de 
ingerinţele adunărhlor districtuale ale rprezntanţilor stărilor 
ociale, nu însă pentu a-i apăra pe locuitorii districtului, şi 
în special pe cei care nu sînt de loc reprezentaţi, de ingerin
tele domnilor membri ai adunărilor districtuale. 

Raortul se încheie cu propunerea de a se abroga legile 
care cordau adunărilor districtuale drep tul de a înfiinţa im
pozite. 
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D-l Bucher, raportor, a argumentat această propunere. Gu
vernele aprobau în spectal hotărîrile adunărilor districtuale 
care împovărau şi revoltau peste măsură pe cei care nu erau 
reprezentaţi. 

„Acesta este blstemul statului poliţist - desfiinţat în 
principiu, dar care, din păcate, mai dăinuie de fapt pînă în 
clipa de faţă - ca un funcţionar sau o instituţie, cu cît s e  
află p e  o treaptă mai înaltă a ierarhiei birocratice, c u  atît mai 
mult să creadă că se pricepe în toate problemele, chiar şi în 
cele speciale, mai bine decît alţii şi cu atît mai mult să se 
îndepărteze de nevoile locale" .  

Acceptarea propunerii în discuţie este cu atît mai reco
mandabilă, cu cît ea nu este constructivă, ci pur distructivă : 
„Nu se poate tăgădui că Adunarea nu prea a avut pînă acum 
succese de înregistrat în încercările ei de activitate produc
tivă . . .  De aceea poate că este oportun să ne o cupăm deocam
dată mai mult de activitatea distructivă" .  In consecinţă, vor
bitorul recomandă să se abroge în special legile reacţionare 
emise după 18 15. 

Asta era prea de tot. Raportorul nu numai că a reprobat 
vechiul prsacism, birocraţia şi adunările districtuale ale re
prezentanţilor s tărilor sociale, dar a ironizat şi rezultatele de 
pînă atunci ale dezbaterilor conciliatoare. Ocazia era bine
venită p entru guvern. De lfl, din deferenţă faţă de curtea 
regală,  nu se putea admite să fie abrogate numai legile emise 
în timpul domniei actualului rege. 

Domnul Kiihlwetter a luat deci cuvîntul. 

„Componenţa adunărilor districtuale ale reprezentanţilor stărilor so
ciale este de aşa natură, incit fără îndoială structura lor va fi modificată, 
deoarece "  - organizarea pe stări contravine în genere galităţii în faţa 
legii 1 Dimpotrivă I Numai „pentru că şi acum încă orice moşier 
nobil este membru ereditar al adunării districtuale a reprezentanţilor 
stărilor sociale, pe cînd un oraş, oricîte moşii ale nobililor ar include, are 
dreptul să trimită numai un singur membru în adunarea districtuală, iar 
comunităţile ţărăneşti sînt reprezentate numai de trei deputaţi " .  

Să aruncăm acum o privire în planurile secrete ale guver
nului faptelor. n ·cazul creării unei reprezentanţe centrale 
populare, sistemul reprezentativ pe stări trebuia, vrfod-ne
vrînd, desfiinţat. Dar în instituţiile reprezentative mai mici, 
în distdte (oare şi în provinCii ?) , se va căuta să se menţină 
sistemul reprezentativ pe stări, eliminîndu-se numai cele mai 
flagrante privilegii ale nobilimii în detrimentul orăşenilor şi 
ţăranilor. Declaraţia d-lui Kihlwetter nu poate fi interpretată 
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altfel ; acest lucru reiese chiar şi din faptul că raportul co
misiei centrale insistă tocmai asupra introduerii egalităţii în 
faţa legii în cadrul rprezentanţei districtuale. D11 Kiihlwetter 
păstrează însă o tăcere absolută în această privinţă. 

Impotriva conţinutului propunerii, d-l Kiihlwetter nu are 
nimic de obiectat ; el pune numai întrebarea dacă această 
proPunere trebuie introdusă pe „cale legislativă" . 

„Cred că pericolul ca adunările districtuale să abuzeze de dreptul 
de a înfiinţa dări nu este atît de mare„. Dreptul de control al guvernului 
nu este ncidecum chiar atît de iluzoriu cum s-a arătat aici 1 el a fost 
exercitat înto tdeauna cu scrupulozitate, scutindu-se de impozit, pe cit 
posibil, clasele inferioare de contribuabili•.  

Fireşte I D!l Kiihlwetter a fost funcţionar pe timpul lui 
Bodelschwingh, şi, cu riscul de a compromite tot uvernul 
faptelor, el trebuie să apere vechile acte de eroism ale biro
craţiei lui Bodelschwingh. Notm că d-l Hansemann era ab
sent cînd colegul său Kihlwetter a afirmat despre el că este 
solidar u d'1 Bodelschwingh. 

D<l Kiihlwetter a declarat că a dat dispoziţii tuturor admi
nistraţiilor districtuale să nu mai aprobe, p înă la noi ordine, 
n ici un fel de dări înfiinţate de adunările districtuale şi că, 
prin urmare, JCUl ar fi fost atins. 

D-l Jentzsch strică socotelile d-lui ministru, remarcînd că 
adunările districtuale au bunul obicei de a percep e  p restaţiile 
pentru şosele, de care beneficiază în special moşi�le nobili
lor, după scara de impozite pe clase, impozite de care sînt 
scutite cu totul moşiile nobililor. 

D-l Kiihlwet ter şi d-l von Wangenheim, o persoană inte
resată în această chestiun e, caută să apere adunările distric
tuale ; în special d-l Oberlandsgerichtsrat von Wangenheim, 
membru l adunării districtuale din Saatzig, a făcut apologia 
acestei faimoase instituţii. 

Deputatul Moritz strică din nou tot efectul. La ce pot folosi 
dispoziţiile d-lui Kiihlwetter 1 Dacă guvernul va fi nvoit să 
demisioneze, administraţiile districtuale nu vor ţine seama 
de aceste dispoziţii. Dacă la no� există legi atît de pro aste, nu 
văd de ce nu le-am abroga. I ar în ceea ce priveşte abuzurile 
tăgăduite aici afirm : 

„adunările districtuale nu numai că au abuzat de dreptul care le-a 
fost conferit de a înfiinţa dări, îngăduind favoritisme personale, consim
ţind la unele cheltuieli care numai în folosul comun al districtului n-au 
fost, dar au şi aprobat diferite construcţii de şosele în interesul unor 
indivizi izolaţi, în interesul unor pături privilegiate.„ Reşedinţa distric-
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tuală Ruppin urma să fie legată de linia ferată Hamburg-Berlin. In loc 
de a trasa astfel şoseaua incit să treacă prin oraşul Wusterhausen, deşi 
acest oraş s-a declarat de acord să suporte cheltuielile suplimentare din 
mijloace proprii, guvernul a refuzat acestui orăşel, lipsit de orice resurse, 
excutarea şoselii şi, în schimb, a consimţit ca ea să treacă de-a curme
zişul a trei mo1ii aparţlnind unuia şi aceluiaşi proprietar funciar nobil" 1 1  

D-l Reichenbach atrage atenţia asupra faptului că dispo
ziţia guvernului este abolut inoperantă în ceea ce .. �ivşte 
finanţele districtului, ele rămînînd cu totul la dispc ' ,ia adu
nărilor districtuale ale rprezentanţilor stărilor so · ale. 

Ministrul a răspuns prin cîteva fraze searbele. v 
D-l Bucher declară că el consideră că  ministrul nu are 

dreptul să dea dispoziţii prin care să abroge de fapt legile în 
vigoare. Imbunătăţiri pot fi aduse numai pe cale legislativă. 

D-l ihlwetter mai bîiguie cîteva cuvinte incoerente pen
tru a se apăra şi apoi se trece la vot. 

Adunarea adoptă propunerea comisiei centrale : să fie 
abrogate legile prin care se conferă adunărilor districtuale 
dreptul de a înfiinţa dări şi de a dipune de finanţele distric
tului, cu următorul adaos : „hotărîrile adunărilor districtuale 
luate pe baza acestor legi rămîn în vigoare" .  

Vedem deci că  „faptele• guvernului faptelor constau din 
încercări reacţionare poliţieneşti şi din înfrîngeri parla
mentare. 

( Sfîrşitul urmează ) * 

Scris de F. Engels la 5 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 56 
din 26 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Continuarea şedinţei Adunării naţionale prusiene din 18 iulie este 
relatată in articolul lui F. Engels „Dezbaterile conciliatoare în problema 
Valdenaire• (vezi volumut de faţă, pag. 323-326) . - Nota Red. 
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Diz. rnrea asociaţiilor democrate din Baden 

Colonia, 27 iulie. Măsurile poliţieneşti reacţionare îndrep
tate împotriva dreptului de asociere se ţin lanţ. Mai întîi a 
fost dizolvată asociaţia democrată din Stuttgart, apoi cea din 
Heidelberg *. Succesul îi face temerari pe domnii reacţionari ; 
guvernul din Baden dizolvă icum toate asociaţiile democrate 
din Baden. 

Toate acestea se întîmplă tocmai în momentul în care aşa
zisa Adunare naţională de la Frankfurt se o cupă cu garanta
rea pe veci a dreptului de asociere c a  unul dintre „drpturile 
fundamentale ale poporului german " .  

Condiţia d e  bază a drptului de liberă asociere este c a  
nici o asociaţie sau societate să nu poată f i  dizolvată sau in
terzisă de către poliţie, ci numai p e  bala unei hotărîri jude
cătoreşti care stabileşte că asociaţia sau acţiunile şi scopurile 
ei nu sînt legale, p edepsind pe autorii acestor acţiuni. 

Această c ale este, desigur, p rea lungă pentru nerăbdarea 
d-lui Mathy de a �ua măsuri. Aşa cum i s-a p ărut p rea plicti
sitor să emită mai întîi un mandat de arestare sau să obţină 
cel puţin numirea sa în calitate de constabler special atunci 
c înd, îmboldit de sufletul său de j andam, l-a arestat pe „tră
dătorul de ţară" Fic:ler, tot aşa el consideră şi acum neprac
tică şi de dispreţuit c alea juridică, legală. 

Motivele acestui nou act de violenţă din partea poliţiei 
sînt extrem de edificatoare. Se p retinde că asociaţiile au ade
rat la organizaţia asociaţiilor democrate pe întreaga Germanie, 
care a luat fiinţă la congresul democraţilor de la Frankfurt m ,  
şi c ă  acest congres 

„şi-a fixat ca scop lupta pentru crearea unei republici democrate" 
(ca şi cum aşa ceva ar fi interzis !), „iar cit priveşte mijloacele prin 

* Vezi volumul de faţă, pag. 257-258. - lota Red. 
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care urmează să fie atins acest scop, ele reies, intre altele, din simpatia 
pentru rebeli exprimată în acele hotărîri" (de cind constituie „simpatia" 
un „mijloc• ilegal 1) „cit şi din faptul că Comitetul central al acestor aso
ciaţii a refuzat să recunoască pe viitor însăşi Adunarea naţională ger
mană şi a lansat o chemare care trebuia să ducă pur şi simplu la des
prinderea minorităţii în vederea formării unei noi adunări pe cale 
ilegală". 

Urmează apoi hotărîrile congresului cu privire la organi
zarea partidului demoomt. 

Aşadar, după părerea d-lui Mathy, asociaţiile din Baden 
poartă răspllderea pentru hotărîrile omitetului central 
chiar dacă nu le execută. Căci dacă aceste asociaţii ar fi tri
mis într-advăr, ca urmare a chemării lansate de comitetul din 
Frankfurt, o adresă către aripa stingă a Adunării naţionale şi 
i-ar fi cerut să se retragă, d-l Mathy n-ar fi ezitat să denunţe 
acest fapt. De altfel nu d-l Mathy, ci justiţia trebuie să hotă
rască dacă chemarea respectivă a fost sau nu legală. Dar să 
mergi pînă acolo încît să declari nelegală organizarea parti
dului în drcumscripţii, congrese şi comitete ceniale, aşa 
ceva nu putea face într-adevăr deoît d-l Mathy. Oare asocia
ţiile constituţionale şi reacţionare 162 nu se organizează şi le 
după acest model ? 

Dar, se înţelege, „ este inadmisibil şi primejdios ca baza 
orînduirii de stat să fie subminată şi astfel întregul edificiu 
al statului să fie zdruncinat de puterea asociaţior" . 

Dreptul de asociere, domnule Mathy, există tocmai pen
tru a putea „submina" nepedepsit orînduirea de stat, bineînţe
les într-o formă legală I Şi dacă puterea asociaţiilor este mai 
mare decît aceea a statului, cu atît mai rău pentru stat I 

Noi cerm din nou Adunării naţionale, dacă nu vrea să-şi 
piardă toată autoritatea, ca d-l Mathy să fie imediat deferit 
justiţiei. 

Scis de F. Engels la 27 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 58 
din 28 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Proiectul de lege 
cu privire la desfiinţarea servituţilor feudale 

Colonia, 29 iulie. Dacă cumva vreun renan a uitat ce da
torează el „dominaţiei srtrăine" ,  „asupririi de către tiranul 
corsican" ,  l-are decît să citească proiectul de lege cu privire 
la desfiinţarea fără despăgubire a diferitelor servituţi şi dări, 
pe care d-l Hansemann l-a supus, în anul de graţie 1848, „ipre 
discutare" conciliatorilor săi .  Putere seniorială (Lehnsherr
lichkeit) , 1axă pentru luarea în stăpînire a unui alodiu (Allodi
fikationszins) , taxă de deces (Sterbefall) , cea mai bună vită 
(Besthaupt) , cea mai bună rochie (Kurmede) , bani pentru apă
rare (Schutzgeld) . taxe de jurisdicţie (Jurisdiktionzins) , taxă 
pentru taur (Zuchtgelder) , taxă de sigiliu (Siegelgelder) , ze
ciuială la animalele tăiate (Blutzehnt) , zeciuială la stupărit 
(Bienenzehnt) etc .  , cit de străin, cit de barbar sună aceste 
denumiri absurde urechilor noastre civilizate, datorită des
fiinţării feudalismului de către revoluţia franceză şi datorită 
Codului Napoleon I Cit de greu de conceput este pentru 
noi tot acest noian de servituţi şi de dări medievale, acest 
muzeu de putrede vechituri ale unor vremuri antediluviene ! 

Şi, totuşi, descalţă-te, p at�fot german, căci te afli pe pămînt 
sfînt I Aceste obiceiuri barbare sînt ruinele gloriei germane
creştine, sînt ultimele verigi ale unui lanţ care străbate în
treaga istorie şi te leagă de măreţia strămoşilor tăi pînă în 
pădurile heruscilor I Acest aer stătut, acest mîl feudal, pe 
care î l  regăsim aici într-o autenticitate clasică, sînt cele mai 
originale produse ale patriei noastre, şi orice german autentic 
trebuie să exclame o dată cu poetul : 

Adierile astea sînt de pe la noi I 
lmi arde obrazul de ele I 
Iar glodul şoselei, desigur şi el, 
E tot scîrnă a patriei mele I 163 
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Parcurgînd acest proiect de lege, i în primul moment im
presia că d11 Gierke, milistrul agriculturii, face, din ordinul 
d-lui Hansman, un „ps" euem de „ îndrăzneţ" ,  de parcă 
ar desfiinţa printr-o trăsătură de condei întregul ev mdiu şi, 
bineînţeles, :otil în mod gratuit I 

Dar cînd te uiţi la epunerea de motive a proictului, vezi 
că ea demonstrează chiar de la încput că de fapt nu trebuie 
desfiinţate fără despăgubire nici n fel de serituţi feudale, 
că, prin urmare, începe cu o afirmaţie îndrăzneaţă care con
trazice de-a drptul „pasul îndrăzneţ".  

Intre aceste două acte de îndrăzneală e strecoară acum 
cu prudenţă şi cu băgare de seamă timiditatea practică a d-lui 
ministru. In stînga „binele obştesc" şi „cerinţele piritului 
vrmii " ,  în dreapta „drpturile moşierilor, dobîndite p e  bună 
dreptate" ,  iar la mijloc „ideea lăudabilă a dezvoltării mai 
libere a relaţiilor de la ţară" ,  întruchipată în timida stinghe
reală a d-lui Gierke, - ce grup I 

Dar ajunge I D-l Gierke recunoaşte întru totul că, în ge
nere, servituţile feudale pot fi desfiinţate nai contra unei 
despăgubiri. In felul acesta servituţile cele mai apăsătoare, 
cele mai răpîndite, servituţile principale rămîn în vigoare ; 
sau, dat fiind că de fapt au fost desfiinţate de căre ţărni, 
ele urmează să fie re1niiinţate. 

Dar d-l Gierke · e de p ărere că 

„dacă totuşi unele relaţii izolate, a căror fundamentare lăuntrică este 
defectuoasă sau a căror dăinuire nu corespunde cerinţelor spiritului vre
mii şi binelui obştesc, vor i desfiinţate fără despăgubire, cei în cauză 
nu trebuie să treacă cu vederea faptul că, chiar dacă fac unele jertfe, 
ei le fac nu numai pentru binele obştesc, ci şi pentru propriile lor inte
rese just înţelese, pentru a transforma relaţiile dintre cei cu drepturi şi 
cei cu obligaţii tn relaţii paşnice şi prieteneşti şi pentru a asigura, în 
genere, proprietăţii funciare poziţia în stat care i se .cuvine spre binele 
general" : 

Revoluţia la sate a constt n desfiinţarea efectivă a tutu
ror servitlţilor feudale. Guvenul faptelor, care recunoaşte 
revoluţia, o recunoaşte la sate prin .acea că o nimiceşte pe 
tăcute. Să restabilească in întregime vechiul statu-quo este 
imposibil, căci ţăranii i-ar ucide fără doar şi poate pe baronii 
lor feudali, - luc. acesta îl recunoaşte chiar şi d-l Gierke. 
De aceea se desfiinţează o listă impresionantă de servituţi 
feudale lipsite de importanţă, care există numai ici-colo, şi 
se  restabilesc principalele servituţi feudale, cae pot fi con
centrate într-un singur cuvint : claca. 
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Nobilimea nu sacrifică, prin toate privilegiile care urmează 
a fi desfiinţate, nici măcar 50.000 de taleri pe an ; în s chimb 
salvează prin aceasta cî teva milioane. Mai mult, d-l ministru 
speră că pe această cale îi va împăca pe ţărani şi că va cîş
tiga chiar pentru viitor voturile lor în alegerile pentru cameră. 
Intr-adevăr ar fi o afacere bună, numai de nu s-ar dovedi gre
şite socotelile d-lui Gierke I 

In felul acesta ar fi înlătura.te obiecţiile ţăranilor ; la fel 
şi ale nobilimii, în măsura în care ea îşi va da seama în mod 
just de situaţia ei. Mai rămîne camera, precum şi ezitările 
acelora care fac paradă de consecvenţa lor juridică şi radi
cală. Deosebirea dintre servituţile oare trebuie desfiinţate şi 
cele care nu trebuie desfiinţate, redudndu-se în fond la o deo
sebire între servituţile relativ lpsite de valoare şi cele cu o 
valoare foarte mare, trebuie să capete, pentru a satisface ca
mera, o ap arentă undamentare juridică şi economică. D-l 
Gierke trebuie să demonstreze că servituţile care trebuie des
fiinţate 1) au o fundamentare lăuntric ă defectuoasă, 2) că ele 
contraziic binele obştesc, 3) că ele contrazic cerinţele spiri
tului vremii şi 4) că, în fond, desfiinţarea lor nu înseamnă o 
încălcare a dreprtului de proprietate şi nici o expropriere fără 
despăgubire. 

Pentru a demonstra fundamentarea defectuoasă a acestor 
dări şi servituţi , d-l Gierke se cufundă în adîncurile cele mai 
tenebroase ale drptului feudal. Intreaga „dezvoltare, la în
cput foarte lentă, a statelor germanice de-a lungul unei pe
rioade de o mie de ani " este evocată de d�l Gierke. Dar la 
ce-i foloseşte asta d-lui Gierke ? Cu cit se cufundă mai adînc 
în trecutul îndepărtat, cu cit scormoneşte mai mult mîlul stă
tut l dreptului feudal, cu atît îi dovedeşte acesta mai mult 
că fundamentarea servituţilor în chestiune nu e de loc defec
tuoasă, ba, dimpotrivă, din punctul de vedere feudal e chiar 
foarte solidă ; şi neferkitul ministru nu face decît să se ex
pună ilarităţii generale atunci cînd se c ăzneşte din răsputeri 
să expună dreptul feudal în termenii sibilici ai drptului civil 
modern, să facă pe baronul feudal din secolul al XII-.ea să 
gîndească şi să judece ca un burghez din secolul al XIX-lea. 

D-l Gierke a moştenit, din fericire, principiul d-lui von 
Patow : toate servituţile care decurg din puterea seniorială şi 
din dependenţa iobagă ereditară să fie desfiinţate fără despă
gubire, iar celelalte toate numai prin răscumpărare. Crede 
oare d-l Gierke că e nevoie de multă perspicacit•ate pentru a-i 
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dovedi c ă  servituţile care urmează să fie desfiinţate sînt, în 
genere, tot „servituţi care decurg din puterea seniorială" ? 

Cred că nu mai e nevoie să adăugăm că, de dragul con
secvenţei, printre definiţiile juridice feudale d-l Gierke in
troduce peste tot, prin contrabandă, noţiuni juridice modene 
şi, ori de cîte ori e la mare ananghie, apelează la ele. Iar dacă 
d-l Gierke apreciază unele dintre aceste servituţi dup ă con
cepţiile dreptului modern, atunci nu putem pricepe de ce nu 
face acest lucru u toate sevituţile. Bineînţeles însă că atunci 
claca s-ar bate 1cap în cap cu libertatea p ersoanei şi a p ro
prietăţii. 

Şi mai prost o nimereşte însă d-l Gierke cu deosebirile pe 
care le face atunci cînd invocă drept argument binele obştesc 
şi cerinţele spiritului vrmii. Căci este de la sine înţeles : 
d!că aceste servituţi fără iportanţă stau în calea binelui 
obştesc şi contrazic cerinţele spiritului vremii, atunci cu atît 
mai mult fac acest lucru clăcile, munca în dijmă, taxele de 
feudă etc. Sau găsşte, poate, d-l Gierke că dreptul de a jumuli 
gîştele ţăranului (§ 1 ,  nr. 1 4) nu corespunde spiritului vremii, 
în timp ce dreptul de a jl.uli pe ţăranii înşişi îi corespunde ? 

Urmează argumentarea ideii că desfiinţarea servituţilor 
feudale nu încalcă dreptul de prop rietate. Dovada acestui ne
adevăr flagrant se po ate face, desigur, numai în mod formal, 
şi anme p rin încercarea de a convinge pe nobili că aceste 
drepturi nu prezintă nici o v1aloare pentru ei, iar această lipsă 
de valoare poate fi dovedită, bineînţeles, numai în mod apro
ximativ. D-l Gierke enumeră apoi foarte zelos toate cele 1 8  
alineate ale primului p aragraf ş i  nu obervă că, î n  msura în 
oare reuşeşte să dovedească lipsa de valoare a servituţilor în 
chestiune, el dovedeşte şi nulitatea proiectului său de lege. 
Bunul domn Gierke I Cît de greu ne vine să-l trezim din dul
cea lui amăire de sine şi să călcăm în picioare figurile lui 
geometrice arhimedo-feudale I 

D ar mai există o dificultate I La răscump ărările din trecut 
ale servituţilor care urmează să fie acum desfiinţate, ca şi la 
toate răscumpărările, ţăraii au fost îşelaţi în mod îngrozi
tor, în favo area nobilimii, de către comisiile mituite. Ţăranii 
er acum revizuirea tuturor contractelor de răscump ărare în
cheiate sub guvenul trecut, şi au perfectă drptate I 

Dar d-l Gierke nici nu vrea s-audă. La aceasta „se opun 
drptul fomal şi legea" , care, în genere, se opun oricărui 
p rogres, întruit or.ce lege nouă desfiinţează un drept for
mal vechi şi o lege veche. 
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„Consecinţele acestui lucru se pot prevedea cu prec1z1e în sensul 
că, pentru a crea celor cu obligaţii avantaj e pe o cale care contrazice 
normele de drept ale tuturor timpurilor• (revoluţiile contrazic şi ele 
normele de drept ale tuturor timpurilor) . „ar trebui aduse unei foarte 
mri părţi a proprietăţii funciare în stat, prin urmare (I) statului însuşi, 
prejudicii incalculabile" I 

Şi acum d-l Gierke demonstrează cu o temeinicie impre
sionantă că n asemenea p rocedeu 

„ar primejdui şi ar zdruncina întregul regim juridic al proprietăţii 
funciare, şi astfel, avînd în vedere numeroasele procese şi cheltuieli 
care ar rezulta, s-ar da proprietăţii funciare - principala bază a bună
stării naţionale - o lovitură greu de remediat• ; că aceasta „ar constitui 
o încălcare a normelor de drept în ceea ce priveşte valabilitatea con
tractelor, un atentat împotriva celor mai incontestabile relaţii contrac
tuale, un atentat care prin consecinţele sale ar zdruncina orice încredere 
în stabilitatea dreptului civil şi, în consecinţă, ar primejdui în modul cel 
mai grav toate relaţiile de afaceri• I I I 

Prin urmare, d-l Gierke vede aici o încălcare a dreptului 
de proprietate care ar zdrunina toate normele de drept. Şi 
de ce desfiinţarea fără despăgubire a servituţilor în chestiune 
nu constituie o încălcare ? Aici nu este vorba numai de rela
ţiile contractuale cle mai inc0ntestabile, ci de un drept in
contestabil, exercitat fără nici o îngrădire din timpuri imemo
riale ; pe cînd cererea de revizuire se referă la contracte care 
nu sînt de loc incontestabile, deoarece mituiile şi înşlăciu
nile sînt notoii şi, în multe cazuri, lesne de dovedit. 

Un lucru nu putem tăgădui : oricît de neînsemnate ar fi 
servituţile desfiinţate, prin desfiinţarea lor d-l Gierke creează 
„ celor cu obligaţii avantaje pe o cale care contrazice normel e  
de drept ale tuturor timpurilor" şi căreia „ i  s e  opun î n  mod 
direct dreptul formal şi legea" ; l „drunină întregul regim 
juridic al proprietăţii funciare " , atacă însăşi rădăcina „celor 
mai incontestabile" drepturi. 

Zău, domnule Gierke, merita oare ostneala să comiţi 
p ăcate atît de grele pentru a obţine rezultate atît de s ărăcă
cioas e ? 

E drept că d-1 Gierke atacă proprietatea ; asta e de netă
găduit. Dar nu proprietatea modenă, burgheză, ci p roprieta
tea feudală. Proprietatea burgheză, care se ridic ă  pe ruinele 
propietăţii feudale, el o consolidează prin această distrugere 
a p roprietăţii feudale. Şi l refuză să reiizuiasc ă  contractele 
de răscumpărare a serituţilor feudale numai pentru că p rin 
aceste contracte relaţiile de proprietate feudale au fost trans
formate în relaţii de p roprietate burgheze, şi, prin urmare, 
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nu le poate revizui fără să se atingă totodată în mod formal 
şi de propietatea burgheză. Iar proprietatea burgheză este, 
fireşte, tot atît de sacră şi de infolabiJă pe cit este de vulne
rabilă şi, în funcţie de nevoile şi de curajul domnilor miniştri, 
de violabilă propietatea feudală. 

Care este, pe scurt, înţelesul acestei legi lni 1 
Ea constituie dovada cea mai grăitoare că revoluţia ger

mană din 1848 nu este decît o parodie a revoluţiei franceze 
din 1 789. 

La 4 august 1789, la trei săptămîni după luarea Bastiliei, 
poporul francez a venit de hac într-o singură zi tuturo- servi
tuţilor feudale. 

La 1 1  ilie  1848, la patru luni după luptele de baricadă din 
martie, servituţile feudale au venit de hac poporului german, 
teste Gierke cum Hansemanno *. 

Burghezia franceză din 1789 nu şi-a părăsit nici o clipă 
aliaţii ei, ţăranii. Ea ştia că baza dominaţiei ei era desfiinţarea 
feudalismului la sate, crearea unei clase libere de ţărani pro
prietari de pămînt. 

Burghezia germană din 1848 trădează fără nici o ezitare 
pe ţărani, pe alia/ii ei cei mai fireşti, care sînt came din car
nea ei şi sînge din sîngele i şi fără de care ea este nepuin
cioasă faţă de nobilime. 

Menţinerea, sancţionarea dreptulor feudale sub forma 
răscumpărării (iluzorii) - iată rezultatul revoluţiei germane 
din 1848. Muntele a născut un şoarece I 

Scris de K. Marx la 9 iulie 1848 
Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 60 
din 30 iulie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* - matori Gierke şi Hansmann. - Nota Trad. 
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„Kolnische Zeitung" 
despre rînduielile din Anglia 

Coloia, 31 iulie. 

„Intilneşti oare în Anglia fie şi cea mai mică urmă din acea ură îm
potriva clasei care in Franţa poartă numele de burghezie ? Această ură 
fusese îndreptată cindva împotriva aristocraţiei, care prin monopolul 
asupra cerealelor percepea de la industrie un impozit împovărător, ne
just. ln Anglia, burghezul nu deţine nici un iei de privilegii, el este 
odrasla sirguinţei sale ; în Franţa, pe timpul lui Ludovic-Filip el era 
odrasla monopolului, a privilegiului " .  

Această seninţă măreaţă, savantă, plină de adevăr s e  gă
seşte într-un articol de fond al d-lui Wolfers, apărut î n  per
manent bine informata „Kolnische Zeitng".  

Este într-adevăr uimitor I In Anglia există proletariatul 
oel mai numeros, cel mai concentrat, cel mi dasic, un pro
letaiat care la fiecare cini-şase ani este deimat de cea 
mai cumplită mizerie provocată de crize economice, de foame 
şi de tifos, un proletaiat care jumătate din viaţă este de pri
sos în industie şi rămîne fără pîine ; în Anglia, fiecare al 
zecelea om este pauper, iar fiecare al treilea pauper este în
chis în bastiliile pentru săraci 164 ; în Anglia, epitropia săra
cilor cheltuieşte anual o sumă aproape egală cu totalul chel
tuielilor s tatului p rusian ; în Anglia s-a proclamat făţiş că 
mizeria şi pauperismul reprezintă un factor necesar al  siste
mului industrial actual şi al avuţiei naţfonale, şi, cu toate 
acestea, întîlneşti oare în Ang.a fie şi cea m ai mică urmă 
de ură împotriva burgheziei ? 

In nici o ţară din lume antagonismul dintre proletaiat şi 
burghezie nu s-a ascuţit atît de mult, ca o consecinţă a apa
riţiei în proporţie de masă a proletariatului, ca în Anglia ; 
în nici o ţară din lume nu se manifestă n contrast atît de 
izbitor între mizeria cea m ai cumplită şi bogăţia cea mai opu
lentă ; şi, cu toate acestea, întîlneşti oare fie şi cea mai mică 
urmă de ură împotriva burgheziei ? 
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Se înţelege, coaliţiile muncitorilor, secrete pînă în 1 825 
şi făţişe după 1 825, coaliţii încheiate nu pentru o zi şi îm
potriva unui singur fabricant, ci coaliţii durabile împotiva 
unor întregi grupuri de fabricanţi, a unor întregi ramuri de 
activitate, a unor întregi oraşe, coaliţii în sfîrşit a nenumă
raţi muncitori pe scara întregii Anglii, toate aceste coaliţii 
şi nesfîrşita lor luptă împotriva fabricanţilor, grevele lor, care 
au dus la acţiuni violente, la incendieri, la atacuri armate, la 
asasinate, la distrugeri săvîrşite din răzbunare, toate acestea 
nu sînt decît dovezi de dragoste a proletariatului faţă de 
burghezie I 

Tot acest război dus de muncitori împotriva fabricanţilor 
de-a lungu. a peste 80 de ani, care a început cu distrugerea 
de maşini şi care, prin coaliţiile, atacurile izolate împotriYa 
persoanei şi proprietăţii fabricanţilor cit şi împotriva puţini
lor muncitori devotaţi fabricanţilor, prin răscoale mai mari 
şi mai mici, prin insurecţiile in 1839 şi 1 842, s-a dezvoltat 
luînd forma celei mai desăvîrşite lupte d e  clasă pe care a 
văzut-o cîndva lumea, toată această luptă de olasă a cartişti
lor, a p artidului constitui t  al proletariatului, împotriva pu
terii de stat constituite a burgheziei, 0 luptă c are nu a dus 
încă la ciociri sîngeroase atît de cumpite cum a fost lupta 
din iunie de la Paris, dar care este dusă cu mult mai multă 
perseverenţă, de mase mult mai numeroase şi pe un teren 
mult mai larg, - pentu „Kolnische Zeitung" şi pentru Wol
fers-ul ei acest răzb oi ·civil social este, fireşte, o dovadă indu
bitabilă a dragostei pe care o nutreşte proletariatul englez 
faţă de burghezia Ia ordinele căreia se află ! 

Nu e mult de cînd era la modă să prezinţi Anglia drept 
ţara clasică a antagonismelor şi a luptelor sociale şi, în com
paraţie cu aşa-numitele „situaţii nefireşti" din Anglia, să 
consideri fericită F'anţa u regele ei  burghez, cu luptătorii ei  
burghezi din p aruament, cu bravii ei  muncitori care s-au bătut 
întodeauna u atîta vitejie p entru burghezie I Nu e mult de 
cînd „Kălnische Zeiung" a repetat acest refren în fiecare zi, 
găsind în luptele de clasă din Anglia un temei pentru a po
văţui Germania să se abţină de la sismul protecţionist şi 
de la industria nnefiresc de dezvoltată" căreia îi  dă naştere 
a c est sistm ! Dar zilele din iunie au răsturnat totul. „Kăl
nische Zeitung" mai dîrdîie şi azi de pe urma spaimei pe care 
a tras-o în timpul luptei din iunie, iar milioanele de cartişti 
din Londra, Manchester şi lasgow sînt o nimica toată pe 
lingă cei 40.000 de insurgenţi din P aris. 
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Franţa a devenit ţara clasică a urii împotriva burgheziei 
şi, dup ă m afirmă în prent „Koische Zeitung" , aşa a fost 
din 1830 încoace. Ciudat lucru I In timp ce agitatorii englezi 
nu mai contenesc de zece ani să prop age la mitinguri, în bro
şuri, în ziare, în aplauzele 1întregului proletariat ura cea mai 
înverşunată împotriva burgheziei, literatura mJcitorească 
şi socialistă foanceză a propovăduit fără încetare p acea cu 
burghezia, insistînd tocmai asupra faptului că în Franţa anta
gonismele de d.să nu ar fi nici pe departe atît de ascuţite ca 
în Anglia I Şi tocmai o amenii la auzul numelui cărora „Kol
nische Zeitung" îşi face de trei ori semnul crucii - n Loui� 
Blanc, un Cabet, un Caussidiere, un Ledru-Rollin - au pro
povăduit ani de-a rîndul, înainte şi dup ă revoluţia din februa
rie, p acea cu burghezia, şi de cele mai multe ori au făcut 
acest lucru de la meilleure foi du monde *. „Kolnische Zei
tung" n are decît să recitească toate lucrările sus-numiţilor, 
n-are decît să recitească „Reforme " ,  „Populaire" 165, ba chiar 
gazetele muncitoreşti din u!Umii ani, ca de pildă „Union " ,  
„Ruche p opulaire " ,  „Fraterni te " 166 ; de altfel e suficient să 
cităm două lucrări cunoscute de toată lumea : „Istoria celor 
zece ani " de Louis Blanc, în special sfîrşitul acesteia, şi cele 
două volume din „Istoria revoluţiei" de acelaşi autor. 

Dar „Kolnische Zeitung" nu se mulţumşte numai să 
afirme că în Anglia nu ar exista urmă de ură împotriva „cla
sei care în Franţa (şi în Anglia, bine informată colegă, vezi 
numerele din ultimii doi ani ale lui „Northern Star " )  p oartă 
numele de burghezie", ci şi explică de ce trebuie să fie toc
mai aşa şi nu altfel. 

Peel a salvat burghezia engleză de această ură, desfiinţînd 
monopolul şi introducînd libertatea comerţului : 

„In Anglia, burghezul nu deţine nici un fel de privilegii, nici un fel 
de monopol 1 in Franţa, el era odrsla monopolului " .  „Măsurile luate de 
Peel au ferit Anglia de cea mai teribilă revoluţie " .  

Prin desfiinţarea monopolului aristocraţiei, Peel a salvat 
burghezia de ura ameninţătoare a proletariatului ; nimic de 
zis, straşnică logică are „Kolnische Zeitung" I 

„Poiorul englez, spunem noi, poporul englez îşi dă, pe zi ce trece, tot 
mai mult seama că numai libertatea comerţului este menită să rezolve 
problemele vitale care înglobează toate suferinţele şi grijile sale actuale, 
o rezolvare plătită cu valuri de singe ori de cite ori s-a încercat în ul
timul timp a o pune în aplicare„. Şi să nu uităm că primele idei cu pri
vire la libertatea comerţului au purces de la poporul englez•. 

• - cum nu se poate mai sincer. - Nota Trad. 
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Poporul englez ! Dar din 1839 încoace „poporul englez" 
i-a combătut pe liber-schimbişti la toate mitingurile lor şi 
în presă ; el i-a silit, pe vremea de glorie a Ligii împotriva 
legilor cerealelor 167, să se întrunească în secret şi să poată 
intra la mitingurile lor numai dacă erau în posesiunea unui 
bilet special ; el a comparat cu sarcasm practica liber-schim
biştilor cu cuvintele lor frumoase şi a identificat complet pe 
burghez cu liber-schimbistul I Poporul englez a fost chiar 
silit să recurgă din cînd în cînd la ajutorul momentan al aris
tocraţiei, al monopoliştilor, împotriva burgheziei - de pildă 
în problema zilei de muncă de zece ore 168 - şi acest popor, 
care se pricepe atît de bine să-i alunge pe liber-schimbişti de 
la tibuna adunărilor publice, acest „popor englez" să fie 
oare primul care a elaborat ideile libertăţii comerţului ? Naivă 
„Kolnische Zeitung" care nu numai că repetă papagaliceşte 
iluziile marilor capitalişti din Manchester şi Leeds, dar şi stă 
să asculte credulă minciunile lor intenţionate I 

„In Anglia, burghezul nu deţine nici un fel de privilegii, 
nici un fel de monopol I "  In Franţa, în schimb, lucrurile se 
prezintă alMel : 

„Muncitorul vede în burghez de mult timp monopolh;tul căruia plu
garul sărac îi plătea 60°/o impozit pentru fieul plugului său, care lua 
preţuri cămătăreşti pentru cărbunii săi, care-i lăsa pe viticultorii din în
treaga Franţă să moară de foame şi le vindea orice lucru cu 20, 40 şi 50 % 
mai scump "„. 

Respectabila „Kolnische Zeitung" nu cunoaşte nici un alt 
„monopol" decît acela al taxei vamale, adică monopolul care 
apasă numai în aparenţă asupra muncitorului, dar în realiate 
apasă asupra burgheziei, asupra tuturor industriaşilor care nu 
profită de pe urma protecţionismului. „Kolnische Zeitung" nu 
cunoaşte nici un alt monopol decît cel combătut de domnii 
liber-schimbişti de la Adam Săth pînă la Cobden, monopolul 
local, instituit prin lege. 

Dar monopolul capitalului, monopolul care există fără să 
fi fost legiferat şi adeseori în pofida legii, acesta nu există 
pentru domnii de la „Kolnische Zeitung" .  Or, tocmai acesta 
este monopolul care apasă direct şi fără îndurare asupra mun
citorilor şi care generează lupta dintre proletariat şi bur
ghezie ! Tocmai acesta este monopolul specific-modern care 
dă naştere antagonismelor moderne de clasă, iar rezolvarea 
tocmai a acestor antagonisme este sarcina specifică a seco
lului al XIX-lea I 

2 1  Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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Acest monopol l capitalului devine însă mai putenic, 
mai cuprinzătorl mai ameninţător pe măsură ce dispar cele
lalte mici monopoluri locale. 

Cu cît concurenţa devine mai liberă prin înlăturarea tu
turor „monopolurilor", cu atît mai repede se concentrează 
capitalul în mîinile unei feudalităţi industriale, cu atît mai 
repede e ruinată mica burghezie, cu atît mai repede supune 
Anglia, ţara monopolului capitalist, industriei sale ţările din 
jurul ei. Desfiinţaţi „monopolurile" burgheziei franceze, ger
mane şi italiene, şi Germania, Franţa şi Italia vor decădea 
la starea de proletari ai burgheziei engleze a tot acapara
toare. Presiunea pe care o exercită fiecare burghez englez 
asupra fiecărui proletar englez în parte o va exercita atunci 
întreaga burghezie engleză asupra Germaniei, Franţei şi Ita
liei, şi mai cu seamă mica burghezie din aceste ţări va fi 
aceea care va avea cel mai mult de suferit. 

Toate acestea sînt locuri comune atît de evidente pentru 
oricine - cu excepţia savanţilor de la „Kolnische Zeitung" 
- încît explicarea lor ar constitui o j ignire. 

Aceşti gînditori profunzi văd în libertatea comerţului sin
gurul mijloc de a salva Franţa de la un război de extermi
nare între muncitori şi burghezie. 

lntr-adevăr, a coborî burghezia ţării la nivelul proletaria
tului este mijlocul pentru aplanarea antagonismelor de dasă, 
mijloc demn de „Kolnische Zeitung" I 

Scris de : Engels la 31 iulie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 62 
din 1 august 1B4B 

Se tipăreşte după textul ziarului 
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Colonia, 1 august. Din nou am rămas în urmă cu relatarea 
felului cum s-au desfăşurat ultimele şedinţe conciliatoare. 

In şedinţa din 18 iulie s-a luat în discuţie propunerea refe
ritoare la convocarea deputatului Valdenaire. Centrul s-a 
pronunţat pentru adoptarea acestei propuneri. Trei jurişti re
nani s-au pronunţat împotrivă. 

Primul a luat cuvîntul d-l Simons din Elberfeld, fost procu
ror. D-l Simons credea, probabil, că se ală încă în fata 
juraţilor sau în faţa tribunalului poliţienesc corecţional ; el 
s-a erijat în acuzator public şi, luînd apărarea justiţiei, a 
ţinut o adevărată pledoarie împotriva d-lui Valdenaire. El a 
spus : chestiunea a fost deferită camerei de punere sub acu
zare, care în curînd va hotărî, şi atunci Valdenaire ori va fi 
eliberat, ori va fi trimis în faţa juraţilor. In acest din urmă 
caz „este de dorit ca chestiunea să nu fie scindată şi să nu 
se întîrzie cu pronunţarea sentinţei" .  D-l Simons pune intere
sele justiţiei, adică primatul camerei de punere sub acuzare, 
al procurorilor şi al curţilor cu juri, mai presus de interesul 
libertăţii şi al inviolabilităţii reprezentanţilor poporului. 

D-l Simons încearcă să denigreze mai întîi pe martorii 
apărării propuşi de Valdenaire şi pe urmă pe Valdenaire 
însuşi. El declară că, prin absenţa lui Valdenaire, Adunarea 
„nu va fi lipsită de un talent" şi-i contestă calitatea sa de 
deputat aNta timp Cit nu va dovedi că suspiciunea care pla
nează asupra lui, că ar fi complotat împotriva guvernului 
sau că ar fi participat la rebeliunea împotriva puterii armate, 
este nefundată. Cît priveşte talentul, potrivit logicii d-lui 
Simons, nouă zecimi din onorabila Adunare ar putea fi ares
aţi ca şi d-l Valdenaire fără ca Adunarea să fie lipsită de 
vreun talent 1 cit priveşte l doilea argument, d-l Simons îşi 

2 1 *  
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poate face, desigur, un punct de onoare din faptul că n-a 
participat niciodată la „comploturi" împotriva absolutismu
lui şi că pe baricadele din martie nu s-a făcut vinovat de 
„rebeliune împotriva puterii de stat" .  

După ce d-l Griff, locţiitorul lui Valdenaire, a dovedit în 
mod indubitabil că, pe de o parte, nu planează nici o sus
piciune asupra lui Valdenaire şi, pe de altă parte, nici acţiu
nea despre care e vorba nu contravine legii (întrucît ea n-a 
fost altceva decît un ajutor dat gărzii civile, legal constituite, 
care ocupa, în exerciţiul funcţiunii sale şi cu aprobarea 
municipalităţii, baricadele din Trier) , s-a ridicat d-l Bauer
band, care a sprijinit ministerul public. 

D-l Bauerband are şi el îndoieli serioase : „Oare convo
carea lui Valdenaire nu va influenţa viitoarea sentinţă a 
juraţilor ? " .  Obiecţie profundă, care devine şi mai greu de 
rezolvat prin simpla observaţie a d-lui Borchardt : nu cumva 
neconvocarea lui Valdenaire va influenţa şi ea sentinţa jura
ţilor ? Dilema este într-adevăr atît de profundă, incit un gîn
ditor chiar şi de calibru mai mare decît d-l Bauerband s-ar 
munci în zadar ani de-a rîndul ca s-o rezolve. Un singur om 
din Adunare poate că e în stare să rezolve această dilemă : 
deputatul Baumstark. 

D-l Bauerband mai continuă o bucată de vreme lunga şi 
încîlcita sa pledoarie. Ii răspunde laconic d-l Borchardt. După 
aceea se ridică d-l Stupp, pentru a se pronunţa de asemenea 
împotriva li Valdenaire în sensul că „în nici o privinţă 
nu are nimic de adăugat ( I) " la cele spuse de Simons şi 
de Bauerband. Aceasta a fost, fireşte, pentru el un motiv 
suficient ca să se întindă la vorbă pînă l-au întrerupt strigă
tele celor care cereau să se încheie de�baterile. D-l Reichens
perger II şi d-l Wencelius au mai luat pe scurt apărarea 
lui Valdenaire, după care Adunarea a hotărît, precum se ştie, 
ca ,acesta să fie convocat. D-l Valdenaire i-a jucat însă o 
festă Adunării şi nu s-a prezentat cînd a fost convocat. 

D-l Borchardt face următoarea propunere : pentru a preîn
tîmpina executarea în viitorul apropiat a unor sentinţe care 
prevăd pedeapsa cu moartea înainte ca Adunarea să se fi pro
nunţat asupra propunerii d-lui Lisiecki cu privire la desfiin
ţarea pede_sei cu moartea, hotărîrea în legătură cu această 
propunere s ă  se ia în termen de 8 zile. . 

D-l Ritz este de părere că o asemenea procedură pripită 
nu este parlamentară. 
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D-l Brill : Dacă noi, aşa cum aş dori, vom hotărî în curînd 
desfiinţarea pedepsei cu moartea, ar fi, desigur, extrem de 
neparlamentar dacă între timp ar fi decapitat cineva. 

Preşedintele vrea să încheie discuţia, dar nu apucă s-o 
facă, pentru că simpaticul domn Baumstark s-a năpustit la tri
bună cu privirea învăpăiată şi cu obrajii îmbujoraţi de o no
bilă  indignare. 

„Domnilor, permiteţi-mi să spun un cuvînt serios ! Problema despre 
care este vorba aici nu este nicidecum de aşa natură incit să vii aici la 
tribună şi să spui de-a dreptul că decapitarea este o chestiune neparla
mentară ! "  (Cei de dreapta, cărora decapitarea li se p are o chestiune în 
cel mai înalt grad parlamentară, aplaudă furtunos). „Problma de care 
ne ocupăm este de cea mai mare şi mai adîncă însemnătate• (dup. cum 
se ştie, acest lucru îl spune d-l Baumstark despre oricare problemă în 
care ia el cuvîntul). „Alte parlamente„. cele mai mari personalităţi din 
domeniul legislaţiei şi al ştiinţei• (adică „toţi filozofii care se ocupă cu 
filozofia statului, coborînd de la Platon pină la Dahlmann") „s-au ocupat 
chiar 200-300 de ani• (fiecare ?) „cu această problemă, şi dacă vreţi să 
ni se poată reproşa că am tratat o chestiune atit de serioasă cu atita 
uşurinţă„. (bravo I). Pe mine numai conştiinţa mă îndeană să vorbesc„. 
chestiunea este însă prea serioasă„. Opt zile în plus nu au, într-adevăr, 
nici o importanţă I " .  

De mare şi profundă ce e însemnătatea acestei chestiuni, 
cuvintele grave ale nobilului deputat Baumstark se transformă 
în cea mai uşuratică frivolitate. Intr-adevăr, se poate oare 
imagina o frivolitate mai mare decît a discuta timp de 200-300 
de ani, aşa cum pare că ar dori d-l Baumstark, despre desfiin
ţarea pedepsei cu moartea şi într, timp să continue în voie 
decapitarea oamenilor ? „Opt zile în plus nu au într-adevăr 
nici o importanţă" , după cum nu au importanţă nici cele 
cîteva capete care vor fi tăiate în acest răstimp I 

Preşedintele Consiliului de Miniştri declară, de altfel, că 
deocamdată nu se intenţionează să se execute condamnările 
la moarte. 

După cîteva observaţii profunde ale d-lui Schulze von 
Delitzsch în legătură cu regulamentul, propunerea d-lui Bor
chardt a fost respinsă ; în schimb a fost adoptat un amenda
ment propus de d-l Nethe, care recomandă comisiei centrale 
urgenţă în această chestiune. 

Deputatul HiJdenhagen face propunerea ca, pînă la
· 
depu

nerea respectivului proiect de lege, preşedintele să încheie 
fiecare şedinţă cu următoarea formulă solemnă : 

„Sîntem însă de părere că guvenul trebuie să accelereze depunerea 
noului proiect de lege pentru organizarea comunală•.  
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Această înălţătoare propunere nu era, din păcqte, potrivită 
cu vremurile noastre burgheze. 

„Noi nu sintem romani ; fumăm tutun" 169, 
Incercarea de a sculpta lin piatra brută din care e făcut d-l 

preşedinte Grabow figura clasică a unui Appius Claudius şi 
de a aplica solemnul Ceterum censeo 170 la organizarea comu
nală a căzut cu „mare însufleţireu .  

După c e  deputatul Bredt din Barmen l-a mai interpelat de 
trei ori cu un ton foarte blînd pe ministrul comerţului pe tema 
creării unui singur teritoriu vamal pe cuprinsul întregii 
Germanii şi a unei uniuni de navigaţie care să fixeze taxe 
de navigaţie şi, în sfîrşit, a înfiinţării unor taxe vamale pro
tecţioniste provizorii, după ce la aceste întrebări a primit de 
la d-l Milde răspunsuri pe un ton tot atît de blînd, dar şi 
foarte nesatisfăcătoare, d-l Gladbach a· fost ultimul care a 
luat cuvîntul. D-l Schltze din Lissa * a avut intenţia să  pro
pună ca acesta să fie chemat la ordine pentru termenii prea 
tari pe care i-a folosit în legătură cu problema dezarmării 
detaşamentului de voluntari **, însă şi-a retras propunerea. 
D-l Gladbach, fără nici o jenă, aruncă totuşi o provocare 
viteazului Schitze şi întregii drepte şi, spre marele necaz 
al prusacilor get-beget, povesteşte o anecdotă nostimă des
pre un locotenent prusac care a adormit pe cal şi aşa, dor
mind, a ajuns la voluntari. Aceştia l-au întîmpinat cu cîn
tecul : „Nani, nani, copilaş " ,  din care cauză erau cit pe ce 
să fie traduşi în faţa curţii marţiale I Indignat, D-l Schitze a 
mai bîiguit cîteva cuvinte incoerente şi apoi şedinţa a fost 
ridicată. 

Scris de F. Engels la 1 august 1848 Se tipăreşte după textul ziarului 

Publicat în Tradus din limba germană 
„Noua gazetă renană" nr. 3 
din 2 august 1 848 

* Denumirea poloneză : Leszno. - Nota Red. 
.. Vezi volumul de faţă, pag, 1 87-188, 19-202. - Jota Red. 
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Coloia, 1 august. Diplomaţia rusă a trimis deocamdată, 
în locul unei armate, o notă sub forma unei circulare tutu
ror ambasadelor ruse din Germania. Această notă a făcut 
un prim popas în coloanele ziarului oficial al regentului 
imperial german din Frakfurt 171, fiind apoi primită priete
neşte şi în coloanele altor ziare oficiale şi neoficiale. Cu cit 
este mai neobişnuit modul în oare d-l Nesselrode, ministrul de 
extene l Rusiei, îşi  duce activitatea diplomatică oficială, cu 
atît această activitate merită să fie analizată mai înde
aproape. 

In vremurile fericite dinainte de 1848, cenzura germană 
avea grijă să nu se tipărească, nici măcar în rubrica despre 
Grecia sau Turcia, vreun cuvînt care să nu fie pe placul 
guvernului rus. 

După vitregele zile din martie, din păcate, s-a pus capăt 
acestui mijloc comod. De aceea a devenit Nesselrode pu
blicist. 

El este de părere că „presa germană, a cărei ură împo
triva Rusiei părea potolită pentru o clipă" ,  este aceea care 
a răspîndit, în legătură cu „măsurile de securitate" luate de 
Rusia la graniţă, „cele mai neîntemeiate ipoteze ş i  comen
tarii" .  Această introducere ponderată este urmată de ter
meni mai vehemenţi, întrucît se spune : „Presa germană 
răspîndeşte zilnic zvonurile cele mai absurde, calomniile cele 
mai odioase la adresa noastră" . Iar puţin mai departe se 
pomeneşte de „peroraţii furibunde" ,  „capete înfierbîntate" 
şi „rea-credinţă pefidă" .  

La viitorul proces intentat presei, vreun procuror german 
va putea pune la baza rechizitoriului său nota Rusiei ca un 
document autentic. 

Şi de ce e nevoie să fie atacată presa germană, în spe
cial cea „democratică" ,  şi, acolo unde este posibil, să fie 
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nimicită ? Pentru că ea nu recunoaşte „sentimentele pe cit 
de b inevoitoare pe atît de dezinteresate " ,  „intenţiile vădit 
paşnice" ale ţarului rus ! 

„Cind a avut Germania motiv să se plingă de noi ? - întreabă Nes
selrode în numele suveranului său. - Jn tot timpul cit a dăinuit pe 
continent dominaţia înrobitoare a cuceritorului, Rusia şi-a vărsat sîngele 
pentru a ajuta Germania să-şi păstreze integritatea şi independenta ei. 
Teritoriul rus era demult eliberat şi Rusia tot mai continua să urmeze 
şi să sprijine pe aliatul ei german pe toate cîmpurile de luptă ale Eu
ropei". 

In pofida numeroşilor şi bine plătiţilor ei agenţi, Rusia 
se înşală amarnic dacă îşi închipuie că poate să trezetscă 
simpatii în 1 848 amintind de aşa-numitele războaie de elibe
rare. Oare Rusia şi-a vărsat sîngele pentru noi, germanii ? 

Făcînd abstracţie cu totul de faptul că Rusia „a sprij init" 
înainte de 1812  „integritatea şi independenţa"  Germaniei 
printr-o alianţă făţişă şi prin tratate seorete cu Napoleon, mai 
tîriu, prin rapt şi prădăciuni, ea şi-a scos cu vîrf şi îndesat 
pîrleala pentru aşa-numitul i ajutor. Rusia a dat ajutor prin
cipilor cu care a încheiat alianţe şi a sprijinit, în ciuda pro
clamaţiei de la Kalisz 112, pe reprezentanţii absolutismului 
„din graţia lui dumnezeu" împotriva suveranuli promovat de 
revoluţie. Sfînta alianţă şi manevrele ei lipsite de sfinţenie, 
congresele banditeşti de la Karlsbad, Laibach, Verona etc., 
persecuţiile ruso-germane împotriva 01icărui cuvînt liberal, 
întreaga politică de după 1815, dirijată de Rusia, erau, desi
gur, menite să graveze în sufletele noastre o profundă recu
noştinţă. Dinastia Romanov şi diplomaţii ei pot fi fără grijă ; 
noi nu vom uita niciodată această datorie. In ceea ce pri
veşte ajutorul rusesc dat în 1814  şi 18 15, el poate trezi în 
sufletele noastre orice alt sentiment în afară de cel de recu
noştinţă pentru acest ajutor subvenţionat de Anglia. 

Motivele sînt evidente pentru oricine e în stare să pri
ceapă. Dacă Napoleon ar i rămas învingător în Germania, 
el ar fi înlăturat, în conformitate cu cunoscuta sa formulă 
energică, cel puţin trei duzini de suverani iubiţi. Legislaţia 
şi administraţia franceză ar i constituit o bază solidă pen
tru unitatea germană şi ne-ar fi scutit de o umilinţă care a 
durat 33 de ani şi de tirania Bundestagului, ridicat, fireşte, 
în slăvi de Nesselrode. Cîteva decrete napoleoniene ar fi 
desfiinţat toate vechiturile medievale, toate clăcile şi dij
mele, toate dispensele şi p rivilegiile, întreaga economie 
feudală şi patriarhală care ne apasă şi acum pretutindeni în 
numeroasele noastre patrii. Restul Germaniei s-ar fi aflat 
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atunci demult pe „aceeaşi treaptă pe care a atins-o malul 
stîng al Rinuli îndată după prima revoluţie franceză ; n-am 
fi avut acum nici seniori ca cei din Uckermark şi nici o 
Vendee pomeraniană şi nu mai eram obligaţi să respirăm 
aerul pestilenial al mlaştinilor „istorice" şi „creştin
germane" .  

Totuşi Rusia este mărinimoasă. Chiar dacă nu i s e  arată 
nici o recunoştinţă, ţarul ei continuă să nutrească faţă de 
noi vechile sale „sentimente pe cit de binevoitoare pe atît 
de dezinteresate" .  Da, „nici jignirile şi nici tonul provocator 
n-au izbutit să schimbe sentimentele noastre" (ale Rusiei) . 

Aceste sentimente se manifestă deocamdată printr-un 
„sistem pasiv şi de expectativă" în aplicarea căruia Rusia 
a ajuns, trebuie să recunoaştem, la o mare virtuozitate. Ea 
se pricepe să aştepte pînă i se pare că a sosit momentul pro
pice. Cu toate colosalele mişcări de trupe care se desfă
şoară în Rusia cu începere din martie, d-l Nesselrode are 
naivitatea să susţină că trupele ruseşti „nu s-ar fi mişcat" 
în tot acest timp „din cantonamentele lor " .  In ciuda clasi
cului : „Acum pe cai, domnilor I "  173, în ciuda confidenţiale
lor efuziuni sentimentale şi veninoase ale prefectului de po
liţie Abramovicz din Varşovia împotriva poporului german, 
în ciuda sau, mai bine zis, din cauza notelor ameninţătoare şi 
eficiente trimise din Petersburg, guvernul rus este şi va 
rămîne însufleţit de sentimente de „pace şi  înţelegere" .  Rusia 
continuă politica sa „vădit iubitoare de pace şi defensivă" .  
In circulara lui Nesselrode, Rusia este însăşi întruchiparea 
răbdării şi a inocenţei mereu j ignite, mereu provocate. 

Redăm aici citeva din crimele comise de Germania faţă 
de Rusia, specificate în notă : 1) „o stare le spirit ostilă" şi 
2) „pasiune febrilă pentru schimbări, care a cuprins întreaga 
Germanie" .  Ca răspuns la toată bunăvoinţa ţarului, o stare 
de spirit „ostilă" I Cit de j ignită trebuie să se simtă inima pă
rintească a scumpului nostru cumnat. Şi acum ş i  această 
boală blestemată, această „pasiune febrilă pentru schimbări" ! 
Deşi aici este pusă pe locul al doilea, ea reprezintă de fapt 
cea mai mare grozăvie. Din cind în cind Rusia ne gratifică 
cu altă boală : holera. Asta mai merge ! Dar numita „pa
siune febrilă pentru schimbări " , pe lingă că este molipsi
toare, se manifestă uneori cu atîta virulenţă, incit persoane 
simandicoase se văd lesne nevoite să plece de urgenţă în 
Anglia 174• A fost, poate, această „pasiune febrilă pentru 
schimbări a germanilor" unul dintre motivele care au impie-
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licat Rusia să cotropească Germania în martie şi în aprilie ? 
A 3-a crimă : preparlamentul din Frankfurt a declarat că in 
prezent războiul împotriva Rusiei este o necesitate. Acelaşi 
lucru a fost declarat în cluburi şi în gazete, ceea ce era cu 
atît mai de neiertat cu cit, în conformitate cu hotărîrile Sfin
tei alianţe şi cu tratatele ulterioare dintre Rusia, Austria şi 
Prusia, noi, germanii, trebuia să ne vărsăm sîngele numai 
pentru interesele principilor, iar nu pentru propriile noastre 
interese. A 4-a crimă : în .Germania s-a vorbit despre restau
rarea vechii Polonii în adevăratele ei graniţe din 1 772 m. Ar 
trebui să fiţi bătuţi cu cnutul şi apoi în Siberia cu voi I To
tuşi, atunci cînd a scris circulara, Nesselrode nu cunoştea 
încă rezultatul votului parlamentului din Frankfurt în pro
blema încorporării Poznanului *. Parlamentul a răscumpărat 
păcatele noastre şi acum un surîs indulgent şi iertător flutură 
pe buzele ţarului. A 5-a crimă comisă de Germania : „Regre
tabilul război dus împotriva unei monarhii nordice" .  Pentru 
o asemenea cutezanţă - avînd în vedere succesul notei 
amenmţătoare a Rusiei, grabnica retragere a armatei ger
mane ordonată de la Potsdam şi ţinînd seama de declaraţia 
ambasadorului prusian de la Copenhaga în legătură cu mo
tivele şi scopul războiului 1i6 - Germania poate fi pedepsită 
cu mai puţină severitate decît s-ar fi cuvenit dacă n-ar fi 
existat toate aceste circumstanţe atenuante ; a 6-a crimă : 
„propaganda făţişă în vederea unei alianţe ofensive şi de
fensive între Germania şi Franţa" .  In sfîrşit, a 7-a crimă : 
„azilul acordat refugiaţilor polonezi, gratuitatea de care s -au 
bucurat pe căile ferate şi insurecţia din Poznan" .  

Dacă diplomaţilor şi oamenilor de o teapă cu  e i  nu  le-ar 
fi fost dat graiul „pentru a-şi ascunde gîndurile" ,  atunci Nes
selrode şi cumnatul Nikolai ne-ar sări încîntaţi de gît, mul
ţumindu-ne din toată inima că atîţia polonezi au fost atraşi 
din Franţa, Anglia, Belgia etc. şi transportaţi, făcîndu-li-se 
toate înlesnirile posibile, la Poznan, pentru a-i decima apoi 
cu mitralii şi şra.nele, a-i însemna cu Hollenstein * *, a-i mă
celări, a-i alunga tunşi chilug etc., şi pe de altă parte, pe cit 
posibil, pentru a-i extermina definitiv la Crncovia, prin
tr-un bombardament perfid. 

Şi, ca răspuns la aceste şapte păcate de moarte ale Ger
maniei, Rusia să fi rămas totuşi în defensivă, să nu fi între-

* Vezi volumul e faţă, pag. 353. - Nota Red. 
** - piatra iadului. - Nota Trad. 
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prins nici un atac ? Da, aşa-i, şi tocmai de aceea vrea diplo
matul rus ca lumea întreagă să admire dorinţa de pace şi 
modestia ţarului său. 

Modul de a acţiona al ţarului Rusiei, „de la care nu s-a 
abătut pînă acum nici o clipă• ,  este, după părerea d-lui Nes
selrode, 

„să nu se amestece în treburile interne ale statelor care ar voi să-şi 
schimbe felul lor de organizare ; dimpotrivă, popoarele să aibă deplină 
libertate şi să nu întimpine nici o piedică din partea lui în înfăptuirea 
experienţelor politice şi sociale pe care intenţionează să le facă ; să nu 
atace nici o putere care nu l-ar ataca pe dînsul ; în schimb, să respingă 
cu hotărîre orice atentat la propria sa securitate internă şi să vegheze 
ca, în cazul cînd echilibrul teritorial ar fi distrus sau modificat într-un 
punct oarecare, să nu se aducă prin aceasta un prejudiciu intereselor 
noastre legitime". 

Nota Rusiei omite însă să adauge unele exemple edifica
toare. După revoluţia din iulie, ţarul Rusiei a concentrat la 
graniţa aeuseană o armată, pentru ca, în alianţă cu credin
cioşii lui prieteni din Germania, să demonstreze în practică 
francezilor cum „înţelege el „să lase popoarelor deplina 
libertate de a-şi înfăptui experienţele politice şi sociale" .  Nu 
el a fost de vină că a trebuit să se abată de la modul lui de 
a acţiona, ci revoluţia poloneză de la 183. car> a dat pla
nurilor sale o altă direcţie. N-a trecut mult timp şi am văzut 
repetîndu-se acelaşi mod de a acţiona în legătură cu Spania 
şi Portugalia. O dovadă este sprij inul acordat pe faţă şi pe 
ascuns lui don Carlos şi lui don Miguel. Cînd, pe la sfîrşitul 
anului 1842, regele Prusiei a vrut să acorde ţării un fel de 
constituţie pe stări sociale întocmită pe cea mai comodă 
bază „istorică • şi care a jucat un rol atît de important în 
rescriptele din 1 847 177, după cum se ştie, Nikolai a fost cel 
care a interzis în mod categoric acest lucru, incit, timp de 
mai mulţi ani, noi, „germanii creştini • , nu ne-am putut bu
cura de binefacerile acestor rescripte. El a făcut-o, după 
cum spune Nesselrode, pentru că Rusia nu se amestecă nici
odată în organizarea internă a unei alte ţări. De Cracovia 
nici nu mai e nevoie să pomenim. Să ne amintim doar de 
cea mai recentă mostră a „modului de a acţiona" al ţarului. 
Valahii răstoarnă vechiul guvern şi pun în mod provizoriu 
în locul lui unul nou. Ei vor să schimbe în întregime vechiul 
sistem şi să se organizeze după modelul popoarelor civili
zate. „Pentru a le lăsa deplina libertate de a-şi înfăptui ex
perienţele politice şi sociale" ,  a năvălit în ţară un corp de 
soldaţi ruşi. 
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De a1c1 oricine poate singur să deducă cum se aplică 
acest „mod de a acţiona" în ceea ce priveşte Germania. Nota 
Rusiei ne scuteşte însă de efortul de a trage noi înşine o 
concluzie. Ea glăsuieşte : 

„Atita vreme cit Confederaţia, oricare ar fi noua formă pe care ea 
ar adopta-o, nu se va atinge de statele vecine şi nu va încerca să-şi ex
tindă cu forţa graniţele ei teritoriale sau să-şi impună competenţa legală 
dincolo de limitele prevăzute în tratate, ţarul ii va respecta şi indpen
denţa internă". 

Şi mai clar suna un alt pasaj referitor la această ches
tiune : 

„Dacă Germania izbuteşte într-adevăr să rezolve problema organi
zării ei de stat fără a prejudicia liniştea ei internă şi fără ca noua formă 
dată poporului ei să fie de aşa natură incit să pericliteze liniştea celor
lalte state, ne-am bucura într-adevăr din toată inima din aceleaşi motive 
care ne-au determinat să-i dorim să fie puternică şi unită pe cind mai 
erau în vigoare formele ei politice anterioare•. 

Cel mai clar şi mai neechivoc sună totuşi următorul pasaj 
din circulară, care vorbeşte despre permanentele strădanii 
ale Rusiei de a recomanda şi a menţine buna înţelegere şi 
unitatea în Germania. 

„Bineînţeles, nu acea unitate materială spre care tinde astăzi demo
cratia în setea ei de nivelare şi de expansiune şi care, dacă s-ar putea 
înfăptui potrivit teoriilor ambiţioase ale acestei democraţii, ar antrena 
mai devreme sau mai tirziu Germania într-un război cu toate statele ve
cine, ci  unitatea morală, identitatea sinceră de păreri şi intenţii în toate 
problemele politice pe care Confederaţia germană le are de rezolvat cu 
alte state. 

A menţine această unitate, a strînge şi mai mult legătura care su
dează intre ele guvernele germane, aceasta şi nimic altceva urmărea 
politica noastră. 

Ceea ce am vrut atunci vrem şi astăzi" .  

Din cele de mai sus rezultă că guvernul rus îşi dă bucuros 
asentimentul pentru o unitate morală a Germaniei, dar el nu 
poate fi de acord cu o unitate materială şi nici cu înlocuirea 
puterii de pînă acum a Bundestagului printr-o putere cen
trală nu numai aparentă, ci reală şi cu adevărat fermă, la 
baza căreia să stea suveranitatea poporului. Ce mărinimie ! 

, ,Ceea ce am vrut atunci (înainte de februarie 1848) vrem 
şi astăzi " .  

Aceasta este unica frază din nota Rusiei care, fireşte, nu 
trezeşte nimănui nici un fel de îndoieli. ll facem însă atent 
pe d-l Nesselrode că a voi şi a realiza sînt totuşi două lu-
cruri diferite. ' 
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Germanii ştiu acum prea bine la ce se pot aştepta din 
partea Rusiei. Atila timp cit vechiul sistem, fie el şi vopsit 
în culori modeme, continuă să existe, sau Germania se în
toarce docilă pe făgaşul rusesc şi „istoric"  după ce în „beţia 
şi exaltarea momentului "  se abătuse de Ia el, atîta timp Rusia 
va fi „sincer iubitoare de pace" .  

Situaţia internă a Rusiei, holera care bîntuie, răscoalele 
parţiale din unele districte, revoluţia pusă la cale la Peters
burg, dar frînată la timp, complotul din fortăreaţa Varşoviei, 
terenul vulcanic din regatul Poloniei 178, toate acestea sînt 
în orice caz împrejurări care au contribuit la „sentimentele" 
pe cît de binevoitoare pe atît de „dezinteresate" ale ţarului 
faţă de Germania. 

Cu toate acestea, desfăşurarea de pînă acum a evenimen
telor din Germania a avut, fără îndoială, o influenţă cu mult 
mai mare asupra „sistemului pasiv şi de expectativă" al gu
vernului rus. 

O are Nikolai în persoană ar fi reuşit să se îngrijească 
mai bine de treburile sale, să-şi realizeze mai repede inten
ţiile decît s-a reuşit pînă acum la Berlin-Potsdam, Innsbruck, 
Viena şi Praga, la Frankfurt, ca şi la Hanovra, şi aproape 
în orice alt colţişor retras al patriei noastre în care domneşte 
iarăşi unitatea morală în spiritul dorit de Rusia ? Oare Pfuel 
(von Hăllenstein *) , Colomb şi generalul-şrapnel ** din Poz
nan, ca şi Windischgrătz din Praga, n-au lucrat în aşa fel 
încît inima ţarului a săltat de bucurie ? N-a primit oare 
Windischgrătz din mîinile tînărului domn Meyendorf o scri
soare omagială venită prin Potsdam de la Nikolai ? Şi nu 
existau oare toate temeiurile ca Rusia să fie pe deplin mul
ţumită de d-nii Hansemann-Milde-Schreckenstein din Berlin, 
de Radowitii, Schmerlingii şi Lichnowskii din Frankfurt ? 
Nu trebuia oare ca biedermanii i bassermanii din Parla
mentul de la Frankfurt să fie un balsam pentru unele dureri 
recente ? ln asemenea condiţii diplomaţia rusă n-a avut ne
voie de o armată care să cotropească Germania. Ei îi ajunge, 
pe bună dreptate, „sistemul pasiv şi de expectativă" şi nota 
despre care am vorbit mai sus. 

Scris la 1 august 1 848 
Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 64 
din 3 august 1848 

* - piatra iadului. - Nota Trad. 
** - Hirschfeld. - Nota Red. 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba germană 
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Guvernul Hansemann 
şi proiectul vechi-prusian al codului penal 

Colonia, 3 august. Am spus-o în repetate rînduri : guver
nul Hansemann face în fel şi chip apologia guvernului Bo
delschwingh * ; după recunoaşterea revoluţiei, recunoaşt�rea 
rînduielilor vechi-prusiene, „acesta-i mersul lumii" 1 179 

Dar că virtuozitatea d-lui Hansemann va merge pînă 
acolo incit să ridice în slăvi înseşi faptele d-lor Bodel
schwingh, Savigny şi consorţii, pe care la timpul său, în cali
tate de deputat în Dieta renană, i-a combătut cu cea mai 
mare înverşunare, - acesta este un triumf la care desigur că 
nu s-a aşteptat camarila de la Poznan. Şi totuşi I Citiţi artico
lul de mai jos din ultimul număr al lui „Preussischer Staats
Anzeiger" :  

Berlin, l august. Ultimul număr al buletinului Ministerului de Justi
Ue publică în „rubrica • lui „neoficială" date statistice cu privire la pe
deapsa cu moartea, precum şi o statistică a condamnărilor la moarte 
pronunţate şi confirmate din 1826 şi pînă în 13 inclusiv, fără a socoti 
sentinţele pronunţate în legătură cu aşa-numitele urmăriri ale demagogi
lor. Această lucrare a fost întocmită pe baza documentelor Ministerului 
de Justiţie, şi, avînd în vedere importanţa temei tratate, ea merită să ne 
ocupăm de ea cu toată atenţia. Potrivit acestei statistici, în perioada men
ţionată : 

1) In provincia renană, condamnări la moarte pronunţate 189, con
firmate 6 ;  

2) în celelalte provincii, condamnări la moarte pronunţate 237, con
firmate 94. 

In total, pronunţate 426 de condamnări la moarte, confirmate 100 ; 
dintre acestea 4 n-au fost totuşi executate, din cauza evadării sau a mor
ţii criminalilor. 

* Vezi volumul de faţă, paJ. 36. - Nota Red. 
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Dacă proiectul noului cod penal din 1 847 ar fi fost în vigoare în 
acea perieadă, atunci ar fi fost : 

1) ln provincia renană, condanări la moarte pronunţate numai 53, 
confirmate 5 ; 

2} în alte provincii, condamnăi la moarte pronunţate numai 1 34, 
confirmate 76. 

ln total, pronunţate 1 87 de condamniri la moarte, confirmate 81 ,  în 
ipoteza că la confirmare r fi fost respectate aceleaşi principii ca şi 
pînă acum. Prin umare, nu s-ar fi pronunţat pedeapsa cu moartea în 
cazul a 237 de criminali dintre cei condamnaţi în baza legilor în vigoare 
şi nu s-ar fi executat sentinţa în cazul a 19 criminali dintre cei executaţi. 

Potrivit acestei statistici, revin în medie pe an : 
1) ln provincia renană, condamnări la moarte pronunţate 1 09/18, con

firmate . 6/1s ; 
2) în celelalte provincii, condamnări la moarte pronunţate 13,  confir

mate 54/is. 
Dacă însă acest proiect ar fi fost în vigoare atunci, media pe an ar 

fi fost : 
1) ln provincia renană, condamnări la moarte pronunţate numai 217/18, 

confirmate 5/1s ; 
2) în celelalte provincii, condamnări la moarte pronunţate numai 77/ia, 

confimate 44/ia. 
'rin urmare, admiraţi mărinimia, superioritatea, măreţia 

proiectului de cod penal regal-prusian din 1847 I ln provincia 
renană, în decurs de 18 ani s-ar fi executat, poate, o con
damnare la moarte mai puţin I Ce avantaje I 

Dar nenumăraţii inculpaţi cărora nu li se dă posibilitatea 
să fie judecaţi de curtea cu juri, ci sînt condamnaţi şi bă
gaţi în închisoare de judecători regali ; dar ruşinoasele pe
depse corporale care ar fi fost executate aici, pe Rin, cu 
bastoane vechi-prusiene, aici, unde încă în urmă cu 40 de 
ani am scăpat de bastonade ; dar murdarele procese în legă
tură cu crimele împotriva moralităţii, neprevăzute de cod şi 
din nou trezite la viaţă de bolnăvicioasa fantezie hemoroi
dală a cavalerilor codului prusian ; dar inevitabilul talmeş
balmeş de noţiuni juridice şi , în sfîrşit, nenumăratele 
procese politice ca urmare a despoticelor şi perfidelqr pre
vederi ale acestui abject document, într-un cuvînt prusifi
carea întregii provincii renane ; cred, oare, cumva renegaţii 
renani de la Berlin că am putea uita toate acestea chiar 
dacă ar fi fost executat un om mai puţin ? 

Un lucru e limpede : d-l Hansemann vrea să înfăptuiască 
prin agentul său în domeniul juridic, d-l Marcker, ceea ce 
n-a izbutit să facă Bodelschingh ; el vrea să pună acum 
efectiv în vigoare odiosul proiect vechi-prusian al codului 
penal, 
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Aflăm totodată că curţile cu juri urmează să fie intro
duse numai la Berlin, iar aici numai cu titlu de experienţă. 

Prin urmare, nu introducerea dreptului renan în provin
ciile vechi-prusiene, ci introducerea dreptului vechi-prusian 
în provincia renană - iată măreţul rezultat, marea „cuce
rire" a revoluţiei din martie. Rien que ;a *. 

Scris la 3 august 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 5 
in 4 august 1 848 

* - Atita tot. - Nola Trad. 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 3 august. Nr. 215 al lui „Kolnische Zeitung" pu
blică următorul apel care se adresează patriotismului renan � 

„După cum am aflat chiar acum din surse demne de încredere, aici, 
in oraşul Colonia, pînă astăzi s-au subscris la împrumutul benevol circa 
210.000 de taleri, din care o parte a fost vărsată în numerar. Sperăm că 
in viitoarele 10 zile cei care pînă în prezent n-au subscris la acest îm
prmut de stat vor înţelege şi îşi vor îndeplini datoria lor de cetăţeni, 
cu atît mai mult cu cit propriul lor interes trebuie să-i îndemne să-şi 
plaseze banii înainte de 10 august cu o dobîndă de 5 % , şi nu după 
această dată cu o dobîndă de 3 1/3 % .  Este deosebit de important ca popu
laţia rurală care încă nu a contribuit în măsura cuvenită la acest împru
mut să nu piardă acest termen. In caz contrar, acolo unde lipsesc patrio
tismul şi o înţelegere justă va fi nevoie să se recurgă la constrîngere•. 

S-a instituit un premiu de l 2/a % pentru patriotismul con
tribuabililor, şi „cu toate acestea" patniotismul contribuabi
lilor persistă în starea sa latentă ! C'est inconcevable *. O 
diferenţă de l 2/a0/o ! Cum de poate să reziste patriotismul 
unui argument atît de sunător ca 12/aO/o ? 

Este de datoria noastră să explkăm iubitului nostru 
coleg acest ciudat fenomen. 

Cu ce vrea statul prusian să plătească o dobîndă nu de 
5, ci numai de 31/aO/o ? Cu noi impozite. Iar dacă impozitele 
obişnuite nu vor fi suficiente, cum este de prevăzut, cu un 
nou împrumut forţat. Şi cu ce se va plăti împrumutul forţat 
nr. 2 ?  Cu un împrumut forţat nr. 3. Dar împrumutul forţat 
nr. 3 ?  Cu falimentul. Prin urmare, patriotismul impune să se 
bareze cu orice preţ calea aleasă de guvernul prusian, dar nu 
cu taleri, ci cu proteste. 

In afară de aceasta, Prusia este în situaţia plăcută de a 
avea încă o datorie extraordinară de 10 .000.000 de taleri 

* - Este de neconceput. - Nota Trad. 

22 - M a rx-Engels, Opere, 'ol. 5 
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pentru războiul hunic din Poznan. 15.000.000 de taleri împru
mut benevol ar fi deci numai o recompensă pentru intrigile 
cabinetului secret de la Potsdam 180, care, în pofida dispozi
ţiilor date de neputinciosul cabinet de la Berlin, a dus acest 
război în interesul ruşilor şi al reacţiunii. Contrarevoluţla 
iuncherească a binevoit să apeleze la  punga orăşenilor şi 
ţăranilor, care trebuie să plătească trecutele e1 fapte de vite
j ie. Şi insensibila „populaţie rurală" se împotriveşte cînd i 
se face o cinste atît de mare ? „Guvernul faptelor" mai pre
tinde bani pentru întreţinerea constablerilor, şi voi nu 
aveţi „o idee justă" despre binefacerile versiunii prusace a 
constablerismului englez ? „Guvernul faptelor" vrea să vă 
lege de mîini şi de picioare şi voi îi refuzaţi banii pentru 
procurarea cătuşelor ? Uimitoare lipsă de înţelegere I 

Guvernul faptelor are nevoie de bani pentru a face să 
primeze, în detrimentul unităţii germane, interesele egoiste 
ale celor din Uckermark. Şi populaţia rurală din districtul 
Colonia este atît de oarbă incit refuză să suporte cheltuie
l ile pentru apărarea naţionalităţii din Uckermark-Pomerania, 
în ciuda premiului de 12/30/o ? Dar unde-i p atriotismul lor ? 

1n sfîrşit, patrioticul nostru coleg, care ameninţă cu 
„constrîngereau, uită în zelul lui că împrumutul forţat n-a fost 
încă votat de adunarea conciliatoare şi că proiectele ministe
riale au aceeaşi putere de lege ca şi articolele de fond din 
„Kolnische Zeitung" . 

Scris la 3 august 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană • nr. 65 
din 4 august 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Cuvîntarea lui Proudhon împotriva lui Thiers 

Paris, 3 august. Alaltăieri n-am putut publica de:ît par
ţial cuvîntarea lui Proudhon. Astăzi vom face un comentariu 
amănunţit al acestei cuvîntări 181• D-l Proudhon îşi începe cu
vîntarea declarînd că revoluţia din februarie n-ar fi altceva 
decît o manifestare a socialismului, care voia să se afirme în 
toate evenimentele ulterioare, în toate fazele ulterioare ale 
acestei revoluţii. V"eţi să puneţi capăt socialismului ? Ei bine, 
vă voi da o mină de ajutor. Succesul socialismului nu depinde 
nicidecum de un singur m ; lupta actuală nu este nicidecum 
o luptă între mine şi d�l Thiers, ci o luptă între muncă şi pri
vilegii. Insă, în loc să demonstreze acest lucru, d-l Proudho11 
arată că d-l Thiers l-a atacat şi l-a calomniat personal pe el. 
"Dacă ne situăm pe acest teren, atunci îi spun d-lui 
Tiers : haideţi să ne spovedim amîndoi ! Mărturisiţi-vă 
dv. păcatele şi eu am să le mărturisesc pe ale mele I "  Pro
blema în discuţie este revoluţia ; comisia financiară consideră 
revoluţia drept un eveniment întîmplător, neaşteptat, dar el, 
Proudhon, a privit-o cu toată seriozitatea. In 1793 proprietarii 
şi-au achitat datoria faJţă de republică, plătind o treime in 
impozite. Revoluţia din 1848 trebuie să păstreze în această 
pnvinţă o anumită „proporţionalitate" .  Duşmanii din 1793 
erau despotismul şi străinătatea ; în 1848 duşmanul este pau
perismul. „Ce este acest droit au travail" ,  acest drept la 
muncă ? 

„Dacă cererea de muncă ar fi mai mare decît oferta, n-ar mai fi ne
voie de nici un fel de garanţii din p artea statului. lta este însă situaţia 
acum : consumul e foarte redus, magazinele gem de mărfuri, iar săracii 
umblă în zdrenţe I Şi cînd te gîndeşti că nu există ţară mai dornică să 
consume decit Franţa I Dacă în loc de 10.000.000 ni s-ar da 100.000.000, 
a dică 75 de franci de cap de locuitor pe zi, am şti foarte bine să-i 
consumăm". (Ilaritate în sală). 

22* 
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Nivelul dobînzii este cauza fundamentală a ruinării po
porului. Infiinţarea unei bănci naţionale cu un capital de 
2 miliarde, c are s ă  dea bani cu împrumut fără a percepe vreo 
dobîndă şi care să instituie folosinţa gratuită a pămîntului şi 
a caselor, ar prezenta avantaje enorme. (Vacarm în sală) . 

„Dacă vom procda în acest fel (ilaritate), dacă fetişismul banilor va fi 
înlăturat de realismul consumului (din nou ilaritate) , atunci va exista > 
garanţie a muncii. Desfiinţaţi taxele vamale la uneltele de muncă şi veţi 
i salvaţi. Cei care susţin contrarul, fie că se numesc girondini, fie mon
tagnarzi, nu sint socialişti, nu sint republicani (oho, oho ! )„ .  Ori proprie
tatea va doborî republica, ori republica va doborî proprietatea• .  (Stri
găte : destul ! ) .  

I n  continuare, d-l Prouhon fice o lungă expunere asup ra 
însemnătăţii dobîzii şi a supia felului în c.are nivelul dobînzii 
ar putea fi redus la zero. Atîta timp cît raţionează din punct 
de veder� economic, d-l Proudhon se p rezintă slab, deşi pro
voacă n scandal infenal în această cameră burgheză. Cînd 
însă, stimulat de acest scandal, el se situează pe punctul de 
vedere il proletari.atului, ai fi zis că camera a ost apucată de 
nişte convulsii nervoase. 

„Domnilor, felul meu de a raţiona nu se potriveşte cu al dv. ; 
eu mă situez pe un alt punct de vedere decit dv. I La 4 februarie a în
ceput lichidarea vechii societăţi în lupta dintre burghezie şi clasa mun
citoare, Această lichidare se va înfăptui fie pe cale violentă, fie pe cale 
paşnică. Totul depinde de atitudinea burgheziei, de împotrivirea mai mare 
sau mai mică pe care o va opune ea".  

D-l Proudhon trce acum la expliaarea ideii sale „privind 
desfiinţarea p roprietăţii " .  El nu vrea să desfiinţeze proprie
tatea dintr-o dată, i treptat, şi de aceea a spus în ziarul său182 

că renta funciară este un dar pe care pămîntul îl face de bună
voie şi pe care statul trebuie să-1 desfiinţeze treptat. 

„Prin urmare, am arătat, pe de o parte, burgheziei care e semnifica
ţia revoluţiei din februarie, am prevenit proprietatea să fie gata de li
chidare şi i-am prevenit pe proprietari că vor fi traşi la răspundere dacă 
se vor împotrivi • .  

Tumult general : Cum adică traşi la răspundere ? 

„Vreau să spun că, dacă proprietarii nu vor să lichideze de bună
voie, vom purcede noi la lichidare " .  

Mai multe voci : „ Cine sînt aceşti noi ?0  
Alte voci : a oopiCiu c u  el, l a  Charenton cu el I (In sală 

domneşte o agitaţie teribilă ; o adevărată furtună cu tunete 
şi trăsnete) . 
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„Cind spun noi, atunci eu mă identific cu proletariatul, iar pe voi 
vă identific cu burghezia ! " 

D-l Proudhon încpe apoi să specifice în ce constă siste
mul său de impozite şi devine din nou „omul de ştiinţă" . 
Această „ştiinţă" ,  oare a fost întotdeauna latura slabă a lui 
Proudhon, ajunge însă să fie în această cameră, în care dom
neşte mediocritatea, latura sa tare, învestindu-l cu cutezanţa 
le a combate cu „ştiinţa" sa ipură şi cinstită ştiinţa financiară 
murdară a d-lui Thiers. D-l Thiers a făcut dovada priceperii 
sale practice în problemele financiare. El a gospodărit în aşa 
fel încît vistieria statului a seoat, iar averea sa particulară 
a crescut. 

Cînd, la un moment dat, camera nu a mai acor�at destulă 
atenţie expunerii lui Proudhon, el i�a dec1arat de-a dreptul că 
mai are de rvorbit cel puţin 314 de oră. Apoi, văzînd că mare 
parte din membrii camerei se pregătesc să plece, d-l Prou
dhon a trecut din nou la atacuri directe împotriva proprie
tăţii. „Prin însăşi revoluţia din februarie aţi desfiinţat pro
prietatea ! " S-ar putea spune că spaima îi ţintuieşte pe de
putaţi pe locurile lor ori de cîte ori Proudhon scapă vreo 
vorbă împotriva proprietăţii .  „Recunoscînd prin constituţie 
dreptul la muncă, înseamnă că dv. recunoaşteţi desfiinţarea 
proprietăţii" .  La Rochejaquelin întreabă dacă există dreptul 
de a fura. Alţi deputaţi vor să-l împiedice pe d-l Proudhon 
să-şi continue cuvîntarea. 

„N-o să puteţi anihila consecinţele des faits accomplis" (faptelor îm
plinite). „Dacă debitorii şi arendaşii mai plătesc, ei fac acest lucru de 
bunăvoie" .  (Vacarm teribil. Preşedintele îl cheamă la ordine pe vorbitor : 
fiecare este obligat să-şi plătească datoriile). 

„Eu nu spun că obligaţiile datornicilor sint desfiinţate, dar cei care 
vor să le apere aici distrug revoluţia„. 

Ce sintem noi cei de aici, reprezentanţi ? Nimic, absolut nimic : pu
terea care ne-a conferit nouă puterea a fost lipsită de principii, de bază. 
Toată autoritatea noastră se bizuie pe violenţă, samavolnicie, puterea ce
lui mai tare. (Din nou tumult) . Votul universal este o intimplare şi, pen
tru a dobîndi o oarecare importanţă, trebuie să fie precedat de o anu
mită organizare. Nu legea, nu dreptul ne guvernează pe noi, ci forţa, 
necesitatea, providenţa„. 16 aprilie, 15 mai, 3, 24 şi 5 iunie sint fapte, 
nimic altceva decit fapte consfinţite de istorie. Astăzi putem face tot ce 
dorim ; căci noi sintem mai tari, De aceea să nu vorbim de răzvrătiţi, 
pentru că răzvrătiţii n-au alt drept decit dreptul celui mai tare, dar nu 
vor să recunoască şi altora acest drept. Ştiu că propunerea mea nu va 
fi adoptată. Vă aflaţi însă într-o asemenea situaţie incit numai adopta
rea propunerii mele vă poate scăpa de la pieire. Este vorba de problema 
creditului, de problema muncii I Increderea nu va mai reveni niciodată -
nu, ea nu poate să mai revină„." (lnspăimîntător ! ) .  „Oricit aţi pretinde 
că vreţi să instauraţi o republică onestă, moderată, capitalul nu are cu-
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rajul să-şi facă apariţia într-o republică care trebuie să păstreze apa
renta că ia măsuri în favoarea muncitorilor. Prin urmare, în timp ce ca
pitalul aşteaptă momentul prielnic ca să ne lichideze pe noi, noi aştep
tăm momentul prielnic ca să lichidăm capitalul. 24 februarie a proclamat 
dreptul la muncă. Dacă ştergeţi acest drept din constituţie, proclamaţi 
dreptul la insurecţie. 

Puneţi-vă pe vecie sub scutul b aionetei, prelungiţi pe vecie starea 
de asediu ; capitalul tot se va teme, p entru că socialismul nu-l scapă 
din ochi". 

Cititorii lui „Kolnische Zeitungu îl cunosc pe d-l Proudhon 
de multă vreme. D-l Prouhon, care, după cum e pune în 
motivarea hotărîrii cu privire la trecerea la chstiunile cu
rente, a atacat morala, religia, familia şi proprietatea, a mai 
fost nu dmult eroul slăvit al lui „Kolnische Zeitungu. In ar
ticole primite de la corepondenţii din Paris, în foiletoane şi 
în studii lungi s-a făcut în mod amănunţit elogiul „aşa-numi
tului sistem soial-economic u al lui P""oudhon. Determinarea 
valorii aşa cum a făcut-o Proudhon era proclamată punctul 
de plecare pentru toate reformele sociale. Cum a ajuns „Kol
nische Zeitung" să facă această cunoştinţă periculoasă pentru 
ea nu interesează aici. Dar ciudat lucru I Ea, care a văzut 
atunci 1în Prouhon un salvator, nu are aum destule cuvinte 
de ocară ca să-i califrce pe l şi „partidul" s ău „mincinos" 
drept duşmani care subminează societatea. Oare d-l Prou
dhon nu mai este d-1 Proudhon ? 

Ceea ce am critioat noi la d-l Proudhon a fost „ştiinţa 
utopicău cu ajutorul ·Căreia el a vrut să ş teargă antagonis
mul dintre c apital şi muncă, dintre proletariat şi burghezie 13• 
Asupra acestli subieot vom mai rveni. Intregul său sistem 
bancar, înregul său schimb de produse nu-i decît o iluzie 
mic-burgheză. Acm, cînd pentru realizarea acestei iluzii de
şarte el este nevoit să vorbească în spirit democratic în opo
ziţie icu întreaga cameră burgheză şi să sublinieze cu toată 
tăria această opoziţie, camera strigă că atentează la  morală 
şi la prprietate. 

Scris la 3 august 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 66 
din 5 august 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Dezbatere în legătură 
cu legea actualmente în vigoare 

cu privire la răscumpărare 

34� 

Colonia, 4 august. Adunarea de la Berlin scoate la iveală 
din cînd 1în rcînd tot felul de mîrşăvii vechl -prusace şi  tomai 
acum, cînd cavalerii negri-albi devin pe zi cc trece mai ne
ruşinaţi, asemenea dezvăluiri sînt foarte utile. 

La şedinţa din 21 iulie s-a reluat discuţia cu privire la 
pestaţiile feudale. Comisia centrală a propus, la sugestia 
unui deputat, să se sisteze, în parte din oficiu, în parte la ce
rerea uneia dintre părţile interesate, tratativele, respectiv 
pwcesele în curs, privitoare la răscumpărarea şi la împărţi
ra pămînturilor comunale. 

Deputatul Dierschke a vorbit despre modul în care au 
decurs răscumpărările pînă acum. El a arătat mai înlîi că în
suşi felul în care erau rînduite răscumpărările duce la înşe
larea ţăranilor. 

„Astfel, de pildă, despăgubirile pentru clăci [Frondienste *) au fost 
fixate în mod foarte unilateral. Nu s-a ţinut seama de faptul di plata 
pentru clacă, care cu secole în urmă a >st fixată la 1 sau 2 groşi de 
argint, corespundea preturilor de atunci ale produselor solului şi relaţiilor 
existente în acea vreme, constituind deci un echivalent potrivit pentru 
munca prestat., în aşa fel incit nici moşierul, nici ţăranul obligat să 
presteze diferite munci să nu aibă un avantaj prea mare unul faţă de 
celălalt. Unui muncitor salariat liber însă trebuie acum să i se plătească 
pe zi, în loc de 2 groşi de argint, 6 groşi de a•gint. De aceea, dacă 
una dintre părţile interesate propune răscumpărarea prestaţiilor feudale, 
atunci, după o prealabilă transformare a zilelor de clacă în zile de muncă 
salariată, rezultă o diferenţă de cel puţin 3 groşi de argint pe zi, ceea 
ce însumează pentru 50 de zile pe an o rentă de -5 taleri, pe care ţă
ranul sărac nu poate s-o plătească, deoarece adesea abia dacă are 114 
de morgen ** de pămint şi nici în altă parte nu găseşte îndeajuns de 
lucru".  

* Engels explică expresia nu prea uzitată de „Robotdienste• ,  folo
sită de Dierschke pentru dacă. - Nota Red. 

** Un morgen - aproximativ un pogon. - Nota Trad. 
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Acest pasaj din cuvîntarea d-lui Dierschke suscită tot fe
lul de reflecţii care nu prea pledează în favoarea mult lăudatei 
legislaţii liberale din 1807-181 1 184• 

De aici rezultă, în primul riînd, că clăoile (în special în 
Silezia, despre care vorbeşte d-l Diersohke) nu sînt nicidecum 
o rentă în natură sau o arendă <transmisibilă prin moştenire 
şi nici o depăgubire pentru filosinţa pămîntului, ci, în pofida 
celor susţinute de d-nii Patow şi Gierke, „decurg" pur şi sim
plu din „puterea seniorială şi din dependenţa feudală eredi
tară" ,  şi că de aceea, potrivit propriilor principii ale acestor 
mari bărbaţi de stat, ele ar trebui desfiinţate fără răscum
părare. 

Care era obligaţia ţăranului ? El era obligat să stea la dis
poziţia moşierului anumite zile din an sau să presteze acestuia 
anumite munci. Dar nu fără despăgubire ; ţăranul primea pen
tru aceasta o plată care iniţial era abso�ut egală cu ca a 
mncii libere. Avantajul moşierului nu consta deci în munca 
gratuită sau cel puţin mai ieftină ,a ţranului, ci în faptul că 
avea la dipoziţia sa, ori de cite ori avea nevoie, oameni pe 
care îi retribuia cu o plată obişnuită fără să fie obligat să le 
dea de lucru atunci oind n�avea nevoie de ei. Avantajul mo
şierului nu consta în valoarea bănească a prestaţiilor în na
tură, ci în caracterul obliga toriu al acestora ; nu în prejudi
cierea economică, i în lipsa de libertate a ţăranului. Mai 
poate cineva să susţină că această obligaţie nu „decurge din 
puterea seniorială şi din depndenva feudală ereditară" I 

Fără îndoială că, avînd în vedere caracterul iniţial l clă
cilor, ele trebuie desfiinvate fără despăgubiri dacă Paow, 
Gierke & Co. vor să fie consecvenţi. 

Dar cum stau lucrurile dacă analizăm caiacterul lor 
actual ? 

Timp de secole clă1cile au rămas neschimbate şi nici plata 
pentru munca de clacă nu a suferit vreo schimbare. In schimb 
s"au uroat preţurile mijloacelor de subzistenţă şi, o dată cu 
ele, s-a urcat şi retribuirea mhcii libere. Claca, care la în
ceput a fost, din punct de vedere economic, la fel de avanta
joasă pentru ambele p ărţi, oferind adeseori ţăranului prilejul 
unei munci bine plătite în zilele oind nu avea de lucru, a de
venit treptat pentru el „o adevărată servitute" („Reallast" ) ,  
pentru a n e  exprima î n  limbajul d-lui Gierke, ş i  u n  cîştig 
bănesc direct pentru moşier. Pe lingă ,certitudinea de 
a avea la dispoziţia sa un număr suficient de lucrători, se 
mai adăuga şi suma frumuşică pe care o realiza pe seama re-
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tribuirii acestor lucrători. Astfel, epuşi unei j efuiri consec
vente care s-a pr.acticat secole de-a rîndul , ţăranii au fo st 
frustraţi de o parte tot mai nare din plata care li se cuvenea, 
încît în cele din urmă primeau numai o treime sau o p ătrime 
din suma cuvenită. Presupunind că o gospodărie ţărănească 
este obligată să dea numai un lucrător pe timp de numai 
50 de zile pe an şi că plata pe i a crescut în interval de 300 
de ani în medie numai cu 2 groşi de argint, seniorul a cîşti
gat de pe urma unui singur luorător 1 .000 de taleri în cap şi 
în plus 7.500 de taleri reprezentînd dobînzi la 500 de taleri 
daţi cu împrumut pe timp de 300 de ani cu n pro cent de 5 � ) ,  
deci î n  total 8.500 d e  taleri de . p e  urma unui singur om, şi 
încă făcînd o socoteală care nu se apropie nici pe jumătate 
de cea reală ! 

Ce rezultă de aici ? Că nu ţăranul trebie să-i plătească 
moşierului, seniorului, ci că moşierul are să-i dea ţăranului,  
că nu gospodăria ţărănească trebuie să plăteas că o rentă 
domeniului seniorial, ci domeiul seniorial ar trebui să-i 
plătească o rentă gospodăriei ţărăneşti. 

Dar liberalii prusci de la 1848 nu judecă astfel. Dimpo
trivă, conştiinţa prusacă a juriştilor noştri ssţine că nu no
bilul trebuie să-l des.p ăgubească pe ţăran, ci ţăranul trebuie 
să-l desp ăgubească pe nobil p enrtru diferenţa dintre retribui
rea muncii de clacă şi rertribuirea mncii libere. Şi pentru că 
ţăranul a fost j ecmănit atJîta amar de vreme de moşier, tocmai 
de aceea trebuie el să-l depăgubească pe moşier pentru 
această j ecmăneală. Prin urmare, celui ce are i se va da şi 
va prisosi,  iar de la cel ce nu are şi ce are i se va lua. 

Diferenţa în retribuiire este aşadar calculată, suma ei 
anuală este considerată rentă funciară şi, sub această formă, 
intră în buzunarul I1oşierului. Dac ă  ţăranul vrea să răscum
pere această rentă, atunci ea e 1capitalizată cu o dobîndă de 
40/o (nici măicar de 50/o !) , şi acest capital :are reprezintă o 
sumă de 25 de ori mai mare decît renta trebuie să-l plătească 
ţăranul. Vedem aici că cu ţăranii se procedează absolut ne
gustoreşte ; socoteala noastră de mai sus privitoare la profi
turile nobilimii a fost, pn urmare, cu totul întemeiată. 

In afară de aceasta, mai rezultă că unii ţărani trebuie să 
plătească adesea pentru 1/4 de morgen de p mînt de proastă 
calitate o rentă de 4-5 taleri, în timp ce n morgen de p ă
mînt bun, scutit de clacă, po ate fi obţinut cu o rentă anuală de 
3 taleri ! 
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Răscumpărarea se poate face şi prin cedarea unei bucăţi 
de pămînt de o valoare egală cu suma c are trebuie plătită. 
Acest lucru pot să-l facă, fireşte, numai ţăranii mai înstăriţi. 
In acest caz moşierul cap ătă o bucată de Pămînt ca premiu 
p entru priceperea şi perseverenţa cu care el şi strămoşii lui 
i- au escrocat pe ţărani. 

Aceasta este teoria răscumpărării.  Ea confirmă pe diplin 
situaţia creată în toate ţările în 1care relaţiile feudale au fost 
treptat desfiinţate, cum a fost în special cazul în Anglia şi 
în S coţia, şi anume că transformarea proprietăţii feudale în 
proprietate burgheză, a puterii senioriale în capital prile
juieşte de fiecare dată o nouă înşelăciune crasă a celor ne
liberi în folosul seniorului feudal. Cel neliber trebuie de 
fiecare dată să-şi răscumpere libertatea, şi s-o răscumpere 
cu bani grei. Statul burghez procedează conform principiului 
că numai moartea e gratuită. 

Dar teoria răscumpărării mai dovedeşte şi altceva. 
Ca urmare inevitabiJă a ·acestor pretenţii enorme faţă de 

ţărani, aşa cum remarcă deputatul Dane, ei cad pe mîna că„ 
mătarilor. Cămătarul este, cum se poate vedea în Franţa, în 
Palatinat şi în Renania, insoţitorul inevitabil al unei clase de 
mici ţărani liberi. Teoria prusacă despre răscump ărare a izbu
tit să-i facă pe micii ţărani din provinciile vechi să simtă, Încă 
înainte de a fi liberi, plăcerea de a fi storşi de cămătar. In 
genere, guvernul prusian a excelat întotdeauna în a supune 
în acelaşi timp clasele asuprite jugului relaţiilor feudale cit 
şi celor burgheze moderne, făcînd .astfel jugul de două ori 
mai greu. 

La aceasta se mai adaugă un punct asupra căruia deputa
tul Dane atrage de asemnea .atenţia : cheltuielile colosale, 
care cresc cu aJît mai mult cu cît este mai indolent şi mai ne
priceput comisarul angajat tmporar. 

„Oraşul Lichtenau din Westfalia a plătit pentru 12.000 de morgeni 
de pămînt 17.000 de taleri şi încă n-a acoperit cheltuieliie 1 1• 

Urmează practica răscump ărării, care iconfirmă încă mai 
mult acest lucru. Comisarii agricoli (Okonomiekommiss arien) , 
spune mai departe d-l Dierschke, adi că funcţionarii care pre
gătesc răscumpărarea, 

„apar într-o triplă calitate. Jntîi ca funcţionari însărcinaţi cu an
cheta ; în această calitate ei audiază ambele părţi, stabilesc bazele efec
tive ale răscumpărării şi calculează suma care trebuie plătită ca despă-
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gubire. ln această calitate ei procedează adesea foarte unilateral, adesea 
nu ţin seama de relaţiile de drept existente, în parte pentru că le lipsesc 
cunoştinţele juridice necesare. Apoi ei mai au calitatea de experţi şi de 
martori, stabilind ei înşişi în mod automat valoarea obiectelor care ur
mează să fie răscumpărate. ln sfîrşit, ei îşi dau avizul care echivalează 
aproape cu o hotărîre, întrucît comisia generală trebuie să se bazeze, 
de regulă, pe avizul lor, care derivă din cunoaşterea condiţiilor locale. 

In sfîrşit, comisarii agricoli nu se bucură de încrederea ţăranilor, 
deoarece le aduc adesea prejudicii, întrucît lasă părţile să aştepte cea
suri de-a rîndul în timp ce ei se ospătează la masa moşierului" (care 
este el însuşi una dintre părţi), „suscitind prin aceasta în gradul cel mai 
înalt neîncrederea celeilalte părţi faţă de ei. Cînd în cele din urmă 
Dreschgărtnerii 185, duoă o aşteptare de trei ore, sînt lăsaţi să intre, ei 
sînt adesea bruftuiţi de către comisarii agricoli ş i  repeziţi dacă fac vreo 
obiecţie. Toate acestea le spun din proprie experienţă, căci i-am asistat 
pe ţărani la răscumpărare în calitate de împutenicit al Ministerului de 
Justiţie. Prin urmare, puterea dictatorială a comisarilor agricoli trebuie 
înlăturată. De asemenea nu-şi găseşte nici o justificare faptul că una şi 
aceeaşi persoană îndeplineşte atît funcţia de anchetator cit şi de martor şi 
judecător " .  

Deputatul Moritz 1 1  apara pe comisarii agricoli. D-l 
Dierschke răspunde : Pot să pn că între ei sînt foarte mulţi 
oare nesocotesc interesele ţăranilor ; eu însumi i-am redamat 
pe unii dintre ei pentru a se întreprinde cercetări, şi la ne
voie pot să aduc şi dovezi în această pivinţă. 

Ministrul Gierke a luat, fireşte, din nou apărarea sistemu
lui vechi-prusac şi a instituţiilor cărora acesta le-a dat naş
tere. Fireşte că şi comisarii agricoli trebuie lăudaţi din nou : 

„Vreau însă să supun aprecierii Adunării dacă este just ca tribuna 
să fie folosită pentru asemenea imputări, nedovedite şi cu totul neîn
temeiate 1• 

Şi, totuşi, d-l Dierschke oferă dovezi I 
Deoarece excelenţa-sa d-l Gierke pare a fi de părere că 

fapte notorii pot i oombătute prin afirmaţii ministeriale, vom 
aduce în 1curînd unele „dovezi u din care se va vedea că d-l 
Dierschke nu numai că n-a exagerat comportarea comisarilor 
agricoli, dar nici măcar nu i-a criticat Îndeajuns. 

Atîta u privire la dezbateri. mendamentele prezentate 
au fost atît de numeroase, incit raportul împrenă cu amen
damentele au fost din nou înaintare comisiei centrale. Deci 
Adunarea urmează abia să ia o hotărîre definitivă. 

Pintre aceste amendamente se află unul, prezentat de d-l 
Moritz, care atrage atenţia asupra unei alte măsuri nstruş
nice a fostului guven. El propune să fie sistate toate dzba
terile cu privire la taxele plătite de mori. 
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Cînd în 18 10 s-a luat hotărîrea de a desfiinţa Zwangs- und 
Bannrechte *, a fost numită totodată o comisie pentru a-i 
despăgubi pe morari pentru fiptul că au fost lăsaţi la discre
ţia liberei concurenţe. Insăşi această hotărîre a fost absurdă. 
Oare meşterii breslaşi au fost despăgubiţi cînd s-au desfiinţat 
privilegiile lor ? In cazul de care ne ocpăm au existat însă 
motive bine determinate. Morile plăteau nişte taxe excepţio
nale ca să i se acorde Zwangs- und Bannrechte, aşa că, în 
loc să le desfiinţeze pur şi simplu pe acestea, li s-a dat o des
păgubire, lăsînd taxele în vigoare. Astfel, deşi forma în sine 
este absurdă, s-a păstat totuşi o aparenţă de drept. 

In provinciile anexate din 1815 încoace, unde taxele plă
tite de mori au fost menţinute cu toate că s-au abrogat 
Zwangs- und B nrechte, nu s-a plătit însă nici un fel de des
păgubire. Iată egalitatea vechi-prusacă în faţa legii. Este 
drept că legea cu privire la meserii desfiinţează toate taxele 
percepute pe meserii ; totuşi, în conformitate cu statutele me
seriilor intrate în vigoare în 1845 şi în conformitate cu legea 
cu privire la despăgubiri, toate taxele plătite de mori sînt 
considerate în cazuri litigioase ca taxe funciare, şi nu ca taxe 
pe meserii. Din toată această încu1cătură .şi încălcare a legii 
au izvorît nenumărate procese, tribunalele s-au contrazis re
ciproc, dînd sentinţe care se băteau cap în cap, ·şi chiar tri
bunalul suprem a pronunţat sentinţe dintre cele mai contra
dictorii. Ce fel de taxe considera pe vremuri ex,puterea 
legislativă drpt „taxe funciare" rezultă dintr-un caz citat de 
d-l Moritz : o moară din Saxonia care nu mai posedă în afară 
de clădirile morii decît forţa hidraulică, nu însă şi erenul pe 
care este clădită moara, este impusă la o „taxă funciară" de 
patru wispeli 186 de cereale I 

Intr .. adevăr, orice s-ar spune, Prusia a fost dintotdeauna 
statul care a avut cea mai bună, mai justă şi mai înţeleaptă 
organizare ! 

Scris de F. Engels la 4 august 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 67 
din 6 august 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Drept exclusiv acordat de suveran proprietarilor funciari şi ora
şelor de a construi pe domeniile lor sau de a da în arendă mori, fabrici 
de bere şi brutării ; a fiinţat pînă în 1869. - Nota Trad. 
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Belgia - „stat model" 

Colonia, 6 august. Să aruncăm, în sfîrşit, din nou o privire 
asupra Belgiei, „sta tulu nostru constituţional „modelu,  Eldo
rado-ul monarhk cu cea mai largă bază democratică, înalta 
şcoală a bărbaţilor de stat din B erlin, maeştri în arta de a 
conduce statul, şi mîndria lui „Kolniiohe Zeitung" . 

Să analizăm mai întîi condiţiile conomice, pentru care 
muH: lăudata orînduire politică nu constituie decît un cadru 
aurit al lor. 

In „Moniteuru-ul ,s7 belian - Belgia are şi ea „Moni
teur"-ul ei - au apărut următoarele informaţii asupra celui 
mai mare vasal al lui Leopold, pauperismul. 

In provincia Luxemburg 
Namur 
Anvers 

Liitlich 
Limburg 
Hainaut 
Flandra răsăriteană 
Brabant 
Flandra apuseană 

primeşte ajutor 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

locuitor din 69 
17 
16-
7 
7 
6 
5 
4 
3 

Această creştere a pauperismului este n mod inevitabil 
urmată de o .creştere tot mai mare a lui. Toţi indivizii care 
sînt în stare să se întreţină ei /Îşişi pierd prin impozitul pen
tru ajutorarea concetăţenilor lor Pauperi echilibrul civic şi, 
la rîndul lor, se prăbuşesc în prăpastia carităţii oficiale. 1Pau
perismul generează cu o viteză sporită pauperismul. Dar, în 
aceeaşi măsură în care sporşte pauperilul, poreşte şi cri
minalitatea, devenimd însăşi sursa de existenţă a naţiunii şi 
pervertind tineretul. 
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Anii 1845, 1846, 1847 ne oferă în .această priinţă un tablou 
cît se poate de sumbru. 

Numărul tinerilor, b ăieţi şi fete, sub vîrsta de 18 ani aflaţi 
în stare de arest : 

145 16 141 
Băieţi. 2.146 4.607 7.283 
Fete 429 1 .279 2.69 

Total 2.575 5.886 9.352 

Total general 17.813 

Prin urmare, din 1845 numărul infractorilor sub 18 ani a 
crescut în fiecare an aproximativ de două ori. Potrivit acestei 
proporţii, Belgia .ar urma să aibă în 1850 74.816  infractori mi
nori, iar în 1855 2.393.3 12, adică mai mult decît numărul total 
al tinerilor sub vîrsta de 1 8  ani pe care îi are şi mai mult decît 
jumătate din populaţia ei. In 1856, toată Belgia, inclusiv copiii 
încă nenăscuţi, ar sta la înch1soare. Poate oare monarhia să-şi 
dorească o bază dmocratică mai largă ? ln închisoare dom
neşte egalitatea. 

Practicienii economiei politice au folosit în zadar cele 
două p ilule Morisson ale lor : liber-schimbismul, pe de o parte, 
şi taxele vamale protecţioniste, pe de altă p arte. Pauperismul 
din Flandra s-a născut în timpul cînd a fost în vigoare siste
mul liber-schimbismului ; el a crescut şi s-a dezvoltat în 
timpul cînd au existat taxe vamale protecţioniste împotriva 
pînzeturilor şi f1relor de in din străinătate. 

Paralel cu creşterea p alperismului şi a criminalităţii în 
rîndurile proletariatului, seacă sursele de venit ale burghe
ziei, după cum reiese din tabelul comp arativ, recent apărut, 
al comerţului exterior belgian pe primul semestru al anilor 
1846, 1 847, 1 848. 

Cu excepţia fabricilor de armment şi de cuie, care au avut 
o conjunctură deosebit de favorabilă, a fabricilor de postav, 
care nu şi-au pierdut încă vechea lor faimă, şi a industriei 
zincului, care în comparaţie cu producţia totală este neînsem
nată, întreaga industrie a Belgii se află într-o stare de declin 
sau de stagnare. 

Cu puţine excepţii, se observă o •considerabilă scădere a 
exportului produselor miniere şi metalurgice elgiene. 
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Dăm mai jos cîteva exemple : 
Semestrut I Semestrut I 147 188 

Cărbuni (tone) 89.000 549.000 
Fontă 56.000 35.00 
Produse de fontă 463 172 
Fier, şine de fier 3.489 13 
Fier forjat, prelucrat 556 434 
Cuie 3.210 3.618 

Total 932.718 588.237 

Scăderea totală înregistrată la aceste trei articole repre
zintă deci, pntru primul semestru al anului 1848, 344.481 de 
tone, prin urmare Peste o treime. 

Să trecem acum la industria inului. 
Semestrul I Semestrul I Semestrul I 1846 1841 1848 

Fire de in 1 .017.000 623.000 306.000 
Ţesături de in 1 .483.000 1 .230.000 681 .000 

Total 2.500.000 1 .853.000 987.000 

Comparfod semestrul I al anului 1847 cu acelaşi semestru 
al anului 1846, constatăm o scădere de 657.000 kg ; în com
paraţie cu 1846, scăderea înregistrată în 1848 este de 
1 .613 .000 kg, 'Sau 640/o. 

Exportul de cărţi, cristaluri, geamuri a scăzut enorm ; se 
înregistrează de asemenea o diminuare a exportului de in 
brut şi de in fuior, cîlţi, coajă  de copaci, fabricate de tutun. 

Pauperismul care se întinde ca o pecingine, răspîndirea 
nemaipomenită a criminalităţii în rîndurile tineretului, decli
nl sistematic al industriei belgiene constituie baza materială 
a unor nostimade constituţionale, ca de pildă : ziarul guver
namental „Independance" numără - şi nu mai conteneşte să 
anunţe acest lucru - peste 4.000 de abonaţi. Venerabilul 
Mellinet, singurul general care a salvat onoarea Belgiei, are 
arest la domiciliu şi urmează să fie judecat peste cîteva zile 
de curtea cu juri din Anvers *. Avocatul Rolin din Gand, 
acest dublu apostat care, în interesul dinastiei de Orania, ţese 
intrigi împotriva lui Leopold şi,  'În interesul lui Leopold de 
Coburg, ţese intrigi împotriva liberalilor belgieni, aliaţii săi 
le mai tîrziu, a primit portofoliul Ministerului Lucrărilor Pu
blice. Ex-telalul franzquillon 188, baron şi ministru de război 

* Vezi volumul de faţă, pag. 424-427. - Nota Red. 
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Cha-a-azal îşi agită ameninţător sabia şi salvează echilibrul 
european. „Observateuru a îmbogăţit programul sărbătoririi 
zilelor din Septembrie 189 cu încă un număr de atracţie, cu o 
procesiune geneală - Ommga11ck General - în cinstea lui 
Doudou * din Mons, a lui Houplala * din Anvers şi a lui 
Mannequin Pisse * din Bruxelles. Şi nu care cumva să credeţi 
că „Observateur", ziarul marelui Verhaegen, nu le ia pe toate 
acestea în serios. In sllrşit, ceea ice răsplăteşte cu vîrf şi în
desat Belgia pentru suferinţele ei este faptul că ea a devenit 
universitatea Montesquieu-ilor de la Berlin, a unui Stupp, 
Grimm, Hansemann, Baumstarck şi are parte de admiraţia lui 
„Kolnische Zeitung".  Ferice de tine, Belgie I 

Scris de K. Marx la 6 august 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană"  nr. 68 
din 7 august 1848 

Se tipăreşte după textul ziaru:i 

Tradus din limba germană 

• - statui din aceste oraşe. - Nota Red. 
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Colonia, 7 august. Adunarea de la Frankfurt, ale cărei dez
bateri n�au pierdut niciodată - nici chiar în momentele de 
cea mai mare agitaţie - caracterul lor placid, tipic german, 
s-a trezit, în fine, din letargie cînd a fost luată în discuţie 
problema Poznanului. Aici, unde şrapnelele prusiene şi hotă
rîrile docile ale Bundestagului pregătiseră terenul, ea trebuia 
să i,a o hotărîre decisivă ; aici nu era posibil nici un compro
mis ; ea trebuia să salveze onoarea Germaniei sau s-o acopere 
de ruşine. Adunarea s-a comportat a.a cum ne-am aşteptat ; 
ea a sancţionat cele şapte împărţiri ale Poloniei, a luat asu
pra ei ruşinea din anii 1772, 1'794 şi 1815 care apăsa pe umerii 
monarhilor germani. 

Mai mult încă ! Adunarea de la Frankfurt a declarat cele 
şapte împărţiri ale Poloniei drept tot atîtea binefaceri hără
zite polonezilor. Infiltrarea forţată a rasei iudeo-germanice 
n-a ridicat oare Polonia la un nivel al culturii, la o treaptă a 
ştiinţei pe care această ţară nici nu le putea bănui înainte ? 
Polonezi orbiţi de ură şi nerecunoscători I Dacă nu v-ar fi îm
părţit alţii, voi înşivă ar fi trebuit să cereţi Adunării de la 
Frankfurt să vă acorde favoarea de a vă împărţi ! 

Paterul Bonavita Blank de la mănăstirea Paradies de lîngă 
Schaffhausen a domesticit coţofane şi grauri, pe care i-a în
văţat să plece şi să se întoarcă la el în zbor. El le-a tăiat ju
mătatea inferioară a ciocului, ,astfel că păsările nu mai puteau 
să-şi caute singure hrana, ci erau nevoite s-o primească nu
mai din mina sa. Filistinii care vedeau din depărtare cum se 
aşază păsările pe umerii cuvioşiei-sale şi cum se apropie de 
el fără tamă admirau cultura şi ştiinţa lui înaltă. Păsările„ 
spune biograful lui, îl iubeau ca pe binefăcătorul lor. 

23 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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Numai polonezii încătuşaţi, mutilaţi, stigmatizaţi nu vor 
Să iubească pe binefăcătorii lor prusieni I 

Nu putem înfăţişa mai bine binefacerile hărăzite de pru
sieni polonezilor dedt analizînd raportul pe care savantul 
istoriograf Stenzel l-a 1inut lîn faţa comisiei p entu probleme 
de drept internaţional şi .al cărui text a fost 1luat ca bază de 
discuţii. 

Raportul relatează mai îniîi,  cu totul în stilul aotelor di
plomatice celor mai obişnuite, cum s-a născut marele ducat 
al Poznanului, în 18 15, prin „ încorporare" şi „alipire " .  Ur
mează arpoi promisiunile făcute la aceeşi dată de către Fre
deric-Wilhelm al III-lea locuitorilor din Poznan : respctarea 
naţionalităţii, a limbii şi a religiei, numirea unui guvernator 
din p artea locului şi extinderea 1asupra locuitorilor din Poznan 
a renumitei constituţii p rusiene 190• 

Se ştie cum au fost respectate aceste promisiuni. Liberta
tea de a circula între cele trei p ărţi ale Poloniei sfîşiate şi pe 
c are congresul de la Viena a putut s-o acorde cu atît mai 
multă uşurinţă cu cît ea ela mai irealizabilă a rmas, fireşte, 
literă moartă. 

Urmează apoi p roblma componenţei etnice a populaţiei. 
După socoteala d-lui Stenzel, în 1843 locui.au în marele ducat 
790.000 de polonezi, 420.000 d e germani şi  drca 80.000 de 
evrei, în total aproape 1 .300.000 de locuitori. 

Afirmaţia d-lui Stenzel se bate cp în cap cu afirmaţiile 
polonezilor, printre c are şi aceea a arhiepiscopului Przyluski, 
potrivit căreia ân Poznan trăiesc mult mai mult de 800.000 de 
polonezi şi, scăzînd evreii, funcţionarii şi soldaţii, abia 
250.000 de germani. 

Să luăm totuşi ca punct de plcare 1afirmaţia d-lui Stenzel. 
Ea este suficientă p entru scopurile noastre. Să admitem, pen
tru a evita orice discuţie, că în Poznan trăiesc 420.000 de 
germani. Cine sînt aceşti germani, ·al căror număr, prin adău
garea evreilor, se ridică la o jumătate de milion ? 

Slavii sînt un popor cu precădere agricol, puţin înlinat 
spre îndeletnicirea cu meşteşugurile orăşeneşti aşa cum au 
putut fi ele p racticate pînă acum fo ţările slave. Schimbul co
mercial, pe p rima sa treaptă, pe treapta cea mai primitivă, 
cînd nu era decît negustorie de tarabă, era lăsat în seama 
evreilor boccegii, care umblau din casă în casă. Cînd popu
laţia a sporit numericeşte şi a crescut nivelul ei cultural şi 
cînd s-a simţit nevoia meşteşugurilor orăşeneşti şi a creării 
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de centre o răşeneşti, în ţările slave au imigrat germanii. In 
genere, mica burghezie a 01aşelor medievale ale imperiului, 
comerţul inten, greoi, cu caravanele, şi cel maritim limitat, 
industria meşteşugărească n cadrul breslelor din secolele al 
XIV-lea şi al XV-lea au însnat cea mai înaltă înlorire l a  
care a u  ajuns gemanii, dovel menirea l o r  de tîrgoveţi a i  
istoriei univeSale, tocmai p rin faptul că ei ormează pînă î n  
zilele noastre nucleul micii burghezii din toată Europa de ră
sărit şi de noid, ba chiar şi din America. La Petersburg, Mos
cova, Varişovia .şi Cracovia, la Stockhom şi Copenhaga, la 
Pesta, Odesa şi laişi, la New York şi Filadelfia, meserişii,  
dughengiii şi micii samsari sînt în mare parte, adesea în cea 
mai mare p arte, germani sau de origine germană. In toate 
aceste oraşe există c artiere unde se vorbeşte exclusiv limba 
germană ; unele oraşe, cum e Pesta, sînt chiar aproape în în
tregime germane. 

Incepînd din secolele al Xii-lea .şi al Xiii-lea, această imi
graţie germană a avut lac aproape fără întrer1p ere, în spcial 
în ţările slave. In afară de aeasta, de 1a Reformă încoace, 
din cauza prigonirii sectelor, din timp în timp , mase întregi 
de germani au fost nevoiţi să emigreze în Polonia, unde au 
fost primiţi cu b raţele deschise. In alte ţări slave, în Boemia * , 
Moravi a etc.,  populaţia slavă a fost decimată din cauza răz
boaielor de cucerire duse de germani, iar populaţia germană 
a crescut ca urmare a invaziei. 

Situaţia se p-ezintă cel mai limpede tocmai în Polonia. 
Mic-burghezii germani, statorniciţi acolo de secole, s-au sim
ţit întotdeauna tot atît de puţin legaţi din punct de vedere 
politic de Germania ca şi germanii din America de Noid sau 
tot atît de pwţin dit s e socotea legată de Franţa „colonia fran
ceză" din Berlin sau cei 15.000 de francezi din Montevido. 
Ei au devenit polonezi în măsura în care era posibil acest 
lucru în tipurile de descentralizare ale secolelor al XVll-lea 
şi al XVIIl-lea, polonezi care vorbeau limba germană şi oare 
de multă vreme renunţaseră cu desăvîrşire la orice legătură 
u p atria-mumă. 

D ar ei au adus în Polonia cultura, civilizaţia şi ştiinţa, 
comerţul şi mese-iile I E drept că au adus micul negoţ şi meş
teşugurile organizate în bresle şi că, datorită consumului lor 
şi ca urmare a schimbului limitat pe care l-au înj ghebat, au 

* - Celua.  - Nota Red. 
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sporit într-o anumită măsură producţia. Despre o cultură şi o 
ştiinţă înaintată nu s-a prea auzit în întreaga Polonie pînă în 
1772 şi nici de atunci încoace în Polonia austriacă şi rusească. 
Despre Polonia prusiană vom mai vorbi în mod mai amănun
ţit. In schimb, germanii au împiedicat, în Polonia, întemeierea 
de oraşe poloneze cu o burghezie poloneză ; prin limba lor di
ferită, prin izolarea lor de p opul.aţia poloneză, prin nenumă
ratele lor privilegii şi statute orăşeneşti diferite, ei au în
greuiiat entralizarea, cel mai puternic mij loc politic p ntru 
dezvoltarea rapidă a unei ţări. Aproape fiecare oraş îşi avea 
întocmirile sale juridice ; ba în oraşele cu o populaţie mixtă 
existau, şi mai există adeseori, legi diferite pentru germani, 
p entru polonezi şi pentru evrei. Germanii polonezi au rămas 
pe treaipta cea mai de jos a industriei ; ei n-au acumulat nici 
capitaluri mari şi nici n-au ştiut să se a dapteze la marea in
dustrie sau să�şi creeze vaste legături comerciale. A trebuit 
să ină englezul Cockerill la Varşovia pentru ca industria 
să poată prinde rădăcini în Polonia. Negoţul cu mărunţişuri, 
meşteşugurile şi, cel mult, comerţul cu cereale şi manufac
tma (ţesătorii etc.) pe scara cea mai redusă - iată la 1ce �e 
reducea întreaga activitate a germanilor polonezi. De ase
menea nu trebuie să uităm că ei au importat in Polonia filis
tinismul german, mărginirea mic-burgheză germană, că ei în
trunesc în persoana lor defectele ambelor naţiuni, fără să-şi 
fi însuşit şi calităţile lor. 

D-l Stenzel caută să trezească simp atia germanilor pentru 
germanii polonezi : 

„Cînd regii„. în special în secolul al XVII-iea au devenit din ce în 
ce mai neputincioşi şi n-au putut să mai apere nici pe ţăranii polonezi 
băştinaşi împotriva celei mai crunte asupriri din partea nobilimii, satele 
şi oraşele germane au început şi ele să decadă şi multe din ele au intrat 
în posesiunea nobilimii. Numai oraşele mai mari, subordonate direct re
gelui, şi-au salvat o parte din vechile lor libertăţi• (citeşte : privilegii). 

Nu cumva pretinde d-l Stenzel că polonezii ar fi trebuit 
s ă-i apere pe „ germani " (citeşte : germanii polonezi) (care, de 
alfel, sînt şi ei „băştinaşi " )  mai bine decît pe ei înşişi ? Este 
doar de la sine înţeles că străinii imigraţi într-o ţară nu pot 
pretinde mai mult decît să împ artă zilele bune şi cele rele cu 
populaţia băştinaşă I 

Să vedem acum care sînt binefaceri l e  pe care polonezii le 
datorează, în special, uvernului prusi an. 

In 1772 Frederic al Ii-lea a răpit districtul Netz, iar în 
a nul următor a fost construit canalul Bromberg, care a sta
bilit o cale navigabilă internă între Oder şi Vistula. 
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„Regiunile învecinate, disputate timp de secole de către Polonia şi 
Pomerania, în cea mai mare parte pustii din cauza nenumăratelor de
vastări şi a întinselor mlaştini, au fost acum transformate în pămînturi 
cultivabile, populate de numeroşi cofonişti". : 

Prima împărţire a Poloniei n-a fost, aşadar, un rapt. Fre
deric al Ii-lea n-a făcut decît să pună stăpînire pe un teritoriu 
„disputat timp de secole " .  Dar de cînd nu mai exista o Po
meranie independentă care să poată contesta dreptul asupra 
acestui teritoriu ? De cite secole acest teritoriu n- a mai fost, 
de fapt, contestat polonezilor ? Şi ce rost are, în genere, 
această teorie ruginită şi tînvechită a „teritoriilor disputate" 
şi a „pretenţiilor " ,  care era d estul de bună în secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea pentru a camufla interesele comer
ciale şi de anexiune în toată goliciunea lor, ce rost a re această 
teorie n 1848, cînd nu-şi mai are temeiul nici un fel de 
„drept istoric" sau „nedreptate istorică" ? 

Pe altfel d-l Stenzel ar trebui să se gîndească că, potrivit 
acestei doctrine învechite, Rinul ste şi el, între Franţa şi 
Germania, o graniţă „disputată timp de secole " şi că polonezii 
ar putea ridica pretenţii de suzeranitate asupra provinciei 
Prusia şi chiar asupra Pomeraniei I 

Pe scurt, districtul Netz a devenit prusian şi asfel a înce
tat să mai fie „disputat" . Frederic al Ii-lea a dispus să fie co
lonizat ·cu germani, şi aşa au luat fiinţă „fraţii din Netz" {Netz

brider) , care şi-au cîşigat faima în legătură cu problema 
Poznanului. Germanizarea din raţiune de stat a început 
în 1773. 

„Ereii din marele ducat sînt, după toate sursele demne de încredere, 
fără excepţie germani şi ei vor chiar să fie gemani„. Toleranţa religi
oasă care domnea odinioară în Polonia şi unele însuşiri ale lor care lip
seau polonezilor au oferit de secole evreilor un vast cîmp de acţiune 
în Polonia" (şi anume în pungile polonezilor) . „De regulă, ei cunosc am
bele limbi, deşi în familie, ca de altfel şi copiii lor încă de mici, vorbesc 
limba germană•. 

Simpatia şi recunoaşterea neaşteptată ,de care s-au bucurat 
n ultimul imp evrei polonezi în Germania şi-au găsit aici 
expres.a lor oficială. Priviţi, peste tot unde se resimte influ
enţa tîrgului de mostre de la Leipzig, ca expresia cea mai 
desăvîrşită a traficării, a cărpănoşiei şi a meschinăriei, ei au 
devenit dintr-o dată fraţi germani ; germanul de treabă îi 
strînge la pieptul său cu lacrimi de bucurie, iar d-l Stenzel 
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îi reclamă, în numele naţiunii germane, ca germani c are vor 
chiar să fie germani. 

Şi de ce n-ar i evreii polonezi nişte germani neaoşi ? Nu 
vorbsc ei „în familie, ca de altfel şi copiii lor încă de mici, 
limba germană u ? Ş1 încă ce germană I 

Ii atragem de altfel atenţia d-lui Stenzel că în fell acesta 
el poate revenica toată Europa şi jumătate din America, ba 
chiar şi o parte din Asia. Este şiut că germana este limba 
universală a evreHor. La New York ca şi Ia Constantinopol, 
Ia Petersburg ca şi la Paris, „evreii vorrbesc în familie, ca 
de altfel şi ·copiii lor încă de mici, limba germană" , şi în parte 
vorbesc chiar o germană mai clasică decît aliaţii „conaţio
nali " ai „fraţilor din Netz " ,  evreii din Poznan. 

Raportul prezintă în coninuare proporţia dintre na.ona
lităţi într-un mod pe cit de neprecis pe atît de favorabil 
acestei pretins e jumătăţi de mHion de germai formate din 
germani polonezi, , ,fraţii din Netzu şi evrei. 1 susţine că pro
prietatea funciară ţărănească aflată în miimile germanilor ar 
fi mai mare decît cea a ţ ăraniJor polonei (vom vedea dacă 
aşa stau lucurile) şi c ă, de l a  prima împărţire a Poloiei, ura 
dintre polonezi şi germani - mai ales prusieni - ar i crscut 
la maximum. 

„Prusia îndeosebi a perturbat în mod simţitor vechile obiceiuri şi 
instituţiile tradiţionale ale polonezilor prin introducerea măsurilor ei sta
tale şi administrtive, reglementate cu cea mai mare stricteţe• (ce lim
baj I) „şi prin aplicarea or riguroasă". 

Cit de mult „au perturbat" aceste măsuri „reglementate 
cu cea mai mare stricteţe " şi „rigros aplicateu ale faimoasei 
birocraii prus ace nu numai obiceiuile vechi şi insituiile 
tradi.onale, ci întreaga v.aţă socială, producţia industrială şi 
agricolă, comerţul, explo atarea minelor, pe scurt toate rela
ţiile sociale fără excep.e, despre aceasta pot relata lucruri 
uimitoare nu numai polonezii, dar şi cilalţi prusieni, şi mai 
ales noi, cei de la Rin. Şi nu trebuie uitat că d-l S tenzel nici 
nu vorbeşte aici despre birocraţia in 1807-1848, ci despre 
cea din 1772-1806, despre funcţionarii de cea mai autentic ă  
speţă prusacă, a căror josnicie, venalitate, .lăcomie ş i  bruta
litate au ieşit la ivel ă  atît de pregnant în trădările din 1806. 
Aceşti fncţionari au apărat, cică, pe ţăranul polonez împo
triva nobilimii şi s-au ales numai cu nerecunoştinţa ; desigur, 
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aceşti funcţionari ar i trebuit să-şi dea seama ,,că nimic, nici 
chiar binele acordat sau impus cu de-a sila, nu despăgubeşte 
pntru pierderea independenţei naţionale" .  

Şi noi cunoaştem felul î n  care, pînă î n  ultimul timp, func
ţionarii prusaci obişnuiau „să acorde şi să impună totul cu 
de-a siJa" .  Există oare vreun locuitor de la in care să nu fi 
avut de-a face cu funcţionarii de tip vechi-prusac, proaspăt 
importaţi, şi care să nu i avut ocazia să admire această aro
ganţă fără seamăn caire pretinde că ştie totul mai bine, această 
neruşinată manieră de a-şi băga nasul în toate, acest amestec 
de mărginire şi de pretinsă infailibilitate, această grosolăie 
apodictică ? La noi, ce-i drept, în majoritatea cazurilor, acesto: 
prusaci de ip vechi li s-a tăriat repde nasul ; i n-au avut 
la dispoziţie nici pe „fraţii din Netz" ,  nici incriziia secretă, 
nici codul civil prusian şi nici bastonada, şi din pricina lipsei 
acestora mulţi au murit de inimă-rea. De aceea nu mai e 
nevoie să ne fie descris felul în care trebuie să se i purtat ei 
în Polonia, unde au putut să bată cit pofteau şi  să folosească 
pe ascuns metode inchiitoriale. 

Intr-un cuvînt, despotismul prusac a ştiut să-şi cîştige 
atîta simpatie, incit „ura polonezilor s-a manifestat, chiar după 
bătălia de la Iena, printr-> insurecţie generală şi prin alun
garea funcţionarilor prusaci " .  Cu aceasta domnia bunului 
plac al funcţionarilor luase deocamdată sfîrşit. 

In 1 8 1 5  însă a revenit într-o formă oarecum modificată. 
Fun�ţionărimea „reformată" ,  „.tă" , „incoruptibilă" ,  „exce
lentă" îşi încerca norocul cu aceşti polonezi recalcitranţi. 

„Nici prin crearea marelui ducat al Poznanului nu s-a putut stabili 
o bună înţelegere, întrucit„. regele Prusiei nu putea pe atunci in nici 
un caz să consimtă să dea uneia din provincii o organizare cu totul in
dependentă şi să facă din statul său un stat oarecum federal• ,  

Aşadar, după părerea d-lui Stenzel, regele Prusiei „nu 
putea în nici un caz să consimtă" să-şi respecte propriile sale 
promisiuni şi tratatele de la Viena ! ! 191 

„Cind, în 130, simpatiile nobilimii poloneze pentru insurecţia de la 
Varşovia au stirnit îngrijorare şi s-a acţionat apoi sistematic în vederea 
înlăturării treptate şi complete în special a nobilimii poloneze prin lua
rea unor măsuri ( ! ) ,  şi anume achiziţionarea, fărîmiţarea şi împărţirea 
moşiilor nobililor polonezi în favoarea germanilor, înverşunarea nobili
mii poloneze împotriva Prusiei a sporit" .  

„Prin luarea unor măsuri !" Prin interzicerea de a vinde 
polonezilor terenuri scoase la licitaţie şi alte asemenea 
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măsurii, .pe care d„1 Stenzel le camuflează cu cuvinte meşte
şugite. 

Ce ar fi spus oare locuitorii din provincia renană dac ă gu
vernul prusian ar fi interzis şi la noi să se vîndă renanilor te
renuri vîndute pe cale judiciară I Pretexte s-ar i găsit destule : 
pentru a contopi populaţia din provinciHe noi şi vecii ; pentru 
a extinde asupra băştinaşi-lor din vechile provincii binefa
cerile parcelării şi ale legislaţiei renane ; pentru a-i îndemna 
pe renani să împ ămîntenească prin imigraţie industria lor şi 
în provinciile vechi etc. Intr-nn cuvînt, destule motive pentru 
a ne ferici şi pe noi cu „colonişi" prusieni I Cum am privi 
noi o populaţie care, ori-ce concurnţă fiind exclusă, ar cum
p ăra cu sprijinul statului p ămînturile noastre a preţuri de
izorii, o p opulaie care ne-ar i impusă anume cu scopul de 
a încetăţeni la noi peroraţiile înflăc ărate : „cu dumnezeu 
înainte, pentru rege şi patrie " ? 

Şi noi b arem sîntem germani, vo rbim aceeaşi limbă ca şi 
ci in vechile provineLi. ln Poznan însă aceşti colonişti au 
fost trimişi în mod sistematic, cu o regularitate implacabilă, 
pe domenii, în p ăduri, p e moşiile p arcelate ale nobililor 
polonezi, pentru a înlătura pe polonezii băştinaşi şi limba lor 
din propria lor ţară şi pentru a crea o provincie neaoş pru
siană care să întreacă în fanatism naţional pînă şi Pomerania. 

Şi pentru ca în Polonia ţăranii p rusieni să nu rămînă fără 
superiori fireşti, în urma lor a venit floarea nobiJimii pru
siene - un Tresckow, un Liittichau - care au cumpărat şi 
ei moşii ale nobililor la preţuri derizorii cu ajutorul nnor sume 
avnsate de către stat. Mai mult încă, după insurecţia polo
neză din 1 846 192 s-a constituit la BerJin o întreagă societate 
pe aciuni, sub înalta p rotecţie a unor persoane sus-puse, ·mai 
ss-puse şi foarte sus-puse, care avea drept scop aciziţio
narea de moşii poloneze pentru nobili germani. Boienaşii 
s c ăp ătai in Brndenburg şi din Pomeraia au prevăzut că 
procesul împotriva p olonezilor răsculaţi va ina o mulţime 
de moşieri p olonezi , că moşiile acestora vor fi în curînd vîn
dute pe o nimica toată. Ce chilipir pentru cavalerii de teap a 
lui Don Ranudo 193 din Uckermark*, înglodaţi în datorii I O 
frumo asă moşie seiorială aproape pe degeaba, ţărani polo
nezi pe care să-i poată bate şi, pe deasupra, meitul de a-şi 
i servit regele şi patria, - ce perspectivă strălucită I 

* Partea de nord a mărcii Brandenburg. - Nota Trad. 
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Aşa a luat naştere cea de-a treia imigrare germană în 
Polonia ; ţărani prusieni şi nobilime prusiană care s-au sta
ilit peste tot în Poznan şi care, sprij iniţi de guven, au venit 
cu intnţia vădită nu de a germaniza, i de a pomeraniza 
Poznanul. Dacă tîrgoveţimea germană din Polonia a avut 
scuza de a fi adus o mică contribuţie la ridicarea comerţului , 
iar „fraţii din Netz" se puteau mîndri că au secat cîteva mlaş
tini redindu-le agriculturii, p entru această ultimă invazie 
prusiană nu se putea invoca nici un pretext. Nici măcar p ar
celarea n-a fost realizată în mod cit de cit consecvent ; no
bilimea p rusiană venea în urma ţăranului prusian. 
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II 

Colonia, 1 1  august. Am analizat, în primul articol, „baza 
istoiică" a raportului d-li Stenzel , întrucît se ocupă de si
tuaţia Poznanuli dinainte de revoluţie. Astăzi ne vom referi 
la relatarea d-lui Stenzel despre revoluţia şi contrarevoluţia 
de la Poznan. 

„Poporul german, veşnic plin de compasiune pentru orice nenorocit" 
(atîta timp cit această compasiune nu costă nimic). „a  simţit întotdeauna 
profund marea nedreptate pe care monarhii săi au comis-o faţă de po
lonezi" .  

Ffreşte, „a simţit-o profund" în tihita inimă germană, 
unde sentimentele sînt atît de „profund" ascunse,  incit nu se 
manifstă niciodată în fapte I Fireşte, „compasiune" expri
mată în 1 831 prin cîteva pomeni, prin ba.chete şi balui de 
binefacere date în folosul polonezilor, unde totul se rezuma 
la a dansa pentru binele polonezilor, la •a bea şampanie şi 
a cînta : „Incă nu e pierdută Polonia I "  114• Dar să facă în
tr-adevăr ceva serios, să facă într-adevăr o dată un sacrificiu, 
unde s-a mai pomenit aşa ceva din partea unui geman ? 

„Germanii au întins în mod sincer o mină frăţească pentru a ispăşi 
crimele comise odinioară de monarhii lor" . 

Desigur, dacă frazele patetice şi indolenta politică de 
cafenea ar putea „ispăşi" ceva, nici un popor nu s-ar prezenta 
atît de pur în istorie ca germaii. 

„Dar chiar în momentul în care polonezii au consimţit să le strîngă 
mina• (adică mina frăţească ce le-a fost întinsă) , „interesele şi ţelurile 
celor două naţiuni erau opuse. Polonezii nu s-au gîndit decît la restaura
rea vechiului lor regat, cel puţin în graniţele pe care le-a avut înainte 
de prima împărţire din 172" .  

Intr-adevăr, numai datorită entuziasmului delirant, nejus
tificat, care a fost dintotdeauna cea mai preţioasă  podoabă a 
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caracterului naţional german, germanii  au putut să fie sur
pinşi de cererea polonzilor. German. au vrut „să ispă
şească" nedreptatea comisă faţă de polonezi. Cu ce a încput 
această nedreptate ? Dacă lăsăm Ja o parte trădările ante
rioare, atunci, desigur, cu prima împărire din 1712. Cum putea 
ea să fie „ispăşită" ? Numai restabilind statu-quo care a 
existat înainte de 1712 sau, cel puţin, restituind poloneziloT 
ceea ce ei, germanii, le-au răpit din 1712 încoace. Contra
venea acest lucru intereselor germanilor ? i bine, dacă vor
biţi de interese, atunci nu mai poate fi vorba de sentimenta
lisme de felul „ispăşirilor" etc. ; vorbiţi atunci în limbajul 
p racticii reci, p rozaice, şi scutiţi-ne de formulele de toast şi  
de sentimentele generoase. 

ln primul rînd, polonezii de fapt nu „s-au gîndit" nicidecum 
„numai" la restaurarea Poloniei în graniţele din 1712. La ce 
„s-au gîndit0 polonezii, asta-i o chstiune care, în genere, nu 
ne priveşte. i au cerut pentru moment numai reorganizarea 
întregului inut Poznan şi au vorbit de alte eventualităţi 
numai în cazul unui război germano-polonez împotiva Rusiei. 

ln al doilea rînd, „interesele şi ţelunle celor două naţiuni 
erau opuse"  numai atîta timp dt „interesele şi ţelurile" Ger
maniei revoluţionare în domeniul relaţiilor dintre popoare au 
rămas absolut aceleaşi ·ca şi ale vechii Gemaii absolutiste. 
Dacă „interesul ii ţelul " Germaniei este alianţa cu Rusia sau,  
cel puţin, pacea cu Rusia cu orice preţ, atunci desigur că în 
Polonia trebuie să rămînă toate aşa cum au fost. Vom vedea 
însă mai tîrziu cit de identice sînt adevăratele interese ale 
Germaniei cu acelea ale Poloniei. 

Urmează un pasaj lung, încîlcit, stîngaci în care d-l Sten
zel arată pe larg cită dreptate au avut gemană din Poloi a 
care, deşi dădeau Po'loniei ce este al ei, au vrut tot$i să ră
mînă prusieni şi germani. Că aii „deşi" îl face imposibil pe 
„totuşi" ,  iar „totuşi" îl face imposibil pe „deşi " ,  lucrul acesta, 
desigur, nu-l :interesează pe d-l Stenzel. 

In continuare d-l Stenzel face un lung Şi încurcat istoric 
al faptelor, în care caută să demonstreze în mod amănunţit 
că, avînd în vedere că „interesele şi ţeluri1e celor două na
ţiuni erau opus e " ,  ceea ce a dat naştere unei înverşunări 
reciproce tot mai mri, o ciocnire sîngeiroasă devenise ine
vitabilă. Germanii se cramponau de interesul „naţional°, po
lonezii numai de cel „teritorial" .  Cu alte cuvinte, germanii 
cereau sindarea marelui ducat după naionalităţi, iar polo
nezii voiau să aibă în întregime vechiul lor teritoriu. 
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Nici acest lucru nu este adevărat. Polonezii au cerut re
organizarea, însă au declarat totodată că sînt absolut de acord 
cu cedarea districtelor Umitrofe cu populaţie mixtă, în care 
majoitatea e alcătuită din germani şi vrea să se unească cu 
Germania. Oamenii să nu fie îns ă înregistraţi ca germani sau 
ca polonezi după bunul plac al funcţionarilor prusieni, ci 
dup ă propria lor voinţă. 

Misiune a  lui Willisen, coninuă d-l Stenzel, trebÎa bine
înţeles să eşueze în faţa rezistenţei poloneilor (pretinsă, dar 
inexistentă) împotriva cedării districtelor în care majoritatea 
populaii e germană. D-l Stenzel a avut ocazia să ia cunoş
tinţă de declaraţii.le lui Willisen despre polone.i şi de acelea 
ale polonezilor despre Willisen. Aceste declaraţiâ date publi
cităţii dovedesc contrarul. Dar aşa se întîmpl ă  cînd, precum 
spune d-1 Stenzel, „eşi un om care te ocupi de mulţi i cu 
istoria ş_i consideri de datoria ta să nu spui nici un neadevăr 
şi să nu ascunzi ici un adevăr" ! 

Cu aceeaşi dragoste de adevăr care nu ascunde nici un 
adevăr, d-l Stenzel trece cu uşurinţă pste atrocităţile comise 
la Poznan, peste încălcarea mişelească a convenţi ei de la Ja
roslaw 195, pste măcelurile de la Trzemeszno, Milos·law şi 
W.reschen *, peste vandalismele unei soldăţimi demne de 
războiul de 30 de ani, fără să pomenească măcar n cuvînt 
despre toate acestea. 

D-1 Stenzcl trece acum la cele p atru noi împăriri ale Po
loiei de către guvernul pusian. Intîi a fost smuls districtul 
Netz împreună cu alte patru districte (14 aprilie) ; la acestea 
s-au mai adăugat unele părţi a·le altor districte, cu o populaţie 
totală de 593.390 de suflete, care au fost înglobate în Confe
deraţi a germană (22 aprilie) . Apoi au fost anexate oraşul şi 
fortăreaţa Poznan împreună cu restul malului stîng al Tîului 
Warthe, aică încă 273.500 de suflete, deci, la un loc, mai mult 
de două ori numărul germanilor care - chiar potrii t datelor 
in sursă prusiană - trăiesc în întreaga p rovincie Poznan. 
Acestea s-au petrecut ca urmare a unei deaizii ministeriale 
din 29 aprilie, şi încă în ziua de 2 mai a aut loc p rimirea 
în Confederaia germană. D-l Stenzel se Jamntează aum în 
faţa Adunării, încercînd s-o convingă de necesitatea ca Poz
nanul să rămînă în mîinHe germailor, Poznanul, această for
tăreaţă importantă şi puteică în care locuiesc peste 20.000 
de germani (dintre care ced mai mulţi sînt evrei polonezi) , care 

* Denumirea poloneză : Wrzesnia, - Nota Red. 
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deţin 2/s din întreaga proprietate funciară etc. Că Poznanul 
e situat într-o regiune pur poloneză, că a fost germizat 
cu forţa şi că evreii polonezi nu sînt germai, toate acestea 
sînt absolut lipsite de importanţă pentru nişte oameni care 
„nu spun ici n neadevăr şi nu ascund nici n adevăr" , 
pentru nişte istorici de calibrul dJui Stenzel I 

Aşadar, se pretinde că, din moive militare, nu era ai
sibil ca Poznanul să fie lăsat din mină. Ca şi cum nu s-ar putea 
dărîma pînă la p ămînt această fortăreaţă, care, după părerea 
lui Willisen, este una dintre cele mai mari erori strateice, 
şi în locul ei să  fie întărit Breslau* I Dar s-au investit acolo 
10.000.000 (în treacăt fie zis, iar nu-i adevărat : au fost inves
ite vreo 5.000.000) , şi e desigur mai avantajos să p ăstrezi 
această costisitoare operă de artă şi, în plus, 20-30 de miJe 
pătrate de pămînt polonez. 

O dată ce ai pus însă mina pe „oraşul şi fortăreaţa" Poz
nan, ai cel mai bun prilej să acaparezi şi mai mult. 

„Iar pentru a putea păstra fortăreaţa va fi necesar să i se asi
gure şi căile de acces dinspre Glogau, Kilstrin şi Thorn, precum şi o 
zonă de fortificaţii înspre răsărit" (care putea să fie de numai 1 .000 pînă 
la 2.000 de paşi, ca aceea de la Maestrich spre Belgia şi Limburg) . „ln 
felul acesta - continuă zimbind satisfăcut d-l Stenzel - se asigură şi 
proprietatea nestingherită asupra canalului Bromberg, însă vor trebui în
corporate în Confederaţia germană şi numeroase fîşii de pămînt locuite 
in cea mai mare parte de polonezi".  

Ţinînd seama de toate aceste motive, cunoscutul iubitor 
de oameni Pfuel-Piatra iadului a întreprins alte două îm
părţiri ale Poloiei, p.n care sînt satisfăcute toate dorinţele 
d-lui Stenzl, şi trei sferturi din întregul mare ducat sînt ane
xate Ja Germania. D-l Stezel salută acest procedeu cu atît 
mai multă recunoştdnţă, cu dt el, istoricul, a trebuit să con
state, desigur, din această reeditare la pătrat a „camerelor de 
reuiicare" ale Jui Ludoic al XIV-lea 196 că germanii au în
văţat să folosească învăţămintele istoriei. 

Polonezii, socoate d-l Stenzel , trebie să se consoleze cu 
faptul că  partea for e mai fertilă lecit teritoriul care a fost 
anexat, că ei au mult mai ·puţină proprietate funciară deci:1 
germanii şi că „ici un om nepărtiitor nu poate contesta că  
ţăranul polonez se  va simţi mult mai bine sub o stăpînire ger
mană decît ţăranul german sub o stăpîire poloneză" I I Acest 
lucru este confirmat cum nu se poate mai bine de istorie. 

* ,Denumirea poloneză : Wroclaw. - Nota Red. 
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In încheiere, d-1 Stenzel se adresează polonezilor, c ăutînd 
sa-i coningă ·că şi peicul de p ămînt •care le-a mai rămas le 
va fi de ajuns pentru ca, prin exeritarea tuturor virtuţilor 
cetăţeneşti, 

„să se pregătească în mod demn pentru momentul pe care li-I as
cunde încă viitorul, dar pe care ei caută - ceea ce e foarte scuzabil -
să-l grăbească poate prea impetuos. «Există - după cum foarte just s-a 
epr�mat unul din cei mai perspicaci concetăţeni ai lor - o cunună care 
este şi ea demnă să trezească ambiţia voastră, aceasta este cununa de 
cetă/ean I» Un german ar putea să adauge : ea nu străluceşte, în schimb 
e solidă I •  

„E solidă ! "  Ş i  m a i  „solide" sînt însă motivele reale ale 
celor patru noi împărţiri ale Poloniei de către guvernul pru
sian. 

German naiv ! Crezi că împărţirile au fost efectuate pentru 
a salva pe fraii tăi germani de dominaţia poloneză ? Pentru 
a-ţi asigura în fortăreaţa Poznan un b asion împo tiva ori c ărui 
atac ? Pentru a pune în siguranţă drumuri-le dinspre Kistrin, 
Glogau şi Bromberg * s au canalul Netz ? Ce eroare ! 

i fost tras pe sfoară în mod infam. Noile împărţiii ale 
Poloiei nu au fost făcute în alt s cop decît pentru a umple 
vistieria statului prusian. 

Primele împărţiri ale Poloniei pînă în 1815  au fost o ră
pire de teritorii înfăptuită cu forţa armată ; împărţirile din 
1 848 sînt un furt. 

Şi acum fii atent, german naiv, şi caută s ă  înţelegi cum ai 
fost tras pe sfo ară ! 

Dup ă  a treia împărire a Poloniei, Freder.ic-Wilhelm al 
II-lea a coniscat în favoarea statului moşiile care aparţineau 
starostiilor p oloneze şi cleru1u. catJic . In special moşiile bi
seicii au constituit „o parte foarte însemnată a întregii pro
prietăi funciare " ,  dup ă cum redese eiar din declaraţia de 
luare în posesiune lin 28 martie 1796. Aceste noi domenii au 
fost administrate sau date în arendă în folosul regelui şi erau 
atît de întinse, incit pentru administrarea lor a trebuit s ă  
fie ifiinţate 34 de administraţii ale domenililor şi 21 d e  in
spectorate silvice. De fiecare din aceste administraţii ale do 
meniilo r  ţineau o mulţime de sate ; de pjJdă, de cele 10  adi
nistraţii ale districtului Bromberg ţineau 636 de sate, iar de 
o singură administraţie a domeiilor - cea din Mogilno 
ţineau 127 de sate. 

* Denumirea poloneză : Bydgoszcz. - Nota Red. 
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In afa"ă de aceasta, Frederic-Wilhelm al II-lea a confiscat, 
în 1796, moşiile şi p ădurile mănăstiii de maici din Owinsk, 
pe care le-a vîndut comerciantului von Tresckow (străbunul 
viteazului comandant de bande prusac Tresckow din ultimul 
rzboi eroic 197) ; aceste moşii se -compun din 24 de sate, mori 
şi 20.000 de morgeni de p ădure, în valoare de cel puţin 
1 .000.000 de taleri. 

Apoi, în 1 819, au fost cedate pTinţului von Thum und Taxis, 
ca desp ăgubire p entru privilegiul asupra poştelof de -care 
dispunea în cîteva provincii care au fost atribite Prusiei, 
administraţiile domeniilor Krotoschin, Rozdrzewo, Orpis
zewo şi Adelnau *, în valoare de cel puţin 2.000.000 de taleri. 

Toate aceste moşii au fost acaparate de Frederic-Wilhelm 
al II-lea sub pretextul că le va administra mai bine. Cu toate 
acestea însă - deşi proprietate a naţiunii p oloneze - ele au 
fost dăruite, cedate, vîndute, iar banii rnzultaţi din vînzare 
au intrat în vistieria statuiui prusian. 

Domeiile Gnesen, Skorzencin, Trzemeszno au fost fărî
miţate şi înstrăinate. 

Rămîn deci în mîinile guvernului prusian încă 27 d e  ad
miistraţii ale domeniilor şi inspectoratele silvice, reprezen
tînd un capital în valoare de cel puţin 20.000.000 de taleri. 
Sîntem gata oricînd să dovedim, cu harta în mînă, că toate 
aceste domenii şi p ăduri - cu foarte puţine excepţii, s au 
chiar fără nici o excepţie - sînt situate în p artea din Poz
nan care a fost anexată. Pentru a feri această comoară bogată 
de orice revenire la naţiunea poloneză, ea a trebuit să fie 
inclusă în Confederaţia germană ; şi întrucît ea nu putea să 
vină singură la Confederaţia germană, a fost nevoită să vină 
Confederaţia gmană la ea, şi trei sferturi din regiunea Poz
nn au fost anexate. 

Acesta este adevăratul temei al celor p atru faimoase îm
p ărţiri ale Poloniei săvîrşite în decurs de două luni .  Nu ce
rinţele unei naţionalităţi sau ale alteia au fost hotărî toare şi 
nici aşa-zisele motive strategice : numai poziţia domeniilor 
şi lăcomia guvernului p rusian au hotărît linia de hotar. 

In imp ce cetăţeii germani vărsau lacrimi amare pentru 
suferinţele născocite ale sărmanilor lor fraţi din Poznan, în 
timp ce e i  se înflăcărau pentru securitatea mărcii germane 
de la răsărit, în timp ce se lăsau instigaţi împotriva polone
zilor prin rapoarte mincinoase despre b arbarii comise de po-

* Denumirea poloneză : Odolanow. - Nota Red. 
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lonezi, guvernul prusian opera în taină şi-şi aranja treburile 
sale. Entuziasmul german, nemotivat şi fără rost, n-a folosit 
la nimic altceva decît să camufleze fapta cea mai murdară 
a istoriei moderne. 

Iată dar, german naiv, cum îţi joacă festa miniştrii tăi 
responsabili ! 

De fapt însă tu ai fi putut să ştii mai de mult acest lucru. 
Acolo unde e amestecat d-l Hansemann, nu poate i niciodată 
vorba de naţiunea germană, de necesităţi militare şi de alte 
asemenea voTbe goale, ci numai de plată în bani peşin şi de 
profit net. 
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Il 

Colonia, 19  august. Am urmărit în toate detaliile sale ra
portul d-lui Stenzel, care a stat la baza dezbaterilor. Am ară
tat cum el falsifică atît istoria mai veche cît şi istoria mo
denă a Poloniei şi a germanilor din Polonia ; cum denaturează 
întreaga problemă ; cum istoricul Stenzel se face vinovat nu 
numai de o denaturare intenţionată a faptelor, ci şi de o ig
noranţă crasă. 

Inainte de a ne ocupa de dezbaterile propriu-zise, trebuie 
să mai aruncăm o privire asupra problemei poloneze. 

Problema Poznanului, ca atare, e lipsită de orice sens, de 
orice posibilitate de rezolvare. Ea nu este decît un fragment 
din problema poloneză şi poate fi rezolvată numai în cadrul 
acestei probleme şi o dată cu ea. Hotarul dintre Germania 
şi Polonia va putea să fie stabilit abia atunci cînd Polonia va 
exista din nou. 

Dar poate oare Polonia să existe şi va exista ea din nou ? 
In cursul dezbaterilor s-a contestat acest lucru. 

Un istoric francez a spus : il y a des peuples necessaires 
- există popoare necesare. Dintre aceste popoare necesare 
face incontestabil p arte, în secolul al XIX-iea, şi poporul 
polonez. 

Existenţa naţională a Poloniei nu este însă pentru nimeni 
mai necesară decît tocmai pentru noi, germanii. 

Pe ce s e  întemeiază, în primul rînd, puterea reacţiunii în 
Europa începînd din 18 15, ba în parte începînd chiar de la 
prima revoluţie franceză ? Pe Sfînta alianţă ruso-pruso
austriacă. Şi ce sudează această Sfîntă alianţă ? lmpărţirea 
Poloniei, de pe urma căreia toţi trei aliaţii au tras foloase. 

Ruptura prin care cele trei puteri au sfîşiat Polonia este 
legătura care le încătuşează una de cealaltă ; j aful în comun 
le-a făcut solidare între ele. 

24 - Marx-ngcls, Opere, voi. 5 
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Din momentul în care s-a comis primul jaf asupra Polo
niei, Germania a devenit dependentă de Rusia. Rusia a ordo
nat Prusiei şi Austriei să rămînă monarhii absolute, şi Prusia 
şi Austria au fost nevoite să-i dea ascultare. Eforturile, de 
altfel destul de slabe şi timide, făcute în special de burghe
zia prusiană pentru a cuceri dominaţia au eşuat pe de-a-ntre
gul din cauza imposibilităţii de a scăpa de Rusia, de reazemul 
pe care Rusia îl constituia pentru clasa feudală-absolutistă 
din Prusia. 

La aceasta s-a mai adăugat faptul că, de la primele încer
cări de oprimare a polonezilor făcute de aliaţi, polonezii au 
luptat nu numai pe calea insurecţiei pentru independenţa lor, 
ci totodată şi în mod revoluţionar împotriva propriilor rîn
duieli sociale interne. 

lmpărţirea Poloniei a fost cu putinţă datorită alianţei din
tre marea aristocraţie feudală poloneză şi cele trei puteri 
care au participat la împărţire. Ea n-a constituit cîtuşi de 
puţin un progres, cum pretinde domnul ex-poet Jordan ; ea a 
fost, pentru marea aristocraţie, ultimul mijloc de a scăpa de 
revoluţie, ea a fost pe de-a-ntregul reacţionară. 

Urmarea chiar a primei împărţiri a fost, fireşte, o alianţă 
a celorlalte clase, adică a nobilimii, a orăşenilor şi - în parte 
- a ţărănimii, atît împotriva asupritorilor Poloniei cit şi îm
potriva marii aristocraţii din propria lor ţară. Cit de bine au 
înţeles polonezii, încă de pe atuni, că independenţa lor în 
afara ţării e inseparabilă de doborîrea aristocraţiei şi de re
forma agrară în interiorul ţării ne-o arată constituţia 
din 1791 198• 

Marile ţări agricole situate între Marea Baltică şi Marea 
Neagră nu pot fi izbăvite de barbaria patriarhală-feudală de
cît cu ajutorul unei revoluţii agrare care să-i trnsforme pe 
ţăranii iobagi sau clăcaşi (frohnpflichtigen) în proprietari de 
pămînt liberi, o revoluţie cu totul asemănătoare celei care 
a avut loc în 1789 în satele franceze. Naţiunea poloneză are 
meritul de a fi fost prima dintre toate popoarele agricole din 
vecinătate care a proclamat acest lucru. Prima încercam de 
reformă a fost constituţia din 1791 ; în timpul insurecţiei din 
1830, revoluţia agrară a fost preconizată de Lelewel ca sin
gurul mijloc pentru salvarea ţării, însă a fost acceptată prea 
tîrziu de către seim ; în timpul insurecţiilor din 1846 şi 1848, 
revoluţia agrară a fost proclamată deschis. 

Din ziua înrobirii lor, polonezii au avut o atitudine revo
luţionară, încătuşînd astfel şi mai strîns de contrarevoluţie 
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pe asupritorii lor.  Ei i-au silit pe asupritorii lor să menţină 
rînduielile patriarhale-feudale nu numai în Polonia, ci şi în 
propriile lor ţări. In special de la insurecţia din Cracovia, în 
1846, lupta pentru independenţa Poloniei a fost în acelaşi timp 
lupta democraţiei agrare - singura formă de democraţie posi
bilă în răsăritul Europei - împotriva absolutismului patriar
hal-feudal. 

Atîta timp deci cît contribuim la asuprirea Poloniei, cit 
încătuşăm o parte a Poloniei de Germania, rămînem noi în
şine încătuşaţi de Rusia şi de politica rusă şi nu putem zdrobi 
în mod radical absolutismul patriarhal-feudal din propria 
noastră ţară. Restaurarea unei Polonii democrate este prima 
condiţie pentru făurirea unei Germanii democrate. 

Restaurarea Poloniei şi reglementarea hotarelor ei cu Ger
mania nu e numai necesară ; dintre toate problemele politice 
care s-au ivit în Europa de răsărit de la revoluţie încoace, 
ea este aceea care poate fi mai uşor rezolvată. Luptele pen
tru independenţă pe care le duc popoarele de toate neamu
ile care trăiesc amestecate de-a valma la sud de Carpaţi sînt 
mult mai complicate ; ele vor costa mult mai mult sînge, tul
burări şi război civil decît lupta pentru independenţă a polo
nezilor şi stabilirea hotarului dintre Germania şi Polonia. 

Bineînţeles, nu e vorba de restaurarea unei Polonii fictive, 
i de făurirea unui stat pe o bază viabilă. Polonia trebuie să 
aibă cel puţin teritoriul pe care-l avea în 1772 ; ea trebuie să 
fie stăpînă nu numai pe teritoriile udate de fluviile ei mari, 
ci şi pe gurile lor, şi trebuie să deţină cel puţin pe coasta 
Mării Baltice o porţiune mare din litoral. 

Toate acestea ar fi putut să i le garanteze Germania fără 
a-şi leza interesele şi onoarea, dacă după revoluţie ar i avut 
curajul, în propriul ei interes, să ceară Rusiei, cu arma în 
mînă, retrocedarea Poloniei. Faptul că, datorită amestecului 
de populaţie în zona de frontieră, şi în special pe coasta 
mării, ambele părţi, atit germanii cît şi polonezii, ar fi trebuit 
să-şi facă unele concesii reciproce, că ici-colo un polonez ar 
fi trebuit să devină german şi un german polonez - era ceva 
de la sine înţeles şi n-ar fi creat nici o dificultate. 

Dar după ciuntita revoluţie germană, germanii n-au avut 
curajul să procedeze atît de energic. Să ţină cuvîntări grandi
locvente despre eliberarea Poloniei, să primească în gări pe 
polonezii în trecere şi să-i asigure de cea mai fierbinte sim
patie a poporului german (pe cine n-au asigurat ei pînă acum 
de această simpatie ?) , asta mai mergea ; dar să înceapă un 
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război împotriva Rusiei, să pericliteze întregul echilibu euro
pean şi, mai mult, să retrocedeze un petic din pămîntul răpit, 
- ei bine, a te aştepta la aşa ceva înseamnă a nu-i cunoaşte 
pe germanii noştri I 

Şi ce ar fi însemnat războiul împotriva Rusiei ? Războiul 
împotriva Rusiei r fi însemnat ruptura completă, oficială şi 
efectivă cu întregul nostru trecut uşinos, ar i însemnat eli
berarea şi unirea efectivă a Germaniei, instaurarea democra
ţiei pe ruinele feudalismului şi ale efemerului vis de domi
naţie al burgheziei. Războiul împotriva Rusiei era singura 
cale posibilă de salvare a onoarei şi a intereselor noastre 
faţă de vecinii noştri slavi, şi în special faţă de polonezi. 

Dar noi m fost şi am rămas filistini. Am făcut cîteva zeci 
de revoluţii mici şi mari, de care ne-am speriat noi înşine 
încă înainte ca ele să fi fost terminate. După ce ne-am lău
dat cit ne-a ţinut gura, n-am dus absolut nimic pînă la capăt. 
Revoluţia, în loc să ne lărgească orizontul, i l-a îngustat. 
Toate problemele au fost privite prin prisma celui mai şo
văielnic, mai mărginit şi mai meschin filistinism, şi astfel 
adevăratele noastre interese au fost, fireşte, din nou com
promise. De pe poziţia acestui filistinism meschin, marea pro
blemă a eliberării Poloniei s-a redus şi ea la mărunta vor
bărie despre reorganizarea unei părţi a provinciei Poznan, 
iar entuziasmul nostru pentru polonezi s-a transformat în 
şrapnele şi piatra iadului. 

Singura soluţie posibilă, singura soluţie care ar fi putut 
snlvgarda onoarea şi interesele Germaniei ar fi fost, repetăm, 
războiul împotriva Rusiei. Dar a lipsit îndrăzneala de a-l 
declanşa, şi inevitabilul s-a produs : soldăţimea reacţiunii, 
înfrîntă la Berlin, a ridicat iar capul la Poznan ; sub pretextul 
de a salva onoarea Germaniei şi interesele naţionale ale Ger
maniei, ea a arborat steagul contrarevoluţiei şi a strivit pe 
aliatul nostru, Polonia revoluţionară, iar Germania, trasă pe 
sfoară, a aclamat un moment pe inamicii săi victorioşi. Noua 
împărţire a Poloniei a fost săvîrşită, nu-i mai lipsea decît 
sancţionarea ei de către Adunarea naţională germană. 

Pentru Adunarea de la Frankfurt mai exista o cale de a 
îndrepta lucrurile : aceea de a exclude întreaga provincie 
Poznan din Confederaţia germană şi de a declara deschisă 
problema hotarelor pînă ce se va putea trata această pro
blemă d' egal a egal cu o Polonie restaurată. 
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Aceasta ar însemna însă să le pretindem prea mult pro
fesorilor, avocaţilor şi pastorilor noştri din Adunarea natio
nală de a Frankfurt I Tentaţia era prea mare : ei, cetăţenii 
paşnici care nu trăseseră niciodată cu puşca, puteau să cuce
rească pentru Germania, prin simplă ridicare în picioare sau 
şedere pe scaun, un teritoriu de 500 de mile pătrate, să ane
xeze 800.000 de „fraţi din Netz" ,  germani polonezi, evrei şi 
polonezi, chiar dacă preţul acestei anexări erau onoarea şi 
interesele reale, permanente ale Germaniei. Ce ispită I Ei 
n-au rezistat acestei ispite şi au ratificat împărţirea Poloniei. 

Din ce motive, vom vedea mîine. 



374 Dezbaterile de la Frankfurt cu privire la Polonia 

V 

Coloia, 21  august. Trecem peste chestiunea preliminară -
anume dacă deputaţii din Poznan trebuie sau nu să participe 
la discuţii şi la vot -, ca să ne ocupăm de-a dreptul de dez
baterile în jurul problemei principale. 

D-l Stenzel, raportorul, a deschis dezbaterile cu o cuvîntare 
îngrozitor de confuză şi de dezlînată. El se erijează în istoric 
şi persoană corectă, vorbeşte despre fortăreţe şi redute, despre 
vrute şi nevrute, despre simpatii şi despre inimile germane ; 
el se întoarce la secolul al XI-lea pentru a dovedi că nobilimea 
poloneză a asuprit întotdeauna pe ţărani ; el se foloseşte de 
cîteva date răzleţe din istoria Poloniei pentru a justifica ne
sfîrşitul potop de banalităţi despre nobilime, ţărani şi oraşe, 
despre binefacerile monarhiei absolute etc. ; bîlbîindu-se, cău
tîndu-şi anevoie cuintele, el încearcă să justifice împărţirea 
Poloniei ; prevederile constituţiei de la 3 mai 1791  le expune 
într-un mod atît de confuz, încît membrii care n-au cunoscut-o 
pînă acum abia nu înţeleg despre ce este vorba ; tocmai se. 
pregăteşte să treacă la marele ducat al Varşoviei, cînd este 
întrerupt de o voce putenică : „Asta-i prea de tot I" şi de 
observaţia preşedintelui. 

Complet încurcat, marele istoric continuă cu următoarele 
cuvinte emoţionante : 

„Voi fi concis. Intrebarea care se pune acum este : ce avem de fă
cut ? Intrebarea e foarte firească" (textual ! ) .  „Nobilimea vrea să restau
reze regatul polonez. Ea susţine că este democrată. Nu mă îndoiesc că 
e sinceră. Dar, domnilor, e cu totul firesc (!) ca unele stări sociale să-şi 
facă iluzii mari. Eu cred în deplina lor sinceritate, dar dacă principii 
şi conţii vor să se contopească cu poporul, nu ştiu cum s-ar produce 
această contopire• (ce-l priveşte de fapt pe d-l Stenzel acest lucru I ) .  ,,In 
Polonia aşa ceva este imposibilu etc. 

D-l Stenzel prezintă lucrurile ca şi cum în Polonia nobi
limea şi aristocraţia ar i unul şi acelaşi lucru. „L'Histoire de 
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Pologne u a lui Lelewel, pe care el însuşi a citat-o, „Debat 
entre la revolution et la contre-revolution en Pologne u a lui 
Mieroslawski 199 şi o mulţime de alte lucrări mai noi ar fi 
putut să-l lămurească mai bine pe acest „om care se ocupă 
de mulţi ani cu istori a " .  Cei mai mulţi dintre „principii şi 
conţi i "  despre care vorbeşte d-l Stenzel sînt tocmai aceia 
împotriva cărora luptă însăşi democraţia poloneză. 

Trebuie, aşadar, e de părere d-l Stenzel, să lăsăm nobi
limea cu iluziile ei în plata domnului şi să întemeiem o Po
lonie pentru ţărani (anexînd o bucată după alta din Polonia 
la Germania) . 

„Intindeţi, aşadar, mai bine mina ţăranilor săraci, pentru ca aceştia 
să prindă puteri şi eventual (I) să reuşească să făurească o Polonie li
beră, şi nu numai s-o făurească, dar s-o şi menţină. Asta, domnilor, e 
principalul I "  

In exclamaţiile entuziaste : „Foarte bine I " ,  „Adirabil l u  
ale naţional-flecarilor din ambele centre 200, istoricul nostru 
p ărăseşte tribuna, beat de succsul repurtat. Prezentarea noii 
împărţiri a Poloniei ca o binefacere pentru ţăranii polonezi, 
această întorsătură uluitor de absurdă trebuia, fireşte, să im
presioneze pînă la lacrimi masa p ătrunsă de blîndeţe şi de 
dragoste de oameni care formează centrul adunării I 

Urmează la tribună d-l Goeden din Krotoszyn, un german 
polonez de cea mai pură speţă. După el ia cuvîntul d-l Senff 
din Inowroclaw, un exemplar reuşit de frate din Netz, n tip 
fără prihană, care se înscrisese pentru a combate propunerea 
comisiei, dar care pînă la urmă a vorbit în favoarea ei, ast
fel că şirul vorbitorilor care erau împotriva propunerii s-a 
redus cu unul. 

Felul în care s-au manifestat cu acest prilej „fraţii din 
Netz u este cea mai amuzantă comedie din lume şi de
monstrează încă o dată de ce este capabil un p rusac adevă
rat. Ştim cu toţii că ple.uş ca iudeo-prusacă din Poznan, 
lacomă de profit, a luptat împotriva polonezilor în cea mai 
strînsă unire cu birocraţia, cu ofiţerimea regală prusacă şi cu 
iuncherii din Brandenburg şi din Pomerania, într-un cuvînt 
cu tot ce era reacţionar şi vechi-prusac. Trădarea comisă faţă 
de Polonia a fost p rima acţiune hotărîtă a contrarevoluţiei, 
şi nimeni n-a fost mai contrarevoluţionar decît tocmai domnii 
„fraţi din Netz u .  

Ş i  acum p riviţi-i pe aceşti belferi ş i  slujbaşi prusofili inve
teraţi a căror deviză este : „Cu dumnezeu înainte, pentru rege 
şi patrie I u ; admiraţi-i cum prezintă aici, la Frankfurt, tră-
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darea lor contrarevoluţionară faţă de democraţia poloneză 
drept o revoluţie, drept o revoluţie adevărată, veritabilă, 
făcută în numele „frăţiei " suverane „din Netz " ,  priviţi-i cum 
calcă în picioare dreptul istoric şi, trecînd peste pretinsul 
cadavru al Poloniei, strigă : Dreptatea e de partea celui care 
e în viaţă I 

Dar aşa este pusacul : pe malul Spreei - „din mila dom
nului " ,  pe Warta - popor suveran ; pe malul Spreei - răz
vrătirea plebei, pe Warta - revoluţie ; pe malul Spreei -
„dreptul istoric care nici nu are nici o dată" *, pe Warta -
dreptul faptului viu care datează de ieri, şi, cu toate acestea, 
nimic nu-i fals, totul e cinstit şi cumsecade în fundul inimii 
lor credincioase de prusaci I 

Să-l ascultăm pe d-l Goeden : 
„Trebuie să apărăm pentru a doua oară o cauză care este de o atît 

de mare importanţă şi atît de bogată în consecinţe pentru patria noastră, 
incit, chiar dacă nu s-ar fi dovedit de la sine ca o cauză absolut justă 
pentru noi ( ! ) ,  ea ar fi trebuit neapărat transformată într-o asemenea 
cauză (!!). Drepturile noastre îşi au mai curînd izvorul în băt1ile cloco
titoare ale pulsului" (mai bine zis în loviturile cu patul puştii) „contem
poraneitătii decît în trecut" .  

„Datorită trecerii sub o altă stăpînire• (prusiană), „ţăranul ş i  oră
şeanul polonez s-au văzut transpuşi într-o asemenea stare de siguranţă 
şi de mulţumire cum n-au mai cunoscut niciodată" (în special de la răz
boaiele polono-prusiene încoace şi de la împărţirile Poloniei) . 

„Această încălcare a dreptăţii pe care o reprezintă împărţirea Po
loniei a fost pe deplin ispăşită prin omenia poporului dv.• (german ; şi 
mai ales prin nuielele funcţionarilor prusieni) , „prin sirguinţa sa" (pe 
pămînturile poloneze răpite şi dăruite prusienilor), „iar în luna aprilie 
a acestui an şi prin sîngele său I "  

Sîngele d-lui Goeden din Krotoszyn I 
„Revolutia - iată dreptul nostru, şi datorită ei sîntem aici 1 •  
„Titlurile justificative pentru legitimitatea anexării noastre la Ger-

mania nu constau în pergamente îngălbenite, n-am fost dobîndiţi prin 
căsătorie sau prin moştenire şi  nici achiziţionaţi prin cumpărare sau 
schimb ; noi sîntem germani şi  aparţinem patriei noastre, pentru că sîn
tem minaţi spre ea de o vointă raţională, legitimă şi suverană, de o 
voinţă condiţionată de situaţia noastră geografică, de limba noastră şi 
de obiceiurile noastre, de numărul ( I ) nostru, de proprietatea noastră, dar 
inainte de toate de sentimentele noastre germane şi de dragostea noas
tră faţă de patrie".  

„Drepturile noastre sînt incontestabile şi atit de adînc înrădăcinate 
în conceptia modernă despre lume, incit nici măcar nu e nevoie de o 

-inimă germană pentru a le recunoaşte l "  
Trăiască „voinţa suverană" a „frăţiei" iudeo-prusace „din 

Netz" ,  care se bazează pe „concepţia modernă despre lume" 

* Vezi volumul de faţă, pag. 394. - Nota Red. 
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şi pe „revoluţia" cu şrapnele şi care îşi are izvorul „în bătăile 
clocotitoare ale pulsului" contemporaneităţii guvenate de 
legea marţială ! Trăiască spiritul german manifestat în lefu
rile funcţionarilor din Poznan, în jaful moşiilor bisericeşti şi 
ale starostiilor şi în avansurile de bani . la Flottwell ! 

După acest cavaler declamator al legitimităţii superioare 
ia cuvîntul un neruşinat „frate din Netz " .  Pentru d-l Senff 
din Inowroclaw, chiar propunerea lui Stenzel este prea poli
ticoasă faţă de polonezi, şi de aceea el propune o formulare 
ceva mai grosolană. Cu aceeaşi impertinenţă cu care, sub 
pretextul prezentării unei formulări proprii, s-a înscris pe listă 
ca vorbitor împotriva propunerii comisiei, el declară că a 
�xclude de la vot pe cei din Poznan înseamnă a comite o ne
dreptate strigătoare la cer : 

„Eu cred că tocmi deputaţii din Poznan sînt chemaţi să-şi dea vo
tul, căci e vorba tocmai de cele mai de seamă drepturi ale celor ce 
ne-au trimis aici".  

D-l Senff vorbeşte apoi despre istoria Poloniei de după 
prima ei împărţire şi o îmbogăţeşte cu o serie de falsificări 
intenţionate şi neadevăruri flagrante, încît, în comparaţie cu 
-el , d-l Stenzel apare ca un cîrpaci demn de compătimit. Tot 
ce este acceptabil la Poznan se datoreşte guvernului prusian 
.şi „fraţilor din Netz". 

„A luat fiinţă marele ducat al Varşoviei. Locul funcţionarilor pru
sieni l-au luat funcţionarii polonezi, şi în 1814  nu se mai putea vedea 
nici urmă din tot binele pe care l-a făcut guvernul prusian acestor pro
vincii".  

D-l Senff are dreptate. „Nu se mai putea vedea nici urmă" 
de iobăgie, de plăţi bugetare făcute de districtele poloneze 
institutelor de învăţămînt prusiene - de pildă Universităţii 
din Halle - şi nici de şantaje şi brutalităţi comise de func
ţionarii prusieni care nu ştiu limba poloneză. Dar Polonia 
încă nu era pierdută, căci, din mila Rusiei, Prusia a ajuns 
din nou la înflorire şi Poznanul a trecut din nou la Prusia. 

„De atunci guvernul prusian a depus din nou eforturi în vederea îm
bunătăţirii situaţiei din provincia Poznan".  

Cine vrea să afle amănunte mai exacte în această pri
vinţă n-are decît să citească memoriul lui Flottwell din 
1841 201• Pînă în 1830 guvernul n-a făcut absolut nimic. In tot 
marele ducat, Flottwell n-a găsit decît patru mile de şosea ! 
Mai e nevoie să enumerăm binefacerile lui Flottwell însuşi ? 
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D-l Flottwell, n birocrat viclean, a căutat sa-1 cumpere pe 
polonezi prin construirea de şosele şi de căi navigabile flu
viale, prin asanarea de mlaştini etc. etc. ; dar el îi cumpăra 
nu cu banii guvenului prusian, i cu propriii lor bani. Toate 
aceste îmbunătăţiri s-au făcut mai ales cu mijloace private 
sau cu mijloacele districtelor respective ; şi dacă guvenul 
mai aloca ici-colo ceva fonduri, acestea nu reprezentau decît 
o parte infimă din sumele pe care le scotea din această pro
vincie sub formă de impozite şi de venit de pe domeniile na
ţionale şi bisericeşti poloneze. Apoi polonezii îi datorează 
d-lui Flottwell nu numai menţinerea suspendării alegerii con
siliilor comunale de către districte (din 1826) , dar mai ales 
exproprierea treptată a moşierilor polonezi prin acapararea 
de către guvern a moşiilor senioriale scoase la licitaţie şi care 
se revindeau numai germanilor loiali (ordinul ministerial lin 
1833) . O ultimă binefacere a administraţiei lui Flottwell a 
fost îmbunătăţirea învăţămîntului. Dar aceasta a fost şi ea 
doar o măsură în vederea prusificării. Şcolile superioare tre
buiau să prusifice pe tinerii nobili şi pe viitorii preoţi catolici 
cu ajutorul profesorilor prusieni, iar cele elementare pe ţă
rani cu ajutorul învăţătorilor prusieni. Care era adevărata 
situaţie a institutelor de învăţămînt ne-a divulgat-o d-l Re
gierungsprasident din Bromberg, Wallach, într-un moment 
de sinceritate imprudentă ; el a scris d-lui prim-preşedinte 
Beurmann că limba poloneză este principala piedică în calea 
răspîndirii culturii şi bunăstării în rîndurile populaţiei ru
rale I Lucrul acesta este, desigur, cit se poate de adevărat 
dacă învăţătorul nu înţelege limba poloneză. - De altfel cei 
ce plăteau aceste şcoli erau tot polonezii, pentru că, în pri
mul rînd, cele mai multe şi mai importante dintre institutele 
care nu serveau direct prusificării au fost înfiinţate şi în
zestrate din contribuţii particulare sau de către consiliile 
districtuale şi, în l doilea rînd, chiar şcolile înfiinţate în ve
derea prusificării erau întreţinute din veniturile mănăsirilor 
secularizate la 31 martie 1833, iar vistieria statului nu acorda 
decît 21 .000 de taleri anual pe o durată de 10 ani. 

De altfel, d-l Flottwell recunoaşte că toate reformele au 
pornit chiar de la polonezi. Faptul că cele mai mari binefaceri 
ale guvenului prusian au constat în încasarea unor rente 
şi impozite însemnate şi în folosirea tinerilor pentru seri
ciul militar prusian, d-l Flottwell îl trece sub tăcere, ca şi 
d-l Senff. 
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Intr-un cuvînt, toate binefacerile guvernului prusian se 
reduc la plasarea subofiţerilor prusieni în provincia Poznan, 
fie ca sergenţi instructori, fie ca învăţători, j andarmi sau 
perceptori. 

Nu putem intra în amănunte în ceea ce priveşte celelalte 
suspiciuni neîntemeiate la adresa polonezilor şi nici în ceea 
ce priveşte datele statistice false ale d-lui Senff. E de ajuns 
s ă  spunem că d-l Senff n-a vorbit decît pentru a-i ponegri pe 
polonezi în faţa adunării. 

A vorbit apoi d-l Robert  Blum. Ca de obicei, el ţine o 
cuvîntare aşa-zisă după toate regulile artei, adică o cuvîn
tare care conţine mai multă simţire decît argumente şi mai 
multă declamaţie decît simţire, şi care de altfel, ca declama
ţie, trebuie s-o recunoaştem, nu produce un efect mai mare 
decît „concepţia modenă despre lume" a d-lui Goeden din 
Krotoszyn. Polonia, barajul împotriva barbariei nordice ... 
Dacă polonezii au vicii, atunci vina o poartă asupritorii lor. .. 
Bătrînul Gagen consideră împărţirea Poloniei drept coşma
rul care apasă asupra vremurilor noastre ... Polonezii îşi iu
besc fierbinte patria şi n-ar strica să luăm pildă de la ei. .. 
Pericolele care ne ameninţă din partea Rusiei... Dacă la Paris 
ar fi învins republica roşie şi ar fi vrut să elibereze Polonia 
cu forţa armelor, ce s-ar fi întîmplat atunci domnilor ? ... Dar 
să fim obiectivi etc. etc. 

Ne pare rău de d-l Blum, dar dacă dezbrăcăm toate aceste 
lucruri frumoase de artificiile lor declamatorii, nu mai ră
mîne nimic altceva decît o palavrageală arhitrivială, fie 
chiar - sîntem gata s-o admitem - o palavrageală în stil 
mare şi de o înaltă măiestrie. Chiar dacă d-l Blum este de 
părere că, dacă vrea să fie consecventă, Adunarea naţională 
ar trebui să procedeze în Schleswig, în Boemia, în Tirolul 
italian, în provinciile ruseşti de la Marea Baltică şi în Alsa
cia conform aceluiaşi principiu ca în Poznan, acesta este un 
argument justificat cel mult faţă de minciunile naţionaliste 
ale unor capete seci şi faţă de inconsecvenţa comodă a ma
jorităţii. Şi dacă este de părere că Germania ar putea s ă  ducă 
tratative în mod convenabil în privinţa Poznanului numai u 
o Polonie deja existentă, noi n-o să  contestăm acest lucru, 
dar trebuie totuşi să remarcăm că acest argument, singurul 
întemeiat din cuvîntarea lui, a fost deja dezvoltat de sute de 
ori şi mult mai bine de către polonezii înşişi, pe cînd la d-l 
Blum el a fost aruncat fără nici un rezultat, „cu moderaţie şi 
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indulgenţă cuţătoareu ,  ca o săgeată retoică tocită în piep
tul împietit al majorităţii. 

D-l Blum are dreptate cînd spune că şrapnelele nu sînt 
argumente, dar nu are dreptate - şi dînsul ştie acest lucru 
- cînd se situează în mod obieciv pe un punct de vedere 
„moderatu ,  superior. Se poate ca d-l Blum să nu fie edificat 
asupra problemei poloneze, şi asta din propia lui ină. D ar 
faptul că el 1 )  crede că va reuşi s ă  obţină de la majoritate 
ca aceasta să ceară fie măcar n raport de la puterea cen
trală şi 2) că îşi închipuie că pin raportul acestor miniştri 
i puterii centrale, care cu ocazia zilei de 6 august s-au ple
cat atît de uşinos în faţa poftelor de dominaţie ale pusaci
lor, că pin raportul acestor miniştri ar cîştiga ceva, asa este 
o notă proastă pentru d-l Blum 202• Pentru cel ce vrea să se 
situeze pe o poziţie „categoric de stîngau ,  prima condiţie 
este să lase la o parte orice indulgenţă ruţătoare şi să re
nunţe la speranţa de a obţine ceva - fie cît de puţin - de 
la majoitate. 

In general, în problema poloneză aproape toţi cei de 
stînga nu fac, ca de obicei, decît să peroreze sau să debiteze 
aiureli fanteziste, fără să se ocupe cît de cît de materialul 
faptic, de conţinutul practic al problemei. Or, tocmai în 
această direcţie materialul era atît de bogat, iar faptele atît 
de flagrante. Dar pentu asta ar fi trebuit desigur studiată 
problema, lucru de care te poţi însă, fireşte, dispensa o dată 
ce ai trecut prin purgatoriul alegerilor şi nu mai eşti răspunză
tor faţă de nimeni. 

In cursul relatării dezbateilor vom reveni asupra puţine
lor excepţii. Mîine vom avea de spus cîteva cuvinte despre 
d-1 Wilhelm Jordan, care nu constituie de loc o excepţie, ci 
se alătură de data aceasta, în sensul literal al cuvîntului, şi 
nu fără motive, gloatei. 
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V 

Colonia, 25 august. In sfîrşit, paras1m, slavă domnului, 
terenul plat l simplei palavrageli, pentru a păşi în domeniul 
măreţelor excursii alpine ale marilor dispute I In sfîrşit, ur
căm acele culmi care străpung norii, unde îşi au cuibul vul
turii, unde omul poate privi în ochi dumnezeirea şi de unde 
el cată în jos cu dispreţ spre micul vierme care luptă în abis 
u puţinele argumente ale raţiunii omeneşti obişnuite I In 
sfîrşit, după hărţuiala unui Blum cu un Stenzel, cu un Goe
den, cu un Senff clin Inowroclaw, începe marea bătălie, în 
care eroi de talia celor ai lui Ariosto acoperă cu aşchii din 
lăncile spiritului lor întinsul cîmpului de luptă I 

Rîndurile luptătorilor se desfac pline de respect, şi, agi
tîndu-şi spada, năvăleşte d-l Wilhelm Jordan din Berlin. 

Dar cine este d-l Wilhelm Jordan din Berlin ? 
Pe vremea cînd erau la modă literaţii germani, d-l Wil

helm Jordan din Berlin era literat la Konigsberg. Aici se 
ţineau adunări semilegale la „Bottchershofchen" ; d-l Wil
helm Jordan s-a dus şi el acolo şi a recitat o poezie : „Coră
bierul şi dumnezeul său" şi a fost expulzat. 

D-l Wilhelm Jordan din Berlin s-a dus la Berlin. Acolo se 
fineau adunări studenţeşti. D-l Wilhelm Jordan a citit într-o 
astfel de adunare o poezie, , ,Corăbierul şi dumnezeul său" , şi 
a fost expulzat. 

D-l Wilhelm Jordan din Berlin s-a dus pe urmă la Leipzig. 
Acolo aveau de asemenea loc nişte întruniri nevinovate. D-l 
Wilhelm Jordan a citit o poezie : „Corăbierul şi dumnezeul 
său" ,  şi a fost expulzat. 

D-l Wilhelm Jordan a publicat şi o serie de lucrări : o poe
zie, „Clopotul şi tunul " ; o culegere de cîntece populare litua
niene, printre care şi producţii personale, şi anume cîntece 
poloneze compuse de el ; traduceri din George Sand ; o re-
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vistă, „Lumea înţeleasă" 203 de neînţeles, şi aşa mai departe, 
în slujba prea cunoscutului domn Otto Wigand, care n-a ajuns 
încă atît de departe ca originalul său francez, d-l Pagnerre ; 
de asemenea o traducere a cărţii „Histoire de Pologne" de 
Lelewel, cu o prefaţă polonofilă etc. 

Dar a venit revoluţia. En n lugar de la Mancha cuyo 
nombre no quiero acordarme * - într-o localitate din Mancha 
germană, adică din marca Brandenburg, unde cresc donchi
şoţi -, într-o locaitate al cărei nume nu ţin să mi-l amintesc, 
d-l Wilhelm Jordan din Berlin s-a prezentat în calitate de 
candidat pentru Adunarea naţională germană. Ţăranii din 
acest district nutreau sentimente blînde - constituţionale. 
D-l Wilhelm Jordan a ţinut mai multe cuvîntări convingătoare, 
pline de cea mai constituţională blîndeţe. Ţăranii, încîntaţi, 
l-au ales deputat pe acest mare om. De îndată ce a sosit la 
Frankfurt, nobilul iresponsabil s-a situat pe o poziţie „ex
tremă" de stînga şi a votat cu republicanii. Ţăranii, care în 
calitatea lor de alegători îl fabricaseră pe acest Don Quijote 
parlamentar, i-au trimis un vot de neîncredere, i-au reamintit 
promisiunile făcute şi l-au rechemat. Dar d-l Wilhelm Jordan 
se simte tot atît de puţin legat de cuvîntul dat ca şi un su
veran şi continuă cu orice prilej să facă să răsune în adunare 
clopotul şi tunul său. 

De fiecare dată cînd d-l Wilhelm Jordan s-a urcat la am
vonul bisericii Sf. Paul 204, el n-a făcut în fond altceva decît 
să citească o poezie : „Corăbierul şi dumnezeul său" ,  ceea ce 
nu înseamnă însă că din această cauză ar fi meritat să fie 
expulzat. 

Dar să auzim ultimul dangăt de clopot şi cele mai recente 
bubuituri de tun ale marelui Wilhelm Jordan u privire la 
Polonia. 

„Eu cred mai degrabă că trebuie să ne înălţăm pînă la punctul de 
vedere istoric universal, prin prisma căruia trebuie examinată impor
tanţa chestiunii Poznanului ca episod al marii drame poloneze•.  

Dintr-o dată straşnicul domn Wilhelm Jordan ne ridică cu 
mult deasupra norilor, pe acest Chimborazo - acoperit de 
nea şi avîntat spre înălţimi - al „punctului de vedere istoric
universal " şi ne deschide cea mai vastă perspectivă. 

* - Intr-un sătuc din la Mancha de al cărui nume nu ţin să-mi aduc 
aminte (primele cuvinte din romanul lui Cervantes „Don Quij ote"). -
Nota Red. 
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In prealabil el mai zăboveşte însă o clipă în sfera cotidia
nului explicaţiilor „speciale" , de alfel cu mult succes. Cîteva 
exemple : 

„Mai tîrzm, el • (districtul Netz) „a revenit Prusiei prin convenţia de 
la Varşovia• (vrea să spună prin prima împărţire) , „şi de atunci a ră
mas al Prusiei, abstracţie făcînd de existenţa intermitentă şi efemeră a 
ducatului Varşoviei". 

D-l Jordan vorbeşte aici despre districtul Netz în opozi
ţie cu restul Poznanului. Dar după ce izvor se călăuzeşte el 
aici - el, campionul punctului de vedere istoric-universal, 
cunoscătorul istoriei Poloniei, traducătorul lui Lelewel ? 
După nici un alt izvor decît discursul d-lui Senff din Inowro
claw I Şi se călăuzeşte pînă-ntr-atîta, incit uită cu totul că şi 
restul Poznanului, care făcuse parte din Polonia mare, în 1794 
.,a revenit Prusiei, şi de atunci - abstracţie făcînd de exis
tenţa intermitentă şi efemeră a ducatului Varşoviei - a ră
mas al Prusiei " .  Dar despre asta nu vorbise Senff, „fratele din 
Netz" ,  şi de aceea „punctul de vedere istoric-universal " nu 
ştie altceva decît că districtul Poznan „a revenit Prusiei" abia 
în 1815 

„De asemenea, după cum se poate deduce din însuşi numele acestor 
oraşe, districtele apusene Birnbaum, Meseritz, Bomst, Fraustadt • au 
fost din timpuri imemorabile germane prin majoritatea covîrşitoare a 
populaţiei lor• . 

Şi districtul Miedzychod, d-le Jordan, „după cum se poate 
deduce din însuşi numele acestui district, a fost din timpuri 
imemorabile polonez" prin majoritatea covîrşitoare a popu
laţiei sale, - nu-i aşa, d-le Jordan ? 

Districtul Miedzychod este însă unul şi acelaşi cu distric
tul Birnbaum. In limba poloneză, oraşul se numeşte Mied
zychod. 

Ce sprijin vor găsi aceste „camere de reunificare" etimo
logice ale „punctului de vedere istoric-universal" l „lumii 
înţelese" abia în germano-creştinul domn Leo I Ca să nu mai 
menţionăm că şi Mailand, Littich, Genf, Kopenhagen ** au 
fost „din timpuri imemorabile germane, după cum se poate de
duce din însuşi numele acestor oraşe" ; oare „punctul de ve
dere istoric-universal" „nu deduce şi din însuşi numele" ora-

* Denumirile poloneze : Miedzyhod, Miedzyrzecz, Babimost, Wsehowa. 
- Nota Red. 

** Denumirile germane ale oraşelor Milano, Liege, Geneva, Copenhaga. 
- Nota Red. 
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şelar Haimons-Eichicht, Welsch-Leyden, Jenau şi Kaltenfelde 
că ele au fost „din timpuri imemorabile germane" ? Punctului 
de vedere l istoriei universale îi va fi, fără îndoială, greu să 
descopere pe hartă aceste străvechi nme germane, şi numai 
d-lui Leo - care le-a fabricat el singur - va trebui să-i mul
tumească cînd va afla că sub aceste nume trebuie să se în
teleagă Le Quesnoi, Lyon, Gnua şi Campa Freddo. 

Ce va spune punctul de vedere istoric-universal dacă fran
cezii vor reclama în viitorul apropiat Cologne, Coblence, 
Mayence şi Francfort * drept pămînt francez din timpuri ime
morabile ? Atunci va fi vai şi amar de punctul de vedere is
toric-universal I 

Dar să nu zăbovim pea mult la aceste petites miseres de 
la vie humaine * * ,  care s-au întîmplat chiar şi unor oameni 
mai mari. Să-l urmăm pe d-l Wilhelm Jordan din Berlin în 
sferele mai înalte ale zborului său. Aici aflăm despre polo
nezi că „îi iubeşti cu atît mai mult u cît eşti mai departe de 
ei şi cu cît îi cunoşti mai puţin, şi îi iubeşti cu atît mai puţin 
cu cît vii în contact mai direct cu ei" ,  şi că, prin urmare, 
„această afecţiune" nu se bazează atîta „pe o superioritate 
real. a caracterului polonez, cît pe un anumit idealism cos
mopolit" .  

Cum va explica însă punctul de vedere istoric-universal că 
popoarele de pe glob nu „iubesc" un alt popor nici cînd „sînt 
mai departe de el" ,  nici cînd „vin în contact mai direct cu el" ; 
că ele dispreţuiesc, exploatează, ridiculizează şi calcă în pi
cioare acest popor cu o unanimitate cum rar s-a mai văzut ? 
Acest popor sînt germanii. 

Punctul de vedere istoric-universal va spune că aceasta 
se bazează pe un „materialism cosmopolit", şi cu asta a s căpat. 

Dar fără să-i pese de asemenea mici obiecţii, vlturul is
toric-universal îşi înalţă aripile tot mai cutezător, tot mai sus, 
pînă ce, în cele din urmă, plutind în eterul pur al ideii în sine 
şi pentru sine, izbucneşte în următorul imn eroic-istoric
universal-hegelian : 

„Oricît ai da dreptate istoriei, care în drumul ei trasat de necesitate 
striveşte întotdeauna fără milă, cu călcîiul ei de fier, un popor care nu 
mai este destul de puternic pentru a se menţine între naţiuni egale, ar fi 
totuşi inuman şi barbar să nu ai nici o compasiune pentru îndelungul cal
var al unui asemenea popor, şi eu sînt departe de a fi atît de insensibil". 

* Denumirea franceză a oraşelor : Colonia, Coblenz, Mainz şi Frank
furt. - Nota Red. 

** - mici neplăceri ale vieţii omeneşti. - Nota Trad. 
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(Dumnezeu te va răsplăti, nobile Jordan I) „Una este însă să fii zguduit 
de o tragedie, şi  alta să vrei să revoci această tragedie. Numai necesi
tatea implacabilă căreia îi este subordonat eroul face ca destinul lui să 
devină > adevărată tragedie, şi a interveni în desfăşurarea acestui des
tin, a voi, din compasiune omenească, să opreşti şi să întorci înapoi roata 
istoriei înseamnă să te expui tu însuţi pericolului de a fi zdrobit de ea. 
A dori restaurarea Poloniei numai pentru că pieirea ei te umple de o 
tristeţe îndreptăţită înseamnă, după mine, a da dovadă de un sentimen
talism stupid I "  

C e  bogăţie d e  idei I Ce înţelepciune adîncă I C e  limbaj 
inspirat I Aşa va glăsui punctul de vedere istoric-universal 
cînd îşi va corecta ulterior cuvîntările stenografiate. 

Polnezii trebuie să aleagă : sau vor să joace „o adevărată 
tragedie" , şi atunci trebuie să se lase u docilitate striviţi de 
căloîiul de fier şi zdrobiţi de roata istoriei şi să-i spună lui 
Nikolai : „Stăpîne, !facă-se voia ta I "  Sau vor s ă  se revolte şi 
să încerce s ă-i facă şi ei odată pe asupritorii lor să simtă pe 
propriul grumaz „călciiul de fier al istoriei" .  In cazul acesta 
ei n-ar mai juca „o adevărată tragdie",  iar d-l Wilhelm Jor
dan din Berlin nu s-ar mai putea interesa de ei. Aşa glăsuieşte 
punctul de vedere istoric-universal căruia profesorul Rosen
kranz i-a făcut ducaţia estetică. 

In ce a constat ncesiatea implacabilă, de fier care, 
pentru moment, a distrus Polonia ? In descompunerea demo
ciaţiei nobiliare, bazată pe iobăgie, adică în apariţia în sinul 
nobilimii a unei mari aristocraţii. Aceasta a însemnat un 
progres, întrucît era singura cale de a scăpa de rînduielile 
perimate ale democraţiei nobiliare. Şi care a fost umarea ? 
Umarea a fost că călcîiul de fier al istoriei, adică cei trei 
autocraţi ai răsăritului, au strivit Polonia. Aristocraţia a fost 
nevoită să accpte alianţa u străinătatea pentru a se răfui 
cu democraţia nobiliară. Aristocraţia poloneză a rămas pînă 
de curînd, în parte chiar pînă azi, aliata leală a înrobitorilor 
Poloniei. 

Şi în ce constă necesitatea implacabilă, de fier ca Polo
nia să devină din nou liberă ? In aceea că dominaţia aris
tocraţiei în Polonia, care din 1815 nu a încetat - cel puţin 
în Poznan şi Galiţia şi în parte chiar şi în Polonia rusească -, 
este astăzi tot atît de perimată şi subminată ca şi democraţia 
micii nobilimi în 1 Tl2 ; în aceea că restabilirea democraţiei 
agrare a devnit pentru Polonia o problmă vitală nu numai 
politică, ci şi socială ; în aceea că sursa existenţei poporului 
polonez, agricultura, se duce de ripă dacă ţăranul ioba" sau 
„clăcaş• (robotpflichtige) nu devine proprietar de pămînt 

25 - M a rx-Engels, Opere, voi. 5 
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liber ; în aceea că revoluţia agrară este imposibilă fără cuce
irea concomitentă a unei existenţe naţionale, a stăpînirii 
coastei Mării Baltice şi a gurilor fluviilor poloneze. 

Şi aceasta numeşte d-l Jordan din Berlin a voi să opreşti 
roata istoriei, ba încă să şi o întorci înapoi I 

Fireşte, vechea Polonie a democraţiei nobiliare este dP 
mult moartă şi îngropată, şi numai d-l Jordan poate susţine 
că cineva vrea s ă  revoce „adevărata tragedie" a acestei 
Polonii ; fosă acest „erou" al tragediei a zămislit un fiu 
robust, pe care, ce-i drept, multor literaţi berlinezi Îlfumu
raţi le-o fi teamă să-l cunoască mai 1îndeaproape ; acest fiu. 
care abia se pregăteşte să-şi reprezinte propria sa dramă şi 
să pună mina pe „roata istoriei " ,  dar a cărui victorie este 
asigurată, este Polonia democraţiei ţărăneşti. 

Puţină beletristică pompoasă şi răsuflată, puţin dispreţ 
afectat pentru lume - dispreţ care la Hegel constituia o 
dovadă de curaj, în timp ce la d-l Jordan devine o neghiobie 
anostă şi ieftină -, într-un cuvînt, puţin clopot şi puţin tun, 
„un sunet gol şi fum" 205 prezentate în fraze proaste şi în 
plus o confuzie şi o ignoranţă crasă în ceea e priveşte rela
ţiile istorice cele mai obişnuite - iată la ce se reduce între
gul punct de vedere istoric-universal I 

Trăiască punctul de vedere istoric-universal cu lumea 
sa înţeleasă I 
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VI 

Colonia, 26 august. Ziua a doua a bătăliei ne oferă un 
tablou şi mai grandios decît prima. Ce-i drept, ne lipseşte un 
Wilhelm Jordan din Berlin, ale cărui cuvinte cuceresc ini
mile tuturor ascultătorilor, dar să ne resemnăm : un Rado
witz, un Wartensleben, un Kerst şi un Rodomonte-Lichnow
ski 206 nu sînt nici ei de lepădat. 

Primul se urcă la tribună d-l Radowitz. Liderul dreptei 
vorbeşte concis, precis, chibzuit.  Nu uzează de mai mult pa
tos de cît e necesar. Poneşte de la premise false, dar din 
aceste premise trage concluzii rapide, concentrate. Mizează 
pe teama celor de dreapta. Siguranţă calmă a succesului, ba
zată pe laşitatea majorităţii. Un profund dispreţ pentru toată 
adunarea, pentru dreapta, ca şi pentru stînga. Acestea sînt 
trăsăturile esenţiale ale scurtului discurs pe care l�a rostit 
d-l Radowitz, şi noi înţelegem perfect de bine efctul pe care 
au trebuit să-l producă aceste puţine cuvinte, glaciale şi lip
site de înflorituri, într-o adunare obişnuită să asculte exer
ciţiile retorice cele mai grandilocvente şi mai lipsite de 
conţinut. D-l Wilhelm Jordan din Berlin ar fi fost feicit dacă, 
cu întreaga sa lume de năluci „înţeleasă" şi neînţeleasă, ar fi 
obţinut măcar a zecea parte din efectul pe care l� produs 
d-l Radowitz cu discursul său scurt şi, în fond, deopotrivă 
de l ipsit de orice conţinut. 

D-l Radowitz nu este un „caracter" ,  nu este un om corect, 
cu convingeri ferme, ci o figură bine conturată, încît e de 
ajuns să citeşti un singur discur� al lui pentru a cunoaşte 
perfect omul. 

Noi n-am rîvit niciodată la onoarea de a fi organul unei 
stîngi parlamentare oarecare. Dimpotrivă, ţinînd seamă de 
elementele multiple şi disparate din care s-a format partidul 
democrat în Germania, am considerat că este absolut necesar 

25* 
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să-i supraveghem pe democraţi cu mai multă atenţie dcît pe 
oricare alţii. Şi faţă de lipsa de energie, de hotărîre, de talent 
şi de cunoştinţe pe care o întîlnim, cu foairte puţine excepţii, 
la conducătorii tuturor partidelor, sîntem bucuroşi să găsim 
în d-l Radowitz cel puţin un adversar cu posibilităţi egale. 

După d-l Radowitz urmează la tribună d-l Schuselka. Cu 
toate avertismentele anterioare, cuvîntarea lui a fost touşi 
un patetic apel la inima auditoriului. Un discurs interminabil, 
presărat pe alocuri cu exemple din istorie şi, ici-colo, cu o 
oarecare judecată practică austriacă. In general, o cuintare 
obositoare. 

D-l Schuselka a plecat la Viena, fiind ales şi acolo în 
parlament. Acolo se simte la locul lui. Dacă la Frfurt 
se situa în aripa slîngă, la Viena a nimer it în centru ; dacă 
la Frankfurt a mai fost în stare să joace un oarecare rol, 
la Viena a suferit, încă de la primul său discurs, un şc. 
Asta-i soarta tuturor acestor somităţi beletristice, filozofice 
şi flecare, care s-au folosit de revoluţie numai pntru a se 
căpătui. E destul să-i muţi pentru un moment pe un teren 
cu adevărat revoluţionar, şi au şi dis.părut. 

Urmează la 1ribună ci-devant *-contele von Wartensleben. 
D-l Wartensleben apare ca un om placid, plin de bunăvo
inţă, care povesteşte anecdote despre campania pe care a 
făcut-o în 1 830 la graniţa Poloniei ca soldat l Landwehuli, 
ca apoi să facă p e  S ancho Pansa, adresîndu-se polonezilor 
cu prove"be de felul : , ,Mai bine vrabia din ină decît 
cioara de pe gard" .  El se pricepe totuşi să insinueze, u a er 
de nevinovăţie, şi obsevaţia perfidă : 

„Cum se face că nu s-au găsit nici măcar funcţionari polonezi care 
să vrea să preia reorganizarea în acea parte a Poznanului ce urmează 
a fi cdată 1 Mă tem că le este frică de ei înşişi, că nu se simt destul 
de competenţi pentru a putea organiza în linişte populaţia şi folosesc 
drept pretext firmaţia că dragostea pe cre o nutresc faţă de patria 
lor - Polonia - i-ar împiedica să semene măcar germenul unei renaş
teri fericite I "  

Cu alte cuvinte, polonezii luptă fără întrerupere de optzci 
de ani, cu s acrificiul vieţii şi averii lor, pentu o cauză pe 
care ei înşişi o consideră imposibilă şi absurdă. 

Pînă la urmă d-l Wartensleben se raliază la părrea 
d-li Radowitz. 

Se urcă la tribuna d-l Janiszewski din Poznan, membru 
al comitetului naţional din Poznan. 

* - fostul. - Nota Trad. 
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Discursul d-lui Janiszewski este pimul discurs de o eloc
venţă cu adevărat parlamentară care a răsunat de la tribuna 
bisericii Sf. Paul. In sfîrşit, ne este dat să ascultm un orator 
care nu aleargă numai după aplauzele sălii, în cuvintele 
căruia răsună o pasiune autentică, vie şi care tocmai de 
aceea produce cu totul alt efect decît toţi oratorii dinaintea 
lui. Apelul lui Blum la conştiinţa adunăii, patosul ieftin al lui 
Jordan, 1consecvenţa glacială a lui Radowitz, prolixitatea 
familiară a lui Schuselka dispar toate în faţa acestui polonez 
care apără existenţa naţiunii sale şi reendică drptul său 
incontestabil. Janiszewski vorbeşte avîntat, cu înflăcărare, 
dar nu declamatoriu ; el nu face dedît să expună cu o indig
nare îndreptăţită îaptele aşa cum sînt, singurul mod în care 
pot fi descrise asemenea fapte, indignare care este de două 
ori mai Îndreptăţită după născocirile neruşinate debitate în 
cursul dezbaterilor de pînă acm. Discursul lui, care consti
tuie realmente punctul central al dezbaterii, respinge toate 
atacurile de mai înainte la adresa polonezilor, îndreaptă 
toate greşelile comise de către amicii Poloniei, readuce 
dezbaterile pe singurul lor teren practic şi just şi respinge 
cu anticipaţie argumentele cele mai sonore pe care le-ar 
putea aduce oratorii dreptei ce-i vor urma la tribună. 

„Pe polonezi i-aţi înghiţit voi, dar jur că nu veţi reuşi să-i digeraţi I "  

Acest rezmat elocvent al discrsului lui Janiszewski ne 
va rămîne bine întipărit în minte, ca şi mîndria cu care a 
răspuns el la milogeala amicilor Poloniei : 

„Mă adresez dv. nu ca un cerşetor, ci pe baza unui drept incontesta
bil ; nu fac apel la simpatie, ci la dreptate". 

După d-l Jniszewski urmează d-l director Kerst din 
Poznan. După p olonezul care luptă pentru existenţa, pentru 
libertatea sodală ş i  politică a poporului său, urmează das
călul prusian imigrat în Poznan care luptă pentru salariul 
său. După sublima indignare vibrînd de pasiune a celui asu
prit - nobrăzara crasă a birocratului care trăişte de pe 
urma asupriii. 

Impărţirea Poloniei, „care este considerată astăzi o ru
şine", a fost la timpl ei „n eveniment cu totul obişnuit• .  

„Dreptul popoarelor d e  a s e  despărţi după criteriul naţionalităţii e un 
drept cu totul nou şi nu e recunoscut nicăieri". ,,ln politică hotărăşte 
numai posesiunea de fapt•. 
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Acestea sînt cîteva din aforismele lapidare pe care îşi 
bazează d-l Kerst argumentaţia sa. Urmează apoi cele mai 
grosolane contradicţii : 

„O dată cu Poznanul - spune el - i-a revenit Germaniei o fîş1e de 
pămînt, care este, fără îndoială, polonez în cea mai mare parteu - şi 
ceva mai departe : „ln ceea ce priveşte partea poloneză a Poznanului, 
ea n-a solicitat anexarea la Germania, şi, după cite ştiu, domnilor, nici 
dv. nu aveţi intenţia să alipiţi această parte împotriva voinţei ei ! " .  

Aceste raţionamente el le însoţeşte c u  date statistice pri
vitoare la componenţa etnică - date luate din faimoasele 
statistici ale „fraţilor din Netz " ,  potrivit cărora sînt socotiţi 
polonezi numai cei care nu înţeleg de loc limba germană, în 
timp ce germani sînt socotiţi toţi cei ce îndrugă cîteva 
cuvinte în limba germană. Şi, în sfîrşit, un calcul oarte meş
teşugit care demonstrează că atunci cînd a avut loc votarea 
in dieta provincială din Poznan, minoritatea de 17 contra 26, 
care a votat pentru alipirea la Germania a reprezentat de fapt 
majoritatea. 

„Conform legii provinciale, ar fi fost de fapt necesar ca majoritatea 
să reprezinte 2/3 pentru a fi legal constituită. E drept că 17 nu reprezntă 
exact % din 26, dar fracţiunea care lipseşte este atit de mkă, incit nu 
merită să fie luată în consideraţie într-o chestiune atît de serioasă ! ! "  

Prin urmare, dacă minoritatea întruneşte 2/3 din majori
tate, atunci, „conform legii provinciale" ,  ea reprzintă majo
ritatea l Vechiul prusaism îl va felicita, fără îndoială, pe 
d-l Kerst p entru această descoperire. - D e  fapt însă lucurile 
stau astfel : pentru a face o propunere, 2/3 din voturi trebuie 
să se pronunţe în favoarea acesteia. O astfel de propnere 
a fost aceea de prmire în Confederaţia germană. Propunerea 
de primire ar fi fost deci legală numai dacă 2/a din adunare, 
2/3 din 43 de votanţi, ar i votat pentru. ln loc de acesta, 
aproape 2/3 au votat contra. Dar ce folos ? 17  reprezintă doar 
aproape „2/s din 43" I 

Că polonezii nu sînt o naţiune atît de „cultă" ca c etăţenii 
„ statului intelectualităţii " este lesne de înţeles, de vreme ce 
statul intelectualităţii le dă drept profesori astfel de mate
maticieni. 

D-l Clemens din Bonn face observaţia justă că guvenul 
prusian nu a ţintit să germanizeze Poznanul, i să-l prusifice, 
şi compară încercările de psificare a Poznanului u incer
cările similare făcute în Renania. 
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D-l Ostendorf din Soest, vlăstarul „pămîntului roşu" *, 
revarsă un întreg potop de banalităţi politice şi de palavre, 
se pierde în posibilităţi, probabilităţi şi presupunei, bate 
cîmpii, sare de la d-l Jordan la francezi, de la republioa roşie 
la pieile roşii din America de Nord, pe cae îi pune pe 
aceeaşi treaptă cu polonezii, după m pe „fraţii din Netz " 
îi compară cu yankeii. Paralele �ndrăzneţe, demne de pămîn
tul roşu I D-1 Kerst, d-l Senff, d-l Goeden in chip de colo
nişti din pădurile virgine ale Americii, cu puşti şi lopeţi, 
adăpostindu-se în cabane făcute din buşteni - ce nostimadă 
fără pereche I 

Urcă la tribună d-l Franz Schmidt din Lowenberg. Vor
beşte calm şi sobru, ceea ce constituie un merit cu atît mai 
mare pentru el cu cit d-l Schmidt aparţine unei pături sociale 
care îndrăgeşte declamaţia mai mult decît orice, şi anume 
clerului catolic-german. D-l Schmidt, al cărui discurs a fost, 
în orice caz, cel mai bun după acela al lui Janiszewski, întru
cit a fost cel mai convingător şi mai competent din toată 
dezbaterea, d-l Schmidt dovedeşte comisiei că sub aparenta 
eruditie de care s-a făcut atîta paradă (şi al cărei conţinut 
l-am analizat) se ascunde oea mai crasă ignoranţă în ceea ce 
priveşte· siuaţia de fapt. D-l Schmidt a trăit ani de zile în 
marele ducat Poznan şi e în măsură să dovedească comisiei 
greşelile extrem de grosolane care au fost comise chiar ;;i 
numai în legătură cu districtul acesta mic pe care îl cunoaşte 
mai de aproape. El arată că comiia n-a dat adunării lămuri
rile necesare tocmai în punctele ele mai esenţiale, că ea îi 
cere de-a dreptul acesteia să ia hotărîri în vînt, fără să aibă 
la îndemînă nici un fel de material şi fără să cunoască pro
blema. El vra, înainte de toate, să fie lămurită adevărata 
stare de lucrui şi demonstează că propunerile comisiei sînt 
în contradicţie cu propriile ei premise ; citează memoriul lui 
Flotwell şi-l învită pe acesta - 1care, ca deputat, este şi el 
de faţă - să ia cuvîntul în cz că acest document este fals. 
El aduce, în sfîrşit, la cunoştinţa publicului cum „fraţii din 
Netz " au venit la Gagen şi, comunicîndu-i ştirea falsă că 
la Ponan ar fi izbucnit o răscoală, au vrut să-l determine să 
pună capăt cit mai degrabă dezbaterilor. E drept că Gagen 
contestă acest fapt, totuşi d-l Kerst s-a lăudat în gura mare 
că aşa stau lucrurile. 

• - Westfalia. - Nota Red. 
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Majoritatea s-a răzbunat pe d-l Schmidt pentru discursul 
său curajos prin aceea că a avut grijă c a  acest discurs să 
fie denaturat în d area de seamă stenografică. D-l Schmidt a 
corectat el însuşi de trei ori o absurditate strecurată într-un 
loc, şi u toate acestea greşeala a apărut. Tărăboi împotriva 
lui Schl6ffel, act de violenţă făţişă împotriva lui Brentane 207 ,  
falsificare împotriva lui Schmidt - nimic de zis, subtili 
critici mai sînt domnii de dreapta I 

Ultimul care a luat cuvîntul a fost d-l Lichnowski. Pe 
acest amic însă ni-l rezervăm pentru articolul următor ; un 
orator de talia d-lui Lichnowski nu poate fi tratat aşa la 
repezeală I 
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VII 

Colonia, 3 1  august. - La tribună p ăşeşte, cu maniere 
galante, cavalereşti şi cu un surîs plin de sine, bel-homme '-ul 
adunării, Bayard-ul german fără frică şi fără prihană, ex-prin
cipele (§ 6 din drepturile fundamentale 208) von Lichnowski. 
El debitează, cu cel mai autentic accent de locotenent prusac 
şi cu o nonşalanţă plină de dispreţ, cele cîteva frînturi de 
idei pe  care vrea să le comunice Adunării. 

Frumosul cavaler reprezintă un moment absolut necesar 
în aceste dezbateri. Cei pe care domnii Goeden, Senff şi 
Kerst nu i-au convins îndeajuns ce oameni onorabili sînt 
germanii polonezi pot vedea din exemplul cavalerului Lich
nowski ce apariţie inestetică este - în ciuda exteriorului 
elegant - slavul prusificat. D-l Lichnowski este un conaţio
nal al germanilor polonezi ; el completează documentele pin 
simpla sa apariţie la tribună. Şleahticiul ** din Silezia supe
rioară, transformat în iuncher prusac de la ţară, ne oferă un 
exempJu viu de ceea ce are de gînd să facă binevoitorul gu
ven prusian din nobilimea in Poznan. D -l lchnowsi, în 
ciuda tuturor asigurărilor s ale solemne, nu este un german, i 
un polonez „reorganizat" ; el ii nu vorbeşte limba germană, 
i limba prusacă. 

D-1 Lichnowski începe prin a asigura în mod solemn pe 
cei prezenţi de simpaia cea mai cavalerească pe care o nu
treşte faţă de polonei ; el face complimente d-lui Janiszewski, 
revendică pentru polonezi „marea poede a maririJui" şi 

• - făt-frumos. - Nota Trad. 
•• Şleahticiu - nobil polonez ; ca membru al micii nobilimi (szlahta 

z.gonow.) , avea dreptul de liberum veto la alegerile pentru rege şi 
n parlament. - Nota Trad. 
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apoi, deodată, î!toarce foaia : de ce a scăzut această simpatie ? 
Pentru că la toate insurecţiile şi revoluţiile „polonezii au fost 
în prima linie pe baricade" I Aceasta este, fără îndoială, o 
crimă care nu se va mai repeta de îndată ce polonezii vor fi 
„reorganizaţi" ; de altfel sîntem în măsură să-l asigurăm pe 
d-l Lichnows. că poate fi liniştit că şi printre „emigranţii po
lonezi " ,  şi chiar printre nobilii polonezi - care, după părerea 
lui, au decăzut atît de mult în exil -, există oameni care s-au 
ţinut cu totul departe de orice contact cu baricadele. 

Urmează apoi o scenă comică. 

Lichnowski : „Domnii de stinga, care calcă în p1c10are pergamentele 
îngălbenite, au invocat în mod cit se poate de straniu dreptul istoric. In 
:eea ce priveşte problema poloneză, nu există nici un drept în virtutea 
căruia ai putea să apelezi la unele date mai mult decît la altele. Pentru 
lreptul istoric nici nu există nici o dată. (Hohote de rîs în aripa stingă *). 

Pentru dreptul istoric nici nu există nici o dată".  (Hohote de rîs în 
aripa stingă). 

Preşedintele : „Domnilor, lăsaţi-l, vă rog, pe vorbitor să-şi termine 
fraza, nu-l întrerupeţi " .  

Lichnowski : „Dreptul istoric nici n u  are nici o dată" .  (Rîsete î n  aripa 
stingă). 

Preşedintele : „Vă rog să nu întrerupeţi pe vorbitor, vă rog, p ăstraţi 
linişte I "  (Agitaţie în sală). 

Lichnowski : „Pentru dreptul istoric nu există nici o dată (strigăte 
de „bravo I" şi animaţie în aripa stingă **) care ar putea să revendice un 
rhept mai mare faţă de o dată anterioară ! " .  

Nu am avut dreptate cînd am spus că nobilul cavaler nu 
vorbeşte limba germană, ci limba prusacă ? 

Dreptul istoric care nici nu are nici o dată găseşte un ad
versar de temut în persoana nobilului nostru paladin : 

„Dacă ne întoarcem la trcutul îndepărtat, găsim" (în Poznan) „multe 
1istricte care au fost sileziene şi germane 1 iar dacă mergem şi mai de
parte, ajungem la vremea cînd Leipzigul şi Dresda au fost construite 
ne către slavi, şi  ajungem apoi la Tacit, şi dumnezeu ştie unde n e-ar 
duce aceşti domni dacă am aprofunda această temă" .  

Prost trebuie să mai stea lucrurile în lume I Nobilimea 
prusiană trebuie să-şi fi ipotcat iremediabil moşiile, credi
torii evrei să fi devenit grozav de insistenţi, scadenţele poli-

* Rîsul a fost provocat de greşeala gramaticală a lui Lichnowski, care 
a folosit două negaţii la rînd („Fir das historische Recht gibt es kein 
Datum nicht• ), ceea ce contravine regulelor limbii germane. Folosind în 
mai multe rînduri în prezenta serie de articole această expresie a lui 
Lichnowski. Engels păstrează peste tot şi construcţia greşită din punct 
de vedere graatical a frazei. - Nota Red. 

** De data aceasta Lichnowski a construit corect fraza. - Nota Red. 
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ţelor să se i precipitat veriginos, vînzările la licitaţie, de
tenţiunea, destituirea din serviciu din pricina datoriilor con
tractate în mod uşuratic, - toate aceste grozăvii ale unei 
crunte jene financiare trebuie să ameinţe nobilimea pru
siană cu ruina inevitabilă pentru ca un Lichnowsi să combată 
acelaşi drept istoric pentru care a luptat cîşigîndu-şi pintenii 
de cavaler la masa rotundă a lui don Carlos ! 209 

Desigur, numai dumnezeu şie unde ar duce domnii portă
rei pe cavalerii j igăriţi dacă am vrea să facem o incursiune 
mai adîncă în domeniul relaţiilor juridice dintre debitor şi 
creditor de-a lungul istoriei. Şi totuşi nu sînt oare datoriile 
trăsătura cea mai bună a paladinilor prusaci, s.ngura care îi 
scuză * întrucîtva ? 

Revenind la subiectul său, bel-homme-ul este de părere 
că germanilor polonezi n-ar trebui să li se vorbească „des
pre tablol neclar l unui viitor încă foarte nebulos al Po
lon.ei (!) " ; el crede că polonezii nu s-ar mulţumi cu Poznan : 

„Dacă aş avea cinstea să fiu polonez, m-aş gîndi zi şi noapte cum să 
refac vechiul regat al Poloniei". 

Intrucît însă d-l Lichnowski „nu are această cinste" ,  ne
fiind decît un polonez reorganizat din Silezia superioară, el 
se gîndeşte „i şi noapte " la cu totul alte lucruri, mai puţin 
patriotice. 

„Ca să fiu sincer, tr.buie să spun că cîteva sute de mii de polonezi 
trebuie să devină germani, ceea ce, la drept vorbind, în condiţiile ac
tuale n-ar fi cîtuşi de puţin o nenorocire pentru ei" 

Dimpotrivă, ce frumos ar fi dacă guvernl prusian ar mai 
înfiinţa o pepinieră pentru a avea şi mai mulţi arbori de esenţa 
in care sînt ciop�iţi cei de teapa lui Lichnowski ! 

Cavlerul cu mustăţile răsucite mai flecăreşte cîtva timp, 
pe acelaşi ton amabil şi non-şalant pe care l-a adoptat de apt 
pentru doamnele de la galerie, dar care este destul de bun şi 
pentru adunare, apoi încheie : 

„Eu nu mai am nimic de spus ; urmează ca dv. să hotărîţi dacă pri
miţi sau nu n sinul nostru 500.000 de germani sau renunţaţi la ei„„ dar 
atunci să desfiinţaţi şi  cîntecul bătrînului nostru bard popular : «Oriunde 
risună limba germană, şi  cintă pe dumnezeu din ceruri» 2 10• Desfiinţati 
acest cintec I " .  

Intr-adevăr, rău a făcut bătrînul Andt că nu s- a gîndit 
atunci cînd a compus cîntecul său Ja evreii polonezi şi la 

* Joc de cuvinte : „Schulden• - „datorii" ; „entschuldigende" - „care 
scuză", „care justifică". - Nota Red. 
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germana for. Dar, din fericire, îl avem aici pe paladinul nos
tru din Silezăa superioară. Cine nu cunoaşte vechile obligaţii 
ale nobilimii faţă de evrei, obligaţii devenite venerabile în 
decursul s ecolelor ? Ceea ce bătrînul plebeu a trecut cu ve
derea îşi aminteşte cavalerul lchnowsk.. 

Pretutindeni unde germana stîlcind, evreul-cămătar 
Pe toţi ii înşală la bani şi cîntar, -

acolo e patia d-lui Lichnowski I 
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VIII 

Coloia, 2 septembrie. Ziua a treia a dezbaterlor se ca
ractenizează pintr-o oboseală generală. Argumentele se re
petă, fără a i mai bune decît cele precednte, şi dacă p rimul 
orator respectabil, cetăţeanul Anold Ruge, n-ar fi adus o 
sumedenie de .argumente noi, darea de seamă stenografică 
te-ar i putut adormi de-a binelea. 

Cetăţeanul Ruge îşi cunoaşte însă me.tele mai bine decît 
oicare altul. l promite : 

-
„Voi folosi toată pasiunea mea şi toate cunoştintele mele" , 

El face o propunere, care nu este însă o p ropunere obiş
nuită, o propunere în general, ci este s ingura propuere 
justă, singura propunere adevărată, singura propunere abso
lută : 

.,Nici nu poate fi propus şi nici nu e amisibil altceva. Putem face 
şi înt'-altfel, domnilor, căci omului îi este dat să se abată de la ceea ce 
e just. Prin faptul că se abate de la ceea ce e just, omul dovedeşte că 
posedă un liber arbitru„., dar prin aceasta ceea ce e just nu încetează 
de a i just. Şi, în cazul nostu, ceea ce propun eu e singurul lucru jst 
care se poate face• . 

(Cetăţeanul Ruge sacrifică deci de data asta „Liberul" său 
„ arbitru" pentru „ceea ce e just") . 

S ă  examinăm mai de aproape p asinea, cunoşinţele şi sin
gurul lucru just ale cetăţeanului Ruge. 

„Desfiinţarea Poloniei este o nedreptate ruşinoasă, pentru că astfel a 
fost înăbuşită dezvoltarea preţioasă a unei naţiuni care şi-a tştigat mari 
merite în familia popoarelor europene şi care a dezvoltat o fază a vieţii 
medievale, cavalerismul, pînă la o formă plină de strălucire. Republica 
nobiliară a fost împiedicată de despotism să-şi desăvîrşească propria ei 
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desfiinţare internă ( ! ) ,  care ar fi fost posibilă datorită constituţiei ela
borate în timpul revoluţiei" .  

In evul mediu, naţionalitatea franceză din sud n-a fost 
mai înrudită cu cea din nord decît este înrudită acum naţio
nalitatea polonă cu cea rusă. Naţiunea din sudI Franţei -
vulgo * naţiunea provansală -, nu numai că a cunoscut în 
evul meiu o "dezvoltare preţioasă" ,  dar s-a situat ciar în 
fruntea dezvoatării europene. Dintre toate naţiunile modene, 
ea a fost prima care a avut o limbă literară. Arta ei poetică a 
servit drept exemplu, pe atunci neegalat, tuturor popoarelor 
romaice, ba chiar ;;i germanilor şi englezilor. In crearea 
cavalerismului feudal, ea a rivalizat cu castilienid, cu fran
cezii din nordul Franţei şi cu normanzii din Anglia ; în in
dustrie şi în comerţ nu a fost cu imic mai prejos decît ita
lienii. Ea nu numai că a dezvoltat 1 10  fază a vieţii medievale" 
pînă la 1 10  formă plină de strălucire" ,  dar a reînviat chiar 
imaginea vechiului elen�sm în plin ev mediu. Naţiunea din 
sudul Franţei 11şi-a cîşigat" , prin urmare, nu numai merite 
mari, ci 1 1mer.te" de-a dreptul uriaşe 1 1 în familia popoarelor 
europene" . Şi totuşi, ca şi Polonia, ea a fost împărţită mai 
întîi între Franţa de nord şi Anglia, iar ulterior a fost complet 
subjugată de către francezii din nord. in impul războaillor 
a1bigenzilor 211 şi pînă la Ludovic al XI-lea, francezii din nord, 
care în ceea ce priveşte cultura erau tot aşa de înapoiaţi faţă 
de veinii lor de la sud ca şi ruşii faţă de polonezi, au dus 
necontenit războaie de subjugare împotriva franceziloT din 
sud, supunînd pînă la urmă întreaga ţară. 1 1Republica nobi. 
liară" in sudul Franţei (denumirea este cît se poate de justă 
pentru epoca de înflorire) „a fost împiedicată de despoism" 
(Ludovic ll XI-lea) 11să-şi desăvîrşească propria  d desiinţare 
intenă" , care ar fi fost cel puţin tot atît de posibilă, datorită 
dezvoltării burgheziei de la oraşe, ca şi aceea a republicii 
nobiliare poloneze, datorită consituţiei din 179 1 .  

Secole de-a rîndul au luptat francezii din sud împotriva 
aiuprito..lor lor. Dar dezvoltarea istorică a fost neînduple
cată. După o luptă de trei sute de ani , frumoasa lor aimbă a 
degenerat într-un dia�ect şi i înşişi au deveit francezi. Trei 
sute de ani a durat despotismul france.lor din nord asupra 
Franţei de sud, după care francezii n nord, ca să îndrepte 
lucrurile, au lichidat şi ulimele r ămăşiţe de independenţă a 

• - numită în mod curent. - Nota Trad. 
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Franţei de sud. Constituanta a fărîmiţat provinciile indepen
dente ; abia pumnul de fier al Convenţiei a făcut din locui
torii Franţei de sud francezi şi le-a dat democraţia drept des
păgubire pentru pierderea naţionalităţii lor. Dar pentru pe
rioada celor trei sute de ani de asuprire li se potriveşte cu
vînt cu cuvînt ceea ce spune cetăţeanu1 Ruge despre polo
nezii : 

„Despotismul Rusiei nu a eliberat pe polonezi, nimicirea nobilimii po
loneze şi surghiunirea atîtor familii nobile din Polonia, - toate acestea 
n-au creat în Rusia o democraţie, n-au creat condiţii omeneşti de viaţă " .  

Şi totuşi, niciodată subjugarea Franţei de sud de către 
francezii din nordul ţării n-a fost denumită „o nedreptate rn
şinoasă" . Cum se face asta, cetăţene Ruge ? Una din două : 
ori subjugarea Franţei de sud este o nedreptate ruşinoasă, ori 
subjuqarea Poloniei nu este o nedreptate ruşinoasă. Cetăţea
nul Ruge să aleagă. 

In ce constă însă deosebirea dintre polonezi şi francezii 
din sud ? De ce francezii din nord au pus la remorcă ca un 
balast neputincios Franţa de sud, mergînd pînă la completa 
nimicire a naţionalităţii ei , în timp ce Polonia are toate per
spectivile de a sta foarte curînd în fruntea tuturor neamu
rilor slave ? 

Franţa de sud - ca urmare a unor relaţii sociale pe care 
nu le putem analiza mai pe larg aii - a devenit partea 
reacţionară a Franţei. Opoziţia ei faţă de Franţa de nord a 
devenit foarte curînd o opoziţie împotriva claselor progre
siste din întreaga Franţă, Ea a devenit principalul sprijin al 
feudalismului şi a rămas pînă în ziua de azi citadela contra
revoluţiei din Franţa. 

Polonia a devenit în schimb, ca urmare a condiţiilor so
ciale pe care le-am analizat mai sus (nr. 81 )  *, partea revolu
tionară a Rusiei, Austriei şi Prusiei. Opoziţia faţă de asupri
torii ei a fost totodată o opozitie împotriva înaltei anistocraţii 
din Polonia însăşi. Pînă şi nobilimea poloneză, care în parte 
se mai situa pe un teren feudal, s-a alăturat cu o abnegaţie 
nemaipomenită revoluţiei democrat-agrare. Polonia devenise 
deja focarul democraţiei în răsăritul Europei într-o vreme 
cînd Germania mai bîjbîia încă între o ideologie constituţio
naistă de cea mai plată speţă pe de o parte şi o ideologie 
filozofică din cele mai emfaice pe de altă parte. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 369-373. - Nota Red. 
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ln aceasta, şi nu în dezvoltarea strălucită a cavalerismu
lui de mult îngropat, stă garanţia, inevitabilitatea restaurii 
Poloniei. 

Dar d-l Ruge mai are încă un argument pentru necesitatea 
unei Polonii independente în „failia popoarelor europene" : 

„Actele de violenţă comise faţă de Polonia au risipit pe polonezi în 
toată Europa ; ei au fost azvirliţi pretutindeni, ducind cu ei minia ne
dreptăţii suferite„. spiritul polonez s-a umanizat şi s-a purifkat în Franţa 
şi în Germania (I î) : emigranţii polonezi au devenit propagandiştii li
bertăţW (nr. 1 ) .„ „Slavii au devenit apţi să intre în marea familie a po
poarelor europene• (fără „familie" nici că se poate I), „deoarece„. i· 
granţii lor practică un adevărat apostolat l JibertăţW (nr. 2) „. „Toată 
armata rusă (! I) este contminată de ideile timpurilor noi de către aceşti 
apostoli l libertăţii, polonezii"  (nr. 3) „. „m toată stima pentru năzuinţa 
onorabilă a polonezilor, manifestată pretutindeni în Europa, care îi îm
boldeşte să facă cu arma în mină propagandă pentru libertate• (r. 4) „.  
„Atita timp cit va glăsui istoria, ea ii va glorifica pentru faptul că, acolo 
unde au luptat (I 1 1) ,  ei au stat în primele rîndllri" (nr. 5)„.  „Polonezii 
sint un element de libertate• (nr. 6) „care a fost aruncat printre slavi ; ei 
au îndrumat congresul de la Praga al slavilor pe drumul libertăţW (nr. 7), 
„ei au acţionat în Franţa, în Rusia şi în Germania. Polonezii sint, prin 
urmare, un element activ chiar în cultura actuală ; ei influenţează in 
bine şi, dat fiind că influenţează în bine, dat fiind că sint necesari, ei nu 
sint nicidecum morţi• ,  

Cetăţeanul Ruge trebuie să dovdească că plonezid sînt : 
1) necesari şi 2) că nu sînt morţi. El dovedeşte acest lucru 
spunînd : „Dat fiind că sînt necesari, ei nu sînt nicidecum 
morţi" ,  

N-avem decît s ă  scoatem in lunga tiradă citată mai sus, 
care spune de şapte ori acelaşi lucru, cele cîteva cuvinte : 
polonezii - element - libertate - propagandă - cu1tură -
apostolat -, şi vom vedea ce mai rămîne din toată acestă 
vorbărJe grandilocventă. 

Cetăţeanul Ruge trebuie să dovedească că restaurarea Po
loiei este necesară. Acest lucru el îl dovedeşte precum ur
mează : polonezii nu sînt morţi ; dimpotrivă, ei sînt plii de 
viaţă, influenţează în bine, sînt apostolii libertăţii în toată 
Europa. Cum au ajuns ei la aceasta ? Act1e de violenţă, ne
dreptatea ruşinoasă care a fost comisă împotriva lor i-au ri
sipit în toată Europa, unde au dus cu i minia provocată de 
nedreptatea suferită, dreapta lor minie revoluţionară. Această 
minie „au purificat-o" în surgiun, şi această minie puifi
cată i-a făcut apţi pentru apostolatul libertăţii şi i-a îmins 
„în primele rînduri ale baricadei" .  Ce rezultă de aici ? N-a
veţi decît să înlăturaţi nedreptatea ruşinoasă şi actele de 
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violenţă coise împotriva lor, n-aveţi decît s ă  rest4uraţi 
Polonia, şi atuni ispare „minia" , atunci ea nu mai poate 
să fie puriicată, atuni polonezii se vor întoarce acasă şi 
vor înceta să mai fie „apostolii libertăţii " .  Dacă numai , ,mi
nia provocată de nedreptatea suferită" îi face revoluţionari . 
atunci înlăturarea ndreptăţii ii va face reacţionari. Dacă 
împotrivirea faţă de asup.rea suferită este singurul lucru 
care-i ţine în viaţă pe p olonezi, apoi n- aveţi lecit să înlă
turaţi asuprirea, şi atunci i vor muri. 

Cetăţeanl Ruge dovedeşte, aşadar, exact contrariul a 
ceea ce vrea să dovedeas că ; argumentele lui duc la conclu
zia •că, în interesul libertăţii şi l familiei popoarelor euro
pene, Polonia nu trebuie să fie restaurată, 

Faptul că, vorbind despre Polonia, cetăţeanul Ruge nu 
pomeneşte decit despre eigra.ţi şi nu vede decit emigranţi 
pe baricade, aruncă, fără îndoială, o Juină destl de stranie 
asupra ,_, cunoşinţelor" li. Departe de noi gindul de a-i jigni 
pe emigranţii polonei, care au dat dovadă de energie şi de 
curaj pe cîmpul de ·luptă şi în timpul celor optsprezece ani 
de actiitate conspirativă pentru cauza Po'loniei. Un lucru nu 
poate i tăgăduit : cine cunoaşte emigraţia poloneză ştie că ea 
n-a făcut nii pe departe atita apostolat pentru libertate şi n-a 
fost nici pe departe atît de htiată după baricade cum repetă 
cu credJlitate cetăţeanuJ Ruge cele spuse de ex-prinţul ich
nowsi. Eigraţia poloneză a rezistat cu tenacitate, a suferit 
mlt şi a luptat mult pentru restaurarea Poloniei. D ar polo
neii din Polonia însăşi au făcut oare m ai puţi. ?  N-au în
fruntat i perico'le şi mai mari, nu s-au expus ei grozăviilor 
in închisorile din Moabit şi Spielberg, cnutului şi inelor 
din Siberia, măcelurilor din Galiţia şi şrapnellor prusace ? 
Toate acestea însă nu eâstă pentru d-l Ruge. El a observat tot 
atit de p uţin că polonezii care n-au emigrat şi-au însuşit mult 
mai bine cultura generală europeană, au cunoscut mult mai 
bine nevoile Poloniei, unde au continuat să locuiască tot 
timpul, lecit aproape toţi cei care au emigrat, cu excepţia lui 
Lelewel şi Mieroslawski ,  Cetăţeanul Ruge atribuie to ată cul
tura care eistă în Polonia sau, ca să mă exprim cu cuvintele 
lui, care „ a  pătruns p rintre polonezi ori a venit p este p olo
nezi" şederii lor în străinătate. Noi am arătat în nr. [8 1 ]  că 
polonezii n-au trebuit s ă  recurgă pentru a cuno aşte nevole 
ţării lor, ni i � a  isătorii politici francezi, care, incepind in 
februaie, au eşuat din cauza propriilor lor fraze goale, şi ii 
la p rofunzii ideologi germani, care înc ă n-au putut găsi pri-

26 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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lejul de a eşua ; că Polonia Îllsăşi a fost cea mai bună şcoală 
unde se putea învăţa de ce anume are nevoie Polonia. Meri
tul polonezilor constă în faptl că sînt primii care au rcu
noscut şi au poplarizat democraţia agrară ca singura fomă 
posibilă de eliberare pentru toate naţiunile slave, şi nicide
cm, aşa cum îşi închipuie cetăţeanul Ruge, în faptul că „au 
trasplantat în Polonia şi în Rusia" fraze generale ca „marea 
idee a libertăţii politice, care sa ·copt în Fran�a, şi cir ( ! )  
ilozofia, care a apărut în Germania" (şi în care s-a împot
molit d11 Ruge) . 

Fereşte-ne, doamne, de prieteni, că e duşmani ne ferim 
singuri I - ar putea exclama poloneii după acest discurs al 
cetăţeanului Ruge. Dar cea mari mare nenorocire a polone
zilor a constat dintotdeauna în faptu1 că au fost apăraţi de 
prietenii lor nepolonezi cu cele mai p:oaste argumnte po
sibile. 

Este foarte semnificativ pentru stînga din Frankfurt că a 
fost - u puţine excepţii• - foarte încîntată de iscursul 
despre Polonia al cetăţeanuli Ruge, de un discurs în care 
se spune : 

„Domnilor, n-o să ne învrăjbească pe noi problema dacă avem în 
vedere monarhia democratică, monarhia democratizată ( ! )  sau democra
ţia pură, - în general noi vrem acelaşi lucru : libertatea, libertatea po· 
porului, domnia poporului 1• 

Cum m putea deci să ne entuiasmăm pentru o stingă 
care e încîntată cînd se spune că ea, „în general " ,  vrea „ace
�aşi lucru" ·Ca şi dreapta, ca şi d-ii Radowitz, Lichnowski, 
Vincke _şi ceilalţi cavaleri mari graşi sau mai slabi ? pentru o 
stingă care, de încîntare, se reneagă pe sine, care uită de toate 
de îndată ce aude dteva lozinci goa1e ca „libertatea poporu
lui" şi „domia poporuli" ? 

Dar să lăsăm stînga şi s ă  ne întoarcem la cetăţeanul Ruge. 

„Globul pămîntesc n-a cunoscut încă o revoluţie mai mare decît re· 
voluţia de la 1848" .  

„Ea e cea mai umană prin principiile ei " , fiindcă aceste 
principii au luat naştere din estomparea celor mai opuse in
terese. 

„Cea mai umană prin decretele şi proclamaţiile i " ,  fiindcă 
acestea sînt un compendiu de visuri filantropice şi de fraze 
snimentale despre frateitate născocite de toate capetele 
sei din Europa. 
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„Cea mai umană prin manifestările ei" - adică prin măce
luri�e şi barbariile din Ponan, prin devastăile şi incenie
rile lui Radet.y, pin cru.mile ca.balice ale învingătorilor 
in iuie de la Paris, prin măcelurile de l a  Cracovia şi Praga, 
prin atotputenicia soldăţimii, pe scurt pin toate infamiile 
care aj, la 1 septembrie 1848, consituie „manifestările" aces
tei revoluţii şi care au costat, în p atru lui, mai mult sînge 
dcît anii 1793 şi 1794 luaţi la un loc . 

. E tare „uman" cetăţeanul Ruge I 

26* 



40'• Dezbaterile de la Frankfurt cu privire la Polonia 

IX 

Colonia, 6 septembrie. L-am urmărit pe „umanul 11 cetăţean 
Ruge pe drumul cercetărilor s ale istorice în legătură cu ne
cesitatea existenţei Poloniei. Pină acum el a vorbit despre 
trecutul negru, despre vremea despotismului, a făcut o expu
nere a evenimentelor care rezultă din lipsa de raţiune ; acum 
se ocupă de prezent, de gloriosul an 1848, de revoluţie, a·cum 
e în elementul său, acum expune „raţiunea eveimentelor" 212• 

„Cum poate fi înfăptuită eliberarea Poloniei ? Ea poate fi înfăptuită 
prin tratate, la care să participe cele două mari naţiuni civilizate ale 
Europei, care împreună cu Germania - cu Germania eliberată - tre
buie să formeze neapărat o nouă triplă alianţă, fiindcă gîndesc la fel şi 
in general vor acelaşi lucru" .  

Iată, cuprinsă într-o frază îndrăzneaţă, întreaga raţiie a 
evenimentelor priind pomica extenă. Alianţă între Germa
nia, Franţa şi Anglia, care toate trei „gîndesc a fel şi în ge
neral vor acelaşi lucru 11 , n nou legămînt de pe Ritli 213 între 
cei trei elveţieii i zilelor noastre : Cavaignac, Leiningen şi 
John Russell I De altfel, Franţa şi Germaia, cu ajutorul [ui 
dumnezeu, au decăzut iarăşi în aşa măsură, incit, în ceea ce 
priveşte principiile polit-ce generale, guvelele lor „gîndesc "  
cam „la fel 11 c u  Anglia oicială - acea neclintită stîncă con
trarevoluţionară in mijlocil mării. 

Dar aceste ţări nu numai că „gîndesc "  la fel, dar „şi vor în 
general acelaşi lucru " : Germania vrea Schleswigul, iar An
glia nu vrea să i-l cedeze ; Germaia vrea taxe vamale pro
tecţioniste, iar Anglia vrea libertatea comerţului ; Germaia 
vrea unitate, iar Anglia doreşte ca Germania să rămînă fă
rîmiţată ; Germania vrea să ie indepndentă, iar Anglia ur
măreşte s-o subjuge din pnct de vdere industrial - dar 
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ce are a face ? „In general " , ele vor totuşi „acelaşi lucru u ! 
Cît despre Franţa, ea emite legi vamale împotriva Germaniei ; 
miistrul i Bastide îşi bate joc de belferul Raumer, care re
preintă acolo Germania ; aşadar este evident că ea vrea „în 
general acelaşi lucru " ca şi Gemania I Intr-adevăr, Anglia 
şi Franţa dovedesc în modul cel mai evident că vor acelaşi 
lucru ca şi Germania, ameninţînd-o cu război : Anglia pentru 
Schlesig, iar Franţa pentru Lombaria I 

Cetăţeanul Ruge dă dovadă de naiitatea proprie ideolo
gilor cînd crede că nişte naţiuni care au anumite concepţii 
politice comune sînt gata pentru acest simplu fapt să încheie 
între ele 0 alianţă. In genere, cetăţeanul Ruge nu are decît 
două culori pe paleta sa politică : negru şi alb, sclavie şi li
bertate. Pentru el lumea se împarte în două mari părţi : în 
naţiuni civilizate şi barbari, în oameni liberi şi slugi. Linia de 
hotar a libertăţii, care cu şase 1uni în urmă trecea de cealaltă 
pate a Rinului, coincide acum cu graniţa rusească, şi acest 
progres este denumit revoluţia de la 1848. Sub această formă 
confuză se reflectă mişcarea actuală în capul cetăţeanului 
Ruge. Iată traducerea în limba pomeraniană a chemării la 
lupta p e  b aricade din februarie şi marie 214• 

Dacă traducem raţionamentele lui Ruge din limba pome
raină din nou în limba germană, reiese că cele trei naţiuni 
civiizate, cele trei popoare libere sînt tocmai acelea în sînul 
cărora, sub diferite forme şi p e  diferite trepte de dezvoltare, 
domină burghezia, în timp ce „sclavi şi slugi" sînt popoarele 
care se află sub dominaţia absolutismului patiarhal-feudal. 
Prin libertate, rerocele republican şi dmocrat Ano[d Ruge 
înţelege liberalismil „plat " cel mai obişnuit, dominaţia bur
gheziei, cel mult cu unele forme aparent democraice - iată 
cum stau lucrurile I 

Dat fiind că în Franţa, în Anglia şi în Germania domneşte 
burgheia,  ele sînt aliaţi fireşti - aşa judecă cetăţeanul Ruge. 
Şi ce importanţă are dacă interesele materiale a1e acestor trei 
ţări sînt diametral opuse : dacă libertatea comerţului cu Ger
maia şi cu Franţa este o necesitate absolut itală pentru 
burghezi a  engleză ; dacă taxe vamale protecţioniste împo
triva Angliei sînt o necesitate vitală pentru burgheia fran
ceză şi cea germană ; dacă între Germania şi Frnţa, 1a rîn
dul lor, există în multe privinţe relaţii asemănătoare şi dacă 
această triplă alianţă s-ar reduce în practică la subjugarea 
industrială a Franţei şi a Germaniei ! „Egoism mărgiit, su-
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flete meschine de precupeţi " - bombăne în barba sa blondă 
gînditorul pomeranian Ruge. 

In cuvîntarea sa, d�l Jordan a vorbit despre tragica ironie 
a istoriei universale. Cetăţeanul Ruge ne oferă n exemplu 
gritor în această privinţă. Ca toată stînga mai mlt sau mai 
puţin ideologică, l vede cum cele mai scumpe visui ale 
sa1e, cele mai înalte eforturi de gîndire a1e sale se năruie, 
lovindu-se de interesele clasei l cărei reprezentant este. Pro
iectul său ilantropic-cosmopolit se năruie lovindu-se de su
fletele meschine de precupeţi, şi tocmai el trebuie - fără 
ştirea şi fără voia rui - să reprezinte aceste suflete meschine 
de precupeţi sub o fomă ideologică mai mult sau mai puţin 
denaturată. Ideologul propune şi precupeţu1 dispune. Tragică 
ironie a istoriei universale I 

Cetăţeanul Ruge arată apoi cum Franţa „a declarat că, deşi 
tratatele in 1815  au fost upte, a vrea totuşi să recunoască 
situaţia teitorială aşa cum există în momentul de faţă" . 
„Aceasta este foarte adevrat" ; căci ceea ce n-a căutat i
mei pînă acum în maifestl Jui Lamartine găseşte cetăţea
nul Ruge : anume că maifestll este baza unui nou drept in
tenaţional. Această idee el o dezvoltă precum urmează : 

„Aceste relaţii cu Franţa trebuie să dea naştere unui nou drept isto
ric• (I nr. l) .  „Dreptul istoric este dreptul popoarelor• (! nr. 2). „ln cazul 
de faţă (?) avem de-a face cu noul drept internaţional• (I nr. 3). „Aceasta 
este singura concepţie justă despre dreptul istoric" (I nr. 4). „Orice altă 
concepţie despre dreptul istoric• (I nr. 5) „este absurdă. Nu există alt 
drept internaţional• (I nr. 6). „Dreptul istoric• (nr. 7) „este dreptul" (în 
fine I) „pe care îl 1nlăptuieşte istoria şi pe care vremea îl sancţionează, 
fntucît ea• (cine ?) „anulează şi rupe tratatele de pînă acum, punînd în 
locul lor altele noi•.  

Intr-un cuvînt : dreptul istoic este„. expunerea raţinii 
eveimentelor I 

Aşa stă scris textual în istoria apostolilor unităţii Germa
niei, adică în dările de seamă stenografice de la Frankfurt, 
la pag. 1 . 1 86, prima coloană 215• Şi lumea se plînge că „Noua 
gazetă renană" H citică pe d-l Ruge prin semne de exdama
ţie I Dar în acest dans ameţitor al drept1ui istoic şi al drep
tului intenaţional era firesc ca stînii celei cumsecade să-i 
piară graiul şi să se topească de admiraţie cînd filozofl din 
Pomeraia îi stigă la ureche cu o certitudine apoictică : 
„Dreptul istoric ste dreptul pe care îl înfăptieşte istoia şi 
pe care vremea n sancţionează u etc. 
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„Istoia a înfăptuit"  însă întotdeauna exact contraiul a 
ceea ce „vremea sancţionase" , şi sancţiunea „vremii " a con� 
stat întotdeauna tocmai în faptud că a răstnat ceea ce „is
toria înfăptuise " .  

Acum cetăţeanul Ruge face „singura" propunere „justă şi 
admisibilă"  : 

„Puterea centrală să fie însărcinată să pregătească, împreună cu 
Anglia şi Franţa, un congres în vederea restaurării unei Polonii libere 
şi independente, la care să ie invitate să participe, prin ambasadorii 
lor, toate puterile interesate" .  

Ce idei nobile şi cinstite I Lordul John Russell şi Eugene 
Cavaignac să restaureze Polonia ; burghezia engleză şi cea 
franceză să ameninţe R!ia u război pentru a obţine prin 
forţă eiiberarea Poloniei, ceea ce în momentul de faţă nu 
prezintă pentru ele absolut ii n interes I In această pe
rioadă de confuzie şi haos general, cînd fiecare veste linişti
toare care provoacă o urcare a cursului cu o optime la sută 
este din nou anihilată de şase fovituri distrugătoare, cînd 
industria luptă cu falimentul lent, cînd comerţul stagnează, 
cînd proletariatul care n-are de lucru trebuie ajutat cu sume 
considerabile de bani pentru a nu i împins într-o supremă şi 
gener1ă luptă desperată, - să-şi creeze burghezii celor trei 
naţiuni civilizate o nouă complicaţie ? Şi încă ce complicaţie ! 
Un război împotiva Rusiei, care, începînd din februarie, e 
aliatul cel mai apropiat al Angliei I Un război împotriva Ru
siei. un război care, după ·cum şie oricine, ar însemna pră 
buşirea burgheziei germane şi a celei franceze I Si ce avan
taje s-ar putea obţine din asta ? Nici unul. Intr-adevăr, 
aceasta înseamnă mi mult decît naivitate pomeraniană I 

Dar cetăţeanul Ruge e gata să jure ·Că  „rezolvarea paş
ică" a problemei poloneze este posibilă. Din ce în ce mi 
bine ! Şi de ce ? Fiindcă acum este vorba  despre : 

„Ceea ce vor tratatele de la Viena trebuie acum să fie realizat şi 
realmente tradus în viaţă.„ Tratatele de la Viena au vrut să sancţio
neze dreptul tuturor naţiunilor împotriva marii naţiuni a francezilor.„ 
Au vrut restaurarea naţiunii germane•. 

Acum se explică de ce d-l Ruge „vrea în general acelaşi 
lucru" ca şi dreapta. Căci şi dreapta vrea aplicarea tratatelor 
de .la Viena. 

Tratatele de la Viena sînt rezultatul marii victorii a Euro
pei reacţionare asupra Franţei revoluţionare. Ele sînt forma 
clasică a dominaţiei reacţiunii europene imp de 15 ani în 
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perioada restauraţiei. Ele restabilesc legimitatea, regalita
tea pin graţia lui dnezeu, nobilimea feudală, dominaţia 
popilor, legislaţia şi admiistraţia patriarhlă. Dat fiind însă 
că victoria a fost dobînită cu ajutorul burgheziei engleze, 
germane, italiene, spanio�e şi mai cu seamă al celei franceze, 
trebuiau făcute concesii şi burgheziei. In imp ce principii, 
nobilii, popii şi birocraţii împărţeau între ei bogata pradă, 
burghezia a trebuit să se mulţumească cu poliţe asupra viito
rului, care n-au fost niciodată onorate şi pe care nimeni nu 
se gîndea să le onoreze. Şi în loc să analizeze conţinutul real, 
practic al tratatelor de la Viena, d-l Ruge consideră că aceste 
promisiuni go ale constituie adevăratul lor conţinut, în timp 
ce practica reacţionară �e-a fost atribuită numai în mod 
abuziv I 

Intr-adevăr, trebuie să fii tare naiv pentru ca după 33 de 
ani, după revoluţiile din 1830 şi 1848, să mai crezi că poliţele 
acestea vor fi acitate, să-ţi închipui că frazele senimentale 
în care au fost învăluite pr0misiunile formale de la Viena 
mai au vreun sens în 1848 I 

Cetăţeanul Ruge în chip de Don Quijote al tratatelor de 
la Viena ! 

In cele din urmă, cetăţeanul Ruge dezvăluie adunării se
cretuJ cel mare : revoluţiile de l a  1848 au fost provocate nu
mai de faptul că în 1846 au fost călcate, la Cracovia, tratatele 
din 1815. Să 1a seama toţi despoţii I 

Pe scurt, de cînd i-am înUlnit ultima oară pe tărîmul li
terar, cetăţeanul Ruge nu s-a schimbat cîtuşi de puţin. Recită 
mereu aceleaşi fraze învăţate pe de rost şi repetate de pe 
vremea cînd făcea pe portarul filozoiei gemane la „Hal
lische" şi a „Deutsche Jhrbucher" 216 ; mereu aceeaşi con
fuzie, aclaşi talmeş-balmeş în concepţii, aceeaşi sărăcie de 
idei ; acelaşi talent de a prezenta ideile cele mai lipsite de 
conţinut şi cele mai absurde într-o formă bombastică ; aceeaşi 
lipsă de „cunoştinţe" şi mai .ales aceleaşi pretenţii la aplau
zele filistinului german care în viaţa lui n-a auzit încă aşa 
ceva. 

Cu aceasta încheiem croica noastră asupra dezbaterilor 
cu privire la PoJonia. Ar i prea mult să  i se ceară să  ne 
ocupăm şi de d-1 Low din Poznan, c a  şi de celelalte persona
lităţi ilustre care au mai urmat. 

In totalitatea lor, dezbaterile produc o impresie iamenta
bilă. Atîtea discursuri lungi şi atît de puţin conţinut, o atît de 
superficială cunoaştere a subiectului şi atît de puţin talent ! 
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Cea mai slabă dezbatere din vechea sau actuala cameră fran
ceză sau n Camera comunelor din Anglia a dat dovadă de 
mai mult spirit, de mai multă competinţă şi de un conţinut 
mai real decît aceste dezbateri - ·care au durat trei zile -
cu privire la una din cele mai interesante teme ale poliicii 
actuale. S-ar i putut folosi din plin aceste dezbateri, dar Adu
narea naţională le-a redus l a  o simplă vorbărie de cafenea. 

ntr-adevăr, o asemenea adunare n-a eistat încă nici
odată şi nicăieri I 

Hotărîrile luate sînt cunoscute. Au fost cucerite trei sfer
turi din Poznan şi au fost cucerite nu prin forţă, nu prin 
„sîriguinţa germană" şi nici cu ajutorul ,,plugului" , ci prin 
simPlă vorbărie de cafenea, prin statistici false şi prin hotă
rîri laşe, 

„Pe polonezi i-aţi înghiţit voi, dar jur că nu veţi reuşi să-i 
digeraţi I "  

Scris d e  F. Engels între 
7 august şi 6 septembrie 1848 

Publicat în 
„N oua gazetă renană" 
nr. 70, 73, 81, 82, 86, 90, 91, 93 şi 96 
din 9, 12, 20, 22, 26 şi 31  august 
şi 1, 3 şi 7 septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Cetăţenia germană şi poliţia prusacă 

Colonia, 1 1  august. e ştie cum la 6 august armata pru
sacă a adus prinosul său unităţii Germaniei 217• Poliţia pru
sacă 11u putea să rămînă în urma armatei prusace. Niciodată 
n-au eistat, in punctul ei de vedere, în Prusia atîţia străini 
germani sau germani s trăini, c a  din momentul în care a luat 
fiinţă la Frankfurt o Adunare naţională germană uni c ă  şi 
indivizibilă, un regent imperial german şi un guvern german 
l Reichului. 

După cit se pare, d-l Geiger, directorul poliţiei, a c ărui 
urcare p e  tron noi am salutat-o plini de presimţiri, a primit 
dispoziţii speciale ca să cureţe Colonia de străini germani şi 
să tolereze între zidurile vechiului oraş imperial numai supuşi 
prusieni. Dacă el va proceda în mod consecvent, atunci cine 
va salva dreptul de cetăţeie dacă nu poliţia, armata, func
ţionărimea şi prusienii de b aştin ă ? D-l Geiger însuşi nu poate 
să lipsească din rîndl acestor „ultimi mohicani" .  

Asupra conflictelor redactorului-şef a l  „Noii gazete re
nane " ,  Karl Marx, în legătură cu supuşenia prusiană vom 
reveni ulterior *. Astăzi este vorba despre colaboratorul şi 
corectorul „Noii gazete renane" - dd Karl Schapper. 

D-l Schapper a fost invitat să se prezinte azi dimineaţă în 
faţa comis arului de poliţie in circums cripţia de care apar
ţine. D-l comisar de poliţie i-a pus în vedere că, p otrivit unei 
dispoziţii a d-lui Geiger, el, c a  străin, trebuie să părăsească 
chiar mîine Colonia şi statul prusian. D-l comisar i-a comu
nicat totodată că, din gentileţe, i-a prelungit acest termen cu 
8 zile. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 42-43 1 .  - Nota Red. 
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D-l Schapper nu numai că e german, dar e ş i  cetăţean al  
Nassaului şi  posedă un paşaport in Nassau in optima forma •. 
D-l Schapper locuieşte la Colonia împreună cu soţia sa  şi cu 
cei ri copii ai si. Crima sa constă în aceea că e membru al 
Asociaţiei democrate şi aJ Uninii muncitorilor, precum şi 
corector la „Noua gazetă renanău - într-adevăr, trei crime 
dintr-o dată. 

„Fiecare german se bucură de cetăţenia germană generală" 
- glăsuieşte primul paragraf - care a şi fost votat - din 
drepturile fundamentale germane. Pe cit se vede, d-l Geiger 
interpretează aceasta în sensul că fiecare german are dreptul 
de a i expulzat din 37 de state germane. Pe lingă legislaţia 
Adunării naţionle mai eistă, aşadar, o ·legislaţie a lui 
Geiger I 

Vrem să dăm însă d-lui Hansemann, ministrul faptefor, un 
sfat. Pe deputaţi poate s ă-i expună cît poftşte rigorilor poli
ţieneşti - cu presa însă să nu se joace. Ea poate să Tiice
vălul de pe cartea trecutului său bghez, aşa că 

Vrea să danseze drăguţul conte, 
Eu din chitară îi voi cînta I 2is 

ariciţi Geiger ar ameninţa u Violine **  a lor. 

Scris la 11 august 1848 
Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 73 
din 12 august 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului. 

Tradus din limba germană 

• - în cea mai perfectă formă, aici în perfectă regulă. - Nota Trad_ 
•• Dublu joc de cuvinte : Geiger - nume şi „Geiger" - „violonist" , 

„Violine •  - „vioară" şi „Violon" - „secţie de poliţie " .  - Nota Red. 



Lupta de eliberare din Italia 
şi cauzele eşecului ei actual 

Cu aceeaşi repez1cmne cu care au fost alungaţi austriecii 
în martie din Lombardia s-au reîntors ei acum triumfători şi 
au şi intrat în Milano. 

Poporul italian n-a precupeţit nici un sacrificiu. El era 
gata să lupte pe viaţă şi pe moarte pentru a duce pînă la ca
păt opera începută şi a cuceri independenţa sa  naţională. 

Din păcate, cei care erau ia cînnă n-au fost icidecum la 
înălţimea acestui curaj , acestei însufleţiri şi abnegaţii. Pe faţă 
sau pe ascuns ei au făcut totul ca mijloacele de care dispu
neau să servească nu pentru a elibera ţara de tirania brutală 
a Austriei, i pentru a paraliza forţa poporului şi a restaura 
�n esenţă, cît mai repede cu putinţă, vechile rînduieli. 

Papa •, pe zi ce trece tot mai influenţat şi mai cîştigat de 
politica iezuită austriacă, punea, în alianţă cu cei „negri " şi 
„negri-galbeni"  219, în calea guvernului Mamiani tot felul de 
piedici. Guvenul însuşi ţinea cuvîntări foarte patriotice în 
faţa celor două Camere, dar n-avea energia necesară pentru 
a-şi traduce în viaţă bunele sale intenţii. 

La Toscana guvernul debita, ce-i drept, vorbe frumoase, 
dar trecuse în şi mai mică măsură la fapte. Totuşi, dintre 
toţi principii autohtoni, Carol-Albert era şi este duşmanul 
principal al libertăţii Italiei. Ita1lienii ar i trebuit să repete 
ceas de ceas şi să ţină seama de dictonul : „Fereşte-ne doamne 
de prieteni, că de duşmani ne ferim singuri I "  De Ferdi
nand de Bourbon nu prea trebuia să le ie teamă ; l fusese 
demascat demult. In scimb, Carol-Albert cerea să  fie glori
ficat ca „la spada d'Italia (spada Italiei) , ca erou a cărui 
spadă oferă cea mai sigură garanţie pentru libertatea şi inde
pendenţa Italiei. 

• - Pius al IX-iea. - Nota Red. 
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Emisarii si plecau prin toată Itlia de nord şi-l zugrăveau 
drept singurul om care poate salva şi va salva patia. Dar 
pntru reaHzarea acestui lucru este, fireşte, nevoie să se 
creeze un regat al Italiei de nord. Abia prin crearea acestui 
regat el va dispune de puterea necesară nu numai pentru a 
se opne Austriei, dar chiar pentru a-i alunga p e  austrieci din 
Italia. Ambiţia, care-l îndemnase pe vremuri să încheie o 
aianţă cu carbonarii, pe care i-a trădat ulterior, - această 
ambiţie îl îmboldea mai mult ca oricînd, făcîndu.J să viseze 
la o plenitudine a puterii şi o grandoare în faţa cărora stră
luirea tuturor celorlalţi p>incipi ai Italiei trebuia să pălească 
foarte curînd. Intreaga mişcare p opulară din anul 1848 el 
credea că o va putea pune în slujba intereselor lamentabilei 
s ale persoane. Plin de ură şi neîncredere faţă de toate per
soanele cu adevărat liberale, el s-a înconjurat de o clică de 
oameni mai mult sau mai puţin devotaţi absoluismului şi 
dispuşi să încurajeze ambiţia regelui. El a pus în fruntea ar
matei generali de a căror superioritate intelectuală sau de 
ale căror vederi politice n-avea a se teme, dar care nu se 
bucurau ici  de încrederea soldaţilor şi mici nu aveau talentul 
necesar pentru ducerea cu succes a războiului. In timp ce s e  
intitula pompos „eliberatorul" Italiei, celor pe care trebuia 
să-i elibereze el le impunea ca o codiţie de eliberare jugul 
său. Rar se întîmplă ca un om să aibă p arte de împrejurări 
atît de favorabile. Dar aviditatea lui de a acapara cit mai mult, 
şi, dacă se poate, totul, l-a făcut în cele din urmă să piardă şi 
ceea ce reuşise să acapareze. Atîta timp cit alipirea Lombar
ii la Piemont nu era încă def.itiv hotărîtă, atîta timp cit 
mai exista încă posibilitatea de a instaura un regim republi
can, el nu s-a clinit din fortificaţiile sale şi n-a întreprins 
nimic împotriva austriecilor, cu toate că p e  atunci erau rela
tiv destul de slabi. Pe Radetzky, d'Aspre, Welden etc. i-a lă
sat să .cucerească un oraş după altul, o fortăreaţă după alta 
în proinciile veneţiene, fără a se mişca din loc. l a conside
rat Veneţia demnă de ajutorul său abia atunci cînd aceasta 
s-a refugiat sub Coroana sa. La fel s-a întîmplat cu Parma şi 
Modena. Intre timp Radetzky se întărise Şi luase toate măsu
ile p entru ofesivă şi, avînd în vedere incapacitatea şi obtu
zitatea lui Carol-Albert şi a generailor săi,  pentru victoia 
decisivă. Rezultatul este cunoscut. De atunci italienii nu mai 
pot pne şi ici nu vor mai pune cauza eliberăii lor în mîi
niJe unui principe sau ale unui rege ; p entru salvarea lor ei 
trebuie, dimpotrivă, s ă  îlăture cu totul şi cit mai repede pe 
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acest „spada d'Italia u incapabil. Dacă i ar i făcut acest lucru 
din timp, dacă s-ar fi descotorosit de rege împreună cu sis
temul s ău şi cu toţi acoliţii s ăi şi ar fi format ei între ei o 
uniune democraică, probabil că astăzi nu s-ar mi afla picior 
le austriac în Italia. In foc de aceasta, italienii nu numai că 
au suportat în mod inutil toate suferinţele unui război purtat 
în mod barbar şi cu înverşunare de duşmanii lor, nu numai 
c ă  au adus zadaric cele mai grele jertfe, dar au fost Jăsaţi 
-pradă, fără nici o apărare, întregii s ete de răzbunare a reac
ţionarilor austrieci ai Jui Mettenich şi soldăţiii acestora. 
Cine a citit manifestele lui Radetzky adresate populaţiei din 
Lombardia, s au cele ale lui Weldn adresate legaţiilor ro
mane, va înţelege că Attila cu hoardele sale de huni trebuia 
.să le apară italienilor ca un înger al blîndeţii. Reacţiunea şi 
restauraţia triumfă. Ducele de Modena, supranumit „il carne
fice" (călăul) , care a pus la dispoziţia austiecilor 1 .200.000 
de guldeni p entru ducerea războiului, se reîntoarce şi el. Po
poarele şi-au săpat pînă acum de atîtea oi propriul lor mor
mînt in cauza generozităţii lor, incit e timpul să deină, în 
sfîrşit, mai dştepte şi să înveţe cite ceva de la duşmaii lor. 
Modenezii l-au -lăsat p e  ducele lor, care în timpul domniei sa1e 
anterioare ordonase ca mii de oami să ie arncaţi în tem
niţă, spînzuraţi şi împuşcaţi din cauza coningerilor lor po
liice, să plece liniştit. Şi iată că acum el se întoarce la ei 
pentru a-şi exercita cu o îndoită rîvnă funcţia sa sîngeroasă 
de prinipe. 

Reacţiunea şi restaraţia triufă. Dar numai vremJnic. 
Spiritul revoluţionar a p ătruns prea adînc în rîndurile p o
porului pentru a putea i înfrînat mu1t imp. Milano, Brescia şi 
alte localităţi au doveit în marie ·ce ste în stare s ă  facă 
acest spiit revoluţionar. Paharul suferinţelor se va ump'le , 
ceea ce va duce l a  o nouă insrecţie. Italienii, trăgînd învă
ţăminte din amara lor experienţă din timpul ultimelor luni, 
vor şti s ă  se ferească de noi iluzii şi să-şi asigure indep en
denţa luptînd sub s indardul unit l democraţiei .  

Scris de F.  Engels la 11  august 1848 Se tipăreşte după textul ziarului 

Publicat în Tradus din limba germană 
„Noua gazetă renană" nr. 73 
lin 12 august 1848 
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„Kolnische Zeitung " despre Italia 

Coloia, 26 august. Ieri ne-a fost dat să ascultăm pero
Tînd despre politică, de la înălţimea pnctului de vedere al 
istoriei universale, pe un literat, d-1 Wilhelm Jordan din 
Berlin *. Soarta ne urmăreşte fără îndurre : o ursită asemnă
tore ne este hărăzită şi ai. Principala cucerire din martie 
constă în faptul că literaţii au 1uat în antrepriză politica. 

D. Levin Schicking in Minster, a para sau a cincea 
roată la căruţa de reclame a d-lui Dmont, a pubicat în „Kăl
ische Zeitung" un articol despre „politica noastră în Italia• .  

Şi ce  spune „amicul meu Levin u ochi de fantomă M 220 '? 
„Nicicînd Germaniei nu i s-a prezentat un moment mai prielnic ca 

acum pentru a pune politica ei faţă de Italia pe o bază sănătoasă ca 
să dureze secole de-a rîndul. Noi am spălat în mod glorios •  (I prin tră
darea lui Carol-Albert) „ocara adusă steagurilor noastre de către n 
popor pe care izbînda îl face lesne arogant ; în fruntea unei armate pe 
cit de neîntrecute în lupte şi victorii pe atît de admirabile prin per

severenţa şi tenacitatea ei, barba bianca, Barbă-Albă, a înălţat gloriosul 
( I?)  vultur german cu două capete pe turnurile oraşului răsculat, unde 
cu mai bine de 600 de ani în urmă împăratul Barbă-Roşie a arborat 
aceeaşi flamură ca simbol al suveranităţii Germaniei asupra ltaliei. 
Această suveranitate ne aparţine şi astăzi". 

Astfel vorbeşte d-l Levin Schicking de la „Kălnische Zei
tung ". 

Cînd, după o luptă de cinci zile, croaţii şi pandurii lui 
Radetzky au fost izgoniţi din Milano de un popor neînarmat ; 
cînd „admirabila armată" ,  zdrobită la Goito s-a retras la Ve
rona - ira politică a „amicului meu Levin cu ocii de fan
tomă" a amuţit I Dar de cînd armata austriacă, p rimind în
tăriri, în urma trădăii pe cît de laşă pe atît de neabilă a lui 
Carol-Albert - trădare pe care noi am prorocit-o în nenumă-

• Vezi volumul de faţă, pag. 381-386. - Nota Red. 
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rate rînduri -, a repurtat o victorie nemeritată, de atunci 
publicişii vini cu noi au reapărut pe scenă, de atunci trîm
biţează ei „ocara spălată" ,  de atunci se încumetă ei să facă 
o paralelă între Fredeic Barharossa şi Radetzky barba bianca, 
de atunci eroicul Milano, care a îifăptuit cea mai gloioasă 
revoluţie a anului 1848, nu este decî t un „oraş răsculat " ,  de 
atunci ne aparţine nouă, germanilor, cărora niciodată nu ne 
aparţine nimic, „suveranitatea asupra Italiei " I 

„Flamile noastre ! " Peticele negru-galbene 'le reacţiunii 
lui Metternich, călcate în picioare l a  Vina - iată flamile 
d-lui Schicking de la „Kolnische Zeitung" ! 

„Gloriosul vultur german cu două capete ! "  Acel monstru 
heraldic, pe care la Jemmapes, la Fleurus, la Mililesimo, la 
Rivali, la Neuwied, la Marengo, la Hohenlinden, la Ulm, la 
Austerlitz, la Wagram 221 l-a jumulit revoluţia armată, iată 
„gloriosul" cerber al d-lui Schicing de la „Kolnische Zei
tung" I 

Cînd austriecii sufereau înfrîngei, ei erau austrieci, nişte 
sonderbindlei 222, aproape işte trădători de patie ; de cînd 
însă Carol-Albert a căzut în capcană, de cînd austriecii au 
înaintat spre Ticino, ei au devenit „germani " ,  şi „noi" sîntem 
aceia care am ifăptuit toate acestea. Sîntem gata să recu
noaştem că „Kolnische Zeitung" a repurtat victoriile de la 
Volta şi Custozza şi că a cuceit Milano 22s ; în acest caz însă 
ea îşi asumă şi răspunderea pentu butlităţile şi infamii.ie -
pe care le cunoaşte prea bine - comise de acea armată de 
barbari „admirabilă prin perseverenţa şi tenacitatea ei" -
întocmai cum �a impul său şi-a asumat răspnderea pentru 
masacrele din Galiţia. 

„Această suveranitate ne aparţine şi astăzi. Italia şi Germania sînt 
naţiuni în j urul cărora, aşadar, natura şi istoria au împletit o legătură, 
pe care le-a unit providenţa şi care sînt înrudite între ele cum sînt 
înrudite ştiinţa şi arta, ideea şi sentimentul• -, 

cum sînt îmudiţi d-l Briggemann şi d-l Schiicking I 
Şi tocmai pentru a demonstra că Germania şi Italia „sînt 

unite de providenţă" ,  de aceea de 2.000 de ani încoace ger
manii şi italienii s-au războit în permanenţă, de aceea italienii 
au scuturat mereu jugul german, de aceea sîngele german a 
înroşit de atîtea ori străzile oraşului Milano ! 

Tocmai pentru că It.ia şi G ermania „sînt înrdite " ,  Ra
detzky şi Welden au jefuit  şi pîrjolit toate oraşele vneţiene I 

Amicul meu Levin cu ocii de fantomă p retinde acum să 
renunţăm la Lombardia pînă la Adige, deoarece poporul nu 



„Kolnische Zeitung• despre Italia 417  

ne vrea, chiar dacă cîţiva bieţi „cittadini" * (ţărani le spune 
savantul domn Schicking contadinilor) i-au primit pe aus
trieci cu aclamaţii. Dar dacă ne vom comporta ca „un popor 
liber" , „poporul italian ne va întinde bucuros mîna, pentru a 
se lăsa condus e noi pe drumul pe care nu poate merge 
sinqur, pe drumul libertăţii " . 

Intr-adevăr I Italia, care şi-a cucerit libertatea presei, 
curţi cu juri, o Constituţie, încă înainte ca Germania să se fi 
trezit din somnul ei adînc ; Italia, care a înfăptuit li PaleTmo 
pima revoluţie din acest an ; Italia, care la Milano a înfrînt 
fără arme pe „neîntrecuţii " austrieci, - Italia nu poate merge 
pe drumul Ubertăţii fără a fi condusă de Gemania, adică de 
un Radetzky I Fireşte, dacă pentru a merge pe drumul liber
tăţii este nevoie de o Adunare de Ja Frankfurt, de o putere 
centrală fără nici o importanţă, de 39 de Sonderbinde şi de 
„Kolnische Zeitung" „. 

Aşadar, pentru ca italieii „să se 'lase conduşi pe drumul 
libertăţii " de germai, d-l Schicking nu vrea să cedeze Ti
rolul italian şi Ţinutul veneţian pentru a le da ca feude unui 
arhiduce austriac, şi triite „la Roma 2.000 de soldaţi din 
trupele imperiale din sudul Germaniei pentru a-J ajuta pe loc
ţiitorul lui Hristos să facă 'linişte în propria sa casă" . 

Dar vai ! 

Uscatul francezii şi ruşii îl au, 
Britanicii au marea, se ştie. 
Iar noi stăpînim un văzduh de visări 
In netăgăduita domnie. 

Hegemonia noastră e-aici. 
Şi stăm dîrji, ca dintr-o bucată, 
Nu ca alte popoare ce pe searbăd pămînt 
Duc viaţa lor împiedicată 224• 

Şi tocmai acolo sus, în văzduhul de visări, ne aparţine 
nouă şi , ,supremaţia asupra Italiei " .  Acest lucru îl ştie d-l 
Schicking mi bine ca oicine. După ce a expus, în folosul 
imperiului german, această îndrăzneaţă politică de suprema
ţie, el încheie suspinînd : 

„Această politică grandioasă, generoasă, politică demnă de o pu
tere cum este imperiul german, din păcate a fost întotdeauna conside
rată l a  noi drept fantezistă, şi aşa va mai li considerată, probabil, încJ 
multă vreme• I 

* - „orăşeni" .  - Nota Trad. 

27 - Marx -Engels, Opere, voi. 5 
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Noi îl recomandăm e d-l Schicking pentru postul de 
portar şi străjer al onoarei germane pe înălţimea defileului 
Stilfs. De acolo foiletonistul în zale al lui „Kălnische Zeitug" 
îşi va roti p rivirea asupra Italiei şi va veghea ca să nu fie 
ştirbită nici o iotă din „supremaţia Germaniei asupra Italiei " ,  
şi abia atunci Germania va putea să doarmă liniştită. 

Scris de F. Engels 
la 26 august 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 37 
din 27 august 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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despre Provincia renană 
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Colonia, 26 august. bi „Berliner Zeitun9s-Halle " a apărut 
un articol cu următorul cuprins : 

„Nu demult am avut prilejul să vorbim despre faptul că a venit o 
vreme în care din vechile organisme de stat dispare tot mai mult spiritul 
care timp îndelungat le-a unit laolaltă. In ceea ce priveşte Austria, de
sigur că nimeni nu s-a: putea îndoi de acest lucru ; dar şi în Prusia sint 
zi de zi tot mai manifeste semnele acestei vremi care confirmă părerea 
noastră şi în faţa cărora nu· ne este permis să închidem ochii. ln prezent 
există un singur interes care mai poate lega toate provinciile Germaniei 
de statul prusian, şi  nme interesl pentru dezvoltarea instituţiilor de 
stat liberale, interesul pentru crearea şi dezvoltarea prin eforturi comune 
a unor forme noi, libere de relaţii sociale. Este greu de crezut că Silezia, 
care a păşit ferm pe calea progresului politic şi social, se va simţi ine 
în cadrul Pusiei, în cazul că Prusia ca stat nu va satisfaae intru totul 
acest interes. Despre provincia •  Saxonia se ştie îndeobşte că de cind a 
fost incorporată în st1tul prusian, ea îi este ostilă. Cit priveşte Provincia 
renană, desigur că fiecare îşi aminteşte de ameninţările proferate aici 
înainte de 18 martie de deputaţi ai acestei provincii şi cum au influenţat 
ei schimbarea bruscă a lucrurilor. In această provincie creşte spiritul de 
înstrăinare. Un manifest, mult mai răspic.dit, pe care nu este indicat nu
mele editorului şi nici locul unde a fost editat, constituie o nouă dovadă 
în această privinţă•. 

Cititorii noştri cunosc, desigur, manifestul despre care 
vorbeşte · „Zeitungs-Halle " .  

Este într - adevăr îmbucurător pentru noi faptul c ă ,  î n  sfîrşit, 
s-a găsit cel 1puţin un berlinez care să înţeleagă că nici p entru 
Germania şi nki mai ales pentru Provincia renană Berlinul 
nu este Paris .  Berlinul începe şă-şi dea seama că nu ne poate 
guverna, că nu e în stare s ă  capete acea autoritate de care 
trebwe să se bucure o · c apitală, Berlinul şi-a dovedit cu priso
sinţă incompetenţa în timpul seirevoluţiei din martie, în 
timpul asaltului asupra arsenalului şi al ultimelor tulbu
rări 225• La nehotărîrea pe care o manifestă poporul berlinez 
se mai adaugă lipsa totală de o ameni capabili care se observ� 

2i* 
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în toate partidele. In cursul întregii mişcăi, începînd din 
februarie, nu s-a găsit nimeni care să fi fost în stare să con
ducă partidul său. Spiritul în această capitală ,a „spiritului" 
are toată bunăvoinţa, dar este tot atît de nevolnic ca şi car
nea. Chiar şi pe Hansemann, Camphausen şi Milde al lor, 
berlinezii au fost nevoiţi să şi-i aducă de la Rin sau din Sile
zia. Departe de a fi un Paris german, Berlinul nu este nici 
măcar o Vienă prusacă. Berlinul nu este o capitală, ci un 
oraş de „reşedinţă" . 

Este în orice caz lăudabil că însuşi Berlinul a ,ajuns să se 
convingă de n lucru p e  care de multă vreme pe Rin îl 
cunoaşte toată lumea, anume că unitatea Germaniei se poate 
înfăptui nmai prin destrămarea aşa-ziselor mari putei ger
mane. Noi n-am tinuit niciddată părerea noastră în această 
privinţă. Nu ne entuziasmăm ici pentru gloia trecută şi nici 
pentru g'loria prezentă a Germaniei, nici pentru războaiele 
de eliberare, nici pentru „victoiile glorioase ale armelor 
germane" repurtate în Lombardia şi în Schlesig. Dar pentru 
ca din Germania să se aleagă vreodată ceva, ea trebuie să, se 
concentreze, trebuie să devină n stat unic, nu numai în 
vorbe, dar şi în fapt. Fireşte însă, pentru aceasta este nevoie 
înainte de toate să nu mai existe „nici Austria, nici Pru
sia" 220. 

De altfel „spiritul " care „timp îndelungat " ne-a „unit" de 
vechea Prusie era n spiit foarte palpabil, foarte brutal ; era 
spiritul celor 15.000 de baionete şi a unui anumit număr de 
tunuri. Nu degeaba a fost înfiinţată aici la Rin o colonie de 
soldaţi formată din p olonezi din Siolezia supeioară şi  din 
cassubi. Nu degeaba a fost înrolat tineretul nostru în garda 
berlineză. S-a recurs la n asemenea procedeu nu pentru a ne 
împăca pe noi cu celelalte proincii, ci pentru a aţîţa o pro
vincie împotriva alteia, pentru a exploata în interesul despo
tismului patriarhal-feudal ura naţională dintre germani şi 
slavi, ura Jocală a fiecări provincii germane, fie ea  cit de 
mică, împotriva tuturor provinciilor învecinate. · „Divide et 
impera I " * 

Intr-adevăr, este timplll ca rolul fictiv pe care „provin
ciile" I adică iuncherimea din u ckermark şi din Pomerania 
răsăiteană, l-au atribuit berlinezilor prin adresele lor pani
carde şi pe care berlinezii s-au grăbit să şH. asume să înce
teze în sfîrşit. Berlinul nu este şi nu va deveni niciodată cen-

* - „Dezbină şi stăpineşte 1 • .  - Nota Trad. 



„Zeitungs-Halle" despre Provincia renană 421 

tul revo1uţiei, capitala democraţiei. Numai fantezia nobilimii 
brandenburgheze, pe care o înspăimîntă falimentele, condam
nările da închisoare pentru neplata datorillor şi stîlpii de feli
nar puteau să-i atribuie Berlinului acest rol, numai cochetăria 
vanitoasă a berlinezului putea să-şi încipuie c ă  această nobi
lime reprentă provinciile. Noi recunoaştem revoluţia din 
marie, dar numai atît cît a însemnat ea în realitate, şi nu 
mai mult. Cea mai mare lipsă a ei este faptul c ă  nu le-a in
suflat un spirit revoluţionar berlinezilor. 

„Zeitungs-Halle" crede că prin instituţii liberale poate i 
din nou sudat organismul aflat în plină descompunere al sta
tului prusian. Dimpotrivă ! Cu cît aceste instituţii vor i mai 
liberale, cu atît mi lesne se vor separa unele de altele ele
mentele eterogene, cu atît mai limpede va reieşi necesitatea 
separării lor, cu atît mi mult se va vădi incapacitatea politi
cieni'lor berlinezi din toate partidele. 

Repetăm : Provincia renană nu are niic împotrivă ca în 
cadrul Germaniei să rămînă împreună cu provinciile vechi
prusiene. Dar a o sili să rămînă pe v ecie în cadrul Prusiei, 
indiferent dacă Prusia va i un stat absolutist, constituţional 
sau democratic, aceasta ar însemna a face imposibilă nitatea 
Germaniei, ba ar însemna chiar - exprimăm părerea una
nimă a poporului - a lipsi Germania de un ţinut întins şi 
frumos din dorinţa de a-l păstra pentu Prusia. 

Scris de F. Engels 
la 26 august 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 87 
din 27 august 1 848 

Se tiplreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Mediaţie şi intervenţie. 
Radetzky ş. Cavaignac 

Peste vreo trei săptămîni (la 2 1  septembrie) expiră armisti
ţiul 227 încheiat în urma actului de trădare comis de Carol
Albert. Franţa şi Angl ia şi-au oferit serviciile ca mediatori. 
După cum se poate citi în ziarul lui Cavaignac „Spectateur 
Republicain" , Austria încă nu s-a pronunţat pînă acum dacă 
acceptă sau refuză această propunere. Enervat în cele din 
urmă de lipsa de politeţe a Austriei, dictatorul Franţei ame- • 
ninţă cu intervenţia armată în caz că guvernul vienez nu va 
răspunde pînă la o anumită dată, sau va respinge propunerea 
de mediere. Va îngădui oare Austria ca tocmai acum, după 
victoria asupra democraţiei de la Viena şi după înfrîngerea 
„rebelilor u italieni, un Cavaignac să-i dicteze pacea ? Austria 
ştie foarte bine că burghezia franceză vrea „pace cu orice 
preţ u ,  că în genere burgheziei îi este absolut indiferent dacă 
Italia va fi liberă sau va fi subjugată, şi că ea va admite totul 
cu condiţia ca să nu fie compromisă în faţa lumii şi astfel să 
se vadă silită, împoriva voinţei ei, •să pună mina pe sabie. 
Se spune că Radetzky va face o scurtă vizită la Viena pentru 
a spune un cuvînt decisiv în legătură cu mediaţia. Pentru 
aceasta nu este nevoie să se ducă la Viena. Politica lui pre
cumpăneşte acum, şi părerea lui nu-şi va pierde din greutate 
chiar dacă ar rămîne la Milano. Dacă Austria ar accepta con
diţiile păcii aşa cum au fost propuse de Anglia şi Franţa, ea 
ar face acest lucru nu de frica intervenţiei lui Cavaignac, ci 
din motive mult mai stringente şi mai urgente. 

Intocmai ca şi germanii, italienii s-au lăsat înşelaţi de 
evenimentele din martie. Italienii au crezut că de data aceasta 
s-a sfîrşit în o rice caz cu dominaţia străină ; germanii şi-au 
închipuit că vechiul sistem a fost înmormîntat pentru tot
deauna. In realitate însă, în Italia dominaţia străină este mai 
insuportabilă ca oricînd, iar în Germania vechiul sistem şi-a 
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revenit de pe urma celor cîtorva lovituri primite în martie, şi 
se comportă cu şi mai multă cruzime şi sete de răzbunare. 

Greşeala italienilor constă acum în aceea că ei aşteaptă 
salvarea din partea actualului guvern al Franţei. Numai că
derea acestui guvern i-ar putea salva. Italienii mai greşesc 
atunci cînd cred că este posibilă eliberarea ţării lor, acum, 
cînd în Franţa, Germania etc. democraţia pierde pe zi ce trece 
mai mult terenul. Reacţiunea, ale :ărei lovituri au zdrobit 
acum Italia, nu este un fenomen italian, ci un fenomen euro
pean. Italia nu se poate elibera singură din ghearele acestei 
reacţiuni, şi cu atît mai puţin făcînd apel la burghezia fran
ceză, care constituie tocmai pilonul reacţiunii din întreaga 
Europă. 

Trebuie învinsă mai întîi reacţiunea din Franţa însăşi, ca 
să poată fi distrusă reacţiunea din Italia şi Germania. Trebuie 
deci mai întîi proclamată în Franţa republica democrat-so
cială, trebuie mai întîi proletariatul francez să vină de hac 
burgheziei sale şi abia apoi ne vom putea gîndi la o victorie 
trainică a democraţiei în Italia, în Germania, în Polonia, în 
Ungaria şi în alte ţări. 

Scris de F. Engels 
la 31 august 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 91 
din 1 septembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Condamnările la moarte de la Anvers 

Colonia, 2 septembrie. Belgia, statul constituţional model, 
a dat o nouă dovadă strălucită a superiorităţii instituţiilor 
sale. Şaptesprezece condamnări la moarte din cauza istoriei 
ridicole cu Risquons-Tout I 228• Şaptesprezece condamnări la 
moarte pentru a răzbuna ofensa adusă neprihănitei naţiuni 
belgiene de cîţiva nătăfleţi nechibzuiţi, de cîţiva naivi plini 
de speranţă, care au înceicat să ridice un capăt al mantiei ei 
constituţionale I Şaptesprezece condamnări la moarte - ce 
cruzime I 

Este cunoscută istoria cu Risquons-Tout. La Paris nişte 
muncitori belgieni au pus la cale o invazie republicană în 
patria lor. Acţiunea lor a fost sprijinită de democraţi belgieni 
veniţi de la Bruxelles. Ledru-Rollin a stimulat-o şi el pe cît a 
putut. Lamartine, trădătorul cu „suflet nobilu ,  care nu precu
peţea cuvintele frumoase şi faptele j osnice fie că era vorba 
de democraţi străini, fie de democraţi francezi, Lamartine, care 
se făleşte că a conspirat cu anarhia, la fel cum conspiră para
trăsnetul cu fulgerul, - Lamartine a sprijinit mai întîi le
giunea belgiană, pentru ca ulterior s-o trădeze cu atît mai 
sigur. Legiunea s-a pus în mişcare. Delescluze, comisarul 
guvernului în departamentul Nord, a denunţat prima coloană 
funcţionarilor belgieni de la calea ferată ; datorită acestei 
trădări , trenul care o transporta s-a pomenit pe teritoriul bel
gian, înconjurat de baionete belgiene. A doua coloană, con
dusă de trei spioni belgieni (un membru al guvernului provizo
tiu de la Paris ne-a spus acest lucru, şi întregul mers al 
procesului o confirmă) , a fost îndrumată de conducătorii ei 
trădători într-o pădure de pe teritoriul belgian, unde îi aştep
tau, bine camuflate, tunuri încărcate ; o parte din ei au fost 
decimaţi, o altă parte au fost luaţi prizonieri. 

Acest neînsemnat episod al revoluţiilor din 1 848, comic 
din cauza multiplelor trădări şi a proporţiilor pe care le-a 
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căpătat în Belgia, a servit parchetului din Bruxelles drept 
canavaua pe care a brodat cea mai colosală conspiraţie din 
cite s-au pus vreodată la cale. Bătrînul general Mellinet, eli
beratorul Anversului, Tedesco, Ballin, pe scurt democraţii cei 
mai hotărîţi şi mai activi din Bruxelles, Liege şi Gand au fost 
implicaţi în acest proces. D-l Bavay l-ar fi implicat şi pe 
Jottrand din Bruxelles, dacă d-l Jottrand n-ar fi ştiut unele 
lucruri şi n-ar fi deţinut unele documente care, dacă ar fi fost 
date publicităţii, ar fi compromis în modul cel mai ruşinos 
întregul guvern belgian, inclusiv pe înţeleptul Leopold. 

Pentru ce au fost arestaţi aceşti democraţi, pentru ce s-au 
intentat procese din cele mai monstruoase împotriva unor 
oameni care erau tot atît de străini de toată această afacere 
ca şi juraţii în faţa cărora au compărut ? Pentru a băga frica 
în burghezia belgiană şi, profitînd de această frică, să se 
poată încasa impozitele excesive şi împrumuturile forţate care 
să cimenteze gloriosul edificiu al statului belgian, şi cu achi
tarea cărora lucrurile stăteau destul de prost I 

Acuzaţii au fost prin urmare trimişi în faţa juraţilor din 
Anvers, în faţa elitei a·celor băutori de bere faro * flamanzi 
cărora patosul abnegaţiei politice franceze le este tot atît de 
străin ca şi siguranţa calmă a impunătorului materialism 
englez, în faţa acelor negustori de peşte sărat care vegetează 
o viaţă întreagă minaţi de cel mai meschin utilitarism mic
burghez, de cea mai obtuză şi mai oribilă goană după profit. 
Marele Bavay ştia cu cine are de-a face şi se bizuia pe frica 
acestor oameni. 

Intr-adevăr, s-a văzut oare vreodată la Anvers vreun repu
blican? Acum, 32 din aceşti monştri stăteau în faţa populaţiei 
înspăimîntate a Anversului ; iar juraţii, dîrdîind de frică 
împreună cu prea înţelepţii judecători, au predat 17 dintre 
acuzaţi mizericordiei articolului 86 şi urm. din Codul penal, 
adică pedepsei cu moartea. 

Şi pe vremea terorii din 1793 s-au înscenat procese şi s-au 
pronunţat sentinţe, care aveau la bază alte fapte decît acele 
invocate oficial ; dar un proces care să se ilustreze prin atîta 
n�ruşinare şi minciună grosolană, atîta ură oarbă şi părtini
oare n-a condus nici chiar fanaticul Fouquier Tinville. Şi se 
află oare Belgia în plin război civil, oare la graniţele ei jumă
tate din Europa conspiră cu rebelii, aşa cum s-a întîmplat în 
Franţa în 1793 ? Patria este cumva în pericol ? A căpătat oare 

* - bere care se bea în Belgia. - Nota Trad. 
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coroana vreo fisură ? - Dimpotrivă, nimeni nu se gîndeşte 
să subjuge Belgia, iar înţeleptul Leopold tot mai călătoreşte 
zilnic fără escortă de la Laeken la Bruxelles şi de la Bruxelles 
la Laeken ! 

Ce a comis bătrînul Mellinet, în vîrstă de 81  de ani, ca 
juraţii şi judecătorii să-l condamne la moarte ? Bătrînul sol
dat al republicii franceze a salvat în 1831  ultima rămăşiţă a 
onoarei belgiene : el a eliberat Anversul şi de aceea Anversul 
îl condamnă la moarte I Toată vina sa constă în faptul că a 
apărat pe un vechi prieten de al său, Becker, împotriva sus
piciunilor presei oficiale belgiene şi că nu a şters din aminti
rea sa sentimentele de prietenie pe care le nutrea pentru 
dînsul nici pe cînd acesta conspira la Paris. Cu conspiraţia el 
nu a avut absolut nici o legătură. Şi pentru aceasta el a fost 
condamnat, fără multă vorbă, la moarte. 

Dar Ballin I El a fost un prieten al lui Mellinet şi-l vizita 
adesea. A fost văzut împreună cu Tedesco într-o cafenea, mo
tiv suficient pentru a-l condamna la moarte. 

Şi, în sfîrşit, Tedesco I N-a fost el membru al Uniunii mun
citorilor din Germania şi n-a avut el legături cu persoane 
cărora poliţia belgiană le-a strecurat pumnale de teatru ? Se 
poate oare contesta că a fost văzut împreună cu Ballin într-o 
cafenea ? Va să zică există dovezi că Tedesco a provocat bătă
lia popoarelor de la Risquons-Tout, deci la eşafod cu el ! 

Şi la fel şi cu ceilalţi. 
Sîntem mîndri că-i putem numi prieteni pe unii dintre 

aceşti „conspiratori " care au fost condamnaţi la moarte pen
tru simplul motiv că sînt democraţi. Şi, dacă presa venală 
belgiană îi împroaşcă cu noroi, vrem să apărăm cel puţin 
onoarea lor în faţa democraţiei germane ; dacă patria lor ii 
reneagă, noi sîntem alături de ei. 

Cînd preşedintele a pronunţat condamnarea lor la moarte, 
ei au exclamat plini de entuziasm : „Trăiască republica I " .  ln 
tot cursul procesului, ca şi în momentul pronunţării sentinţei, 
ei au dat dovadă de o fermitate cu adevărat revoluţionară. 

Şi acum să ascultăm ceea ce spune în această privinţă 
jalnica presă belgiană. 

„Sentinţa - spune „Journal d'Anvers" - n-a stîrnit mai multă sen
zaţie în oraş decit întregul proces, care aproape că n-a trezit nici un 
interes. Numai in rindurile cla5elor muncitoare" (citeşte : în rîndurile 
lumpenproletariatului) „întîlneşti un sentiment ostil paladinilor republi
cii ; restul populaţiei nu se prea interesează de acest proces ; pentru ea 
ridicolul unei tentative de revoluţie nu pare anihilat printr-o condam
nare la moarte, în a cărei executare oricum nu crede nimeni• .  
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Desigur, dacă s-ar fi oferit locuitorilor oraşului Anvers 
spectacolul interesant al ghilotinării a 17 republicani în frunte 
cu bătrînul Mellinet, salvatorul Anversului, ei s-ar fi interesat 
de acest proces ! 

Ca şi cum cruzimea guvernului belgian, a juraţilor belgieni 
şi a tribunalelor belgiene n-ar consta tocmai în faptul că se 
joacă cu condamnările la moarte ! 

„Guvernul - spune „Liberal Liegois" - a vrut să dea dovadă de 
tărie, dar n-a reuşit să dea dovadă decit de cruzime" .  

E drept c ă  aceasta a fost dintotdeauna soarta naţiunii 
flamande. 

Scris de F. Engels 
la 2 septembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 93 
din 3 septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
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Marx şi supuşenia prusiană 229 

Colonia, 4 septembrie. După cum am mai pomenit cu altă 
ocazie *,  redactorul-şef al „Noii gazete renane " ,  Karl Marx, a 
intrat într-un conflict din cauza supuşeniei prusiene. Se vă
deşte aici din nou la ce măsuri se recurge pentru a escamota 
promisiunile din martie. Cum se prezintă realmente chestiunea 
reiese din următorul document, pe care Marx l-a trimis mi
nistrului de interne, d-l Kihlwetter : 

Domnule ministru I 
Prin prezenta îmi p ermit să vă înaintez o contestaţie îm

potriva unei hotărîri a administraţiei regionale regale de aici 
care se referă la p ersoana mea. 

In 1 843 am plecat din ţara mea natală - Prusia renană -
pentru a mă stabili în mod provizoriu la Paris. In 1 844 am 
aflat că din cauza lucrărilor mele Oberprăsidiumul regal din 
Koblenz a emis un mandat de arestare împotriva mea, care 
a fost trimis la toate punctele de frontieră organelor poliţie
neşti respective. Această ştire a fost publicată şi în ziarele 
din Berlin supuse cenzurii. - Din acel moment eu m-am con
siderat emigrant politic. Ulterior, în ianuarie 1 845, la cererea 
directă a guvernului prusian de atunci am fost expulzat din 
Franţa şi m-am stabilit în Belgia. Intrucît însă şi aici guvernul 
prusian a intervenit pe lîngă guvernul belgian ca să fiu 
expulzat, m-am văzut nevoit să renunţ în cele din urmă la 
cetăţenia prusiană. - A trebuit să recurg la această măsură 
extremă pentru nu mai fi supus unor asemenea urmăriri. -
Cea mai bună dovadă că am cerut consensul de emigrare 
numai silit de împrejurări este faptul că n-am primit cetăţenia 

* Vezi volumul de faţă, pag. 410. - Nota Red. 
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mc1 unui alt statL deşi ea mi-a ost oferită în Franţa după 
revoluţia din februarie de către membri ai guvernului pro
vizoriu. 

Du2ă revoluţia din martie m-am întors în patrie şi în apri
lie am cerut, la Colonia, să mi se acorde cetăţenia, ceea ce 
consiliul municipal de aici a aprobat imediat. - Potrivit legii 
din 3 1  decembrie 1842, dosarul a fost înaintat spre confirmare 
administraţiei regionale regale. Acum am primit de la direc
torul poliţiei din localitate, d-l Geiger, o adresă cu următorul 
conţinut : 

„Prin prezenta aducem la cunoştinţa domniei-voastre că administra
ţia regională regală, luind în consideraţie situaţia în care v-aţi aflat pînă 
în momentul de faţă, găseşte că nu e cazul să facă uz în favoarea dv. de 
dreptul pe care îl are în conformitate cu § 5 al legii din 31 decembrie 1842 
de a acorda unui străin supuşenia prusiană. In consecinţă, veti fi cosi
derat şi pe viitor ca străin (§§ 15 şi 16 din menţionata lege) . 

Colonia, 3 august 1848 

Nr. 2.678 

Directorul poliţiei, 
(semnat) Geiger 

Domniei-sale d-lui dr. Marx, loco" 

Consider că rezoluţia administraţiei regionale regale con
travine legii pentru următoarele motive : 

Potrit hotărîrii Bundestagului din 30 martie a.c. pot alege
şi pot fi aleşi în Adunarea naţională germană şi emigranţi 
politici dacă se reîntorc în Germania şi declară că vor să-şi 
redobîndească cetăţenia germană. 

Hotărîrea Preparlamentului, care, fără a avea putere di
rectă d� lege, trebuie totuşi considerată ca un criteriu în ceea 
ce priveşte perspectivele poporului german şi promisiunile 
care i-au fost făcute imediat după revoluţie, acordă dreptul 
de vot activ şi pasiv chiar acelora dintre emigranţii politici 
care au devenit cetăţeni ai altor Jări, dar care vor să-şi redo
pîndească cetăţenia germană. 

In orice caz, hotărîrea Bundestagului şi regulamentul elec
toral respectiv al guvernului Camphausen au putere de lege 
în ·Prusia. . 

Intrucît în cererea mea prin care solicitam dreptul de 
domiciliere în Colonia mi-am exprimat destul de limpede 
dorinţa de a redobîndi cetăţenia germană, rezultă că am obţi
nut prin aceasta dreptul de a alege şi de a fi ales în Adunarea 
naţională germană şi că mă pot deci prevala cel puţin de cetă-
ţenia germană, 

· 
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Din momentul însă în care mă bucur de cel mai înalt drept 
pe care-l poate avea un german, mi se poate cu atît mai puţin 
refuza dreptul, mai limitat, la cetăţenia prusiană. 

Administraţia regională regală din Colonia se referă la 
legea din 31 decembrie 1842. Coroborată cu sus-citata hotă
rîre a Bundestagului, şi această lege pledează în favoa
rea mea. 

In conformitate cu § 151 alin. 1 şi 3 se pierde dreptul la 
cetăţenia prusiană prin retragerea acestei calităţi la cererea 
supusului respectiv sau după o şedere de 10 ani în străină
tate. După revoluţie s-au reîntors în patrie mulţi emigranţi 
politici care au stat mai mult de 10 ani în. străinătate şi care, 
prin urmare, în conformitate cu § 15 al sus-menţionatei legi, 
pierduseră, ca şi mine, calitatea de cetăţean prusian. Unii 
dintre ei, de pildă d-l J. Venedey, deţin chiar mandate în 
Adunarea naţională germană. - „Organele poliţieneşti u pru
siene (§ 5 al legii) ar i putut deci, dacă ar fi vrut, să refuze 
şi acestor legiuitori germani cetăţenia prusiană I 

In sfîrşit, consider absolut inadmisibil că administraţia 
regională regală de aici, respectiv d-l director de poliţie, 
Geiger, foloseşte în adresa pe care mi-a trimis-o termenul de 
„supusu ,  cînd atît fostul guvern cîf şi cel actual au eliminat 
acest termen din toate actele oficiale, înlocuindu-l cu cel de 
„cetăţean u. -: Tot atît de inadmisibil este faptul, chiar abstrac
ţie făcînd de cetăţenia mea prusiană, de a mă califica pe mine, 
cetăţean al Reichului german, drept , ,străinu .  

Mai departe, dacă administraţia regională regală refuză 
să-mi confirme cetăţenia prusiană „avînd în vedere situaţia 
mea de pînă acum u nu poate fi' vorba de situaţia mea mate
rială, întrucît, în conformitate chiar cu litera legii din 31 de
cembrie 1842, numai consiliul municipal din Colonia este 
chemat să hotărască în această privinţă, şi el a hotărît în 
favoarea mea. Poate fi vorba numai de activitatea mea ca 
redactor-şef la „Noua gazetă renanău , şi atunci înseamnă : 
avind în vedere convingerile mele democratice şi atitudinea 
mea opoziţionistă faţă de guvernul actual. - Dar chiar dacă 
ar fi de resortul administraţiei regionale regale de aici sau al 
Ministerului de Interne din Berlin - ceea ce· contest - să-mi 
refuze în acest caz special, care se încadrează în prevederile 
hotărîrii Bundestagului din 30 martie, cetăţenia pusian�, ase
menea motive tendenţioase puteau fi invocate numai în ve
chiul stat poliţenesc, nicidecum însă în Prusia revoluţionară, 
unde există un guvern responsabil. 
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• ln sfîrşit, trebuie să mai adaug că d-l director de poliţie 
Miller, căruia i-am arătat că în această situaţie nesigură nu 
pot să-mi mut familia de la Trier la Colonia, m-a asigurat că 
renaturalizarea mea nu va întîmpina nici o obiecţie. 

Din toate aceste motive solidt, domnule ministru, ca să 
daţi dispoziţie administraţiei districtuale regale de aici să-mi 
confirme dreptul de domiciliere (petiţia) care mi-a ost acor
dat de consiliul municipal local, conferindu-mi prin aceasta 
din nou calitatea de cetăţean prusian. 

Primiţi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consi
deraţii. 

Clonia, 22 august l 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 94 
din 5 septembrie 1 848 

Karl Marx 

S- tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Armistiţiul cu Danemarca 

Colonia, 7 septembrie. 

„Ce se va alege de Germania dacă Prusia nu va mai sta în fruntea 
ei, dacă armata Prusiei nu va mai apăra onoarea Germaniei, dacă pu
terea şi influenţa Prusiei ca mare putere vor fi cedat locul puterii fictive 
a unui guvern central german iluzori u ?" 

Aşa se laudă partidul prusac - partidul eroilor devizei 
„Cu dumnezeu înainte, pentru rege şi patrie" -, nobilimea 
contrarevoluţionară din Pomerania orientală şi din Uckermark. 

Ei bine, Prusia a stat în fruntea Germaniei, Prusia a apărat 
onoarea Germaniei în Schleswig-Holstein. 

Şi care a fost rezultatul ? După un şir de victorii uşoare şi 
lipsite de glorie asupra unui inamic slab, după un război 
paralizat de cea mai laşă dintre diplomaţii, după cele mai 
ruşinoase retrageri din faţa unei armate învinse, a urmat în 
sfîrşit un armistiţiu, care a fost însă atît de dezonorant pentru 
Germania, încît chiar un general prusac a găsit de cuviinţă 
să nu-l semneze. 

Ostilităţile şi tratativele au început din nou. Regentul im
perial a dat mandat guvernului prusian să încheie armistiţiul ; 
acest mandat nu era contrasemnat de nici unul dintre miniştrii 
Reichului şi, ca atare, nu avea nici o valabili tate. El recu
noştea primul tratat de armistiţiu, însă cu următoarele modi
ficări : 1) să se cadă de acord în ceea ce priveşte membrii 
noului guvern din Schleswig-Holstein încă înainte de încheie
rea armistiţiului, „ în aşa fel încît să se poată considera garan
tate existenţa şi activitatea rodnică a noului guvern" ; 2) toate 
legile şi decretele emise de guvernul p rovizoriu pînă la în
cheierea armistiţiului trebuie să-şi păstreze deplina valabili
tate ; 3) comanda tuturor trupelor rămase în Schleswig-Hol
stein trebuie s-o aib ă comandantul suprem german. 
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Comparînd aceste instrucţiuni cu stipulaţiile primuli 
proiect pruso-danez, reiese foarte limpede scopul lor. Ele nu 
asigură lici pe departe tot ceea ce putea cere Germania în
vingătoare ; dar, făcind unele concesii de formă, ele salvează 
în fond anumite situaţii. 

Prima condiţie trebuia să constituie o chezăşie că în noul 
guvern orientarea schleswig-holsteiniană (germană) va fi 
p recumpănitoare faţă de cea daneză, Şi ce face Prusia ? Ea 
consimte ca şeful partidului danez din Schleswig-Holstein, 
Karl Moltke, să devină şeful noului guvern, ca Danemarca să 
capete în guvern trei voturi faţă de două voturi cit avea 
Schleswig-Holstein. ' 

A doua condiţie trebuia să ducă la recunoaşterea dacă nu 
a guvernului provizoriu însuşi, recunoscut de Bundestag, cel 
puţin a activităţii lui de pînă acum. Hotărîrile lui trebuiau 
să-şi păstreze valabilitatea. Şi ce face Prusia ? Sub pretextul 
că şi Danemarca renunţă la hotărîrile iluzorii luate la Copen• 
haga cu privire la cele două ducate - hotărîri care n-au avut 
niciodată măcar o umbră de putere de lege dincolo de insula 
Alsen * -, sub acest pretext Prusia contrarevoluţionară con� 
simte ca toate hotărîrile guvernului provizoriu să fie anulate. 

In sfîrşit, a treia condiţie trebuia să asigure recunoaşterea 
prealabilă a unităţii celor două ducate şi includerea lor în 
Germania ; ea avea menirea să zădărnicească încercarea dane
zilor de a trece din nou în Schleswig, prin contrabandă, pe  
cetăţenii din Schleswig care îşi făceau serviciul militar în 
armata daneză, întrucit toate trupele care urmau să rămînă 
în Schleswig şi Holstein erau puse sub comanda comandantu
lui suprem german. Ce face Prusia ? Prusia se declară de acord 
ca trupele din Schleswig să fie despărţite de cele din Holstein, 
să fie scoase de sub comanda supremă a comandantului ger
man şi să fie puse pur şi simplu la dispoziţia noului guvern, 
care este danez în proporţie de 3/5. : 

In afară de aceasta, Prusia, care primise mandat să încheie 
un armistiţiu de numai 3 luni (art. 1 al proiectului iniţial) , l-a 
încheiat cu de la sine putere pentru 7 luni ; cu alte cuvinte, a 
acordat danezilor armistiţiu în lunile de iarnă, atunci cinl 
flota, principala armă a danezilor, devenea inutilă pentru 
blocada coastelor germane şi a celor din Schleswig şi cînd 
gerul ar i permis germanilor să treacă pe gheaţă Micul Be1t ,  

* Denumirea daneză : Als. - Nota Red. 

28 - Marx·En�els, Opere, voi. 5 
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să cucerească insula Fiinen * şi să limiteze Danemarca la 
Seeland. 

Intr-un cuvînt, Prusia a călcat în picioare toe cele 3 
puncte ale mandatului primit. Şi de ce n-ar fi făcut-o ? Man
datul nici nu era contrasemnat !  N-a spus, oare, pe şleau 
d-l Camphausen, ambasadorul Prusiei pe lingă puterea cen
trală, în scrisoarea sa din 2 septembrie adresată „excelenţei u _ 
sale ( ! ! ) d-l Heckscher, că „pe baza acelui mandat" guvernul 
prusian „se consideră împuternicit să încheie fără rezerve 
armistiţiulu ? 

Dar nu numai atît. Regentul imperial trimite pe subsecre
tarul „său" de stat, Max Gagern, la Berlin şi de acolo în 
Schleswig ca să supravegheze tratativele. El îi dă un mandat 
care nici de astă dată nu este contrasemnat. D-l Gagern -
cum a fost tratat la Berlin nu ştim - soseşte în ducate. 
lmputerniciţii Prusiei se află la Malmo. Nu i se comunică ni
mic despre acest lucru. - La Liibeck are loc schimbul instru
mentelor de ratificare. D-l Gagern este atunci înştiinţat că 
faptul s-a consumat şi că deci acum poate să se întoarcă liniş
tit acasă. Nenorocosul Gagern, cu mandatul său care n-a fost 
contrasemnat, nu poate să facă, desigur, altceva decît să se 
întoarcă la Frankfurt şi să se plîngă de j alnicul rol pe care a 
trebuit să-l joace. 

Aşa s-a născut gloriosul armistiţiu care leagă mîinile ger
manilor în perioada cea mai favorabilă pentru război, dizolvă 
guvernul revoluţionar şi Adunarea constituantă democratică 
din Schleswig-Holstein, anulează toate decretele acestui gu
vern recunoscut de Bundestag, predă ducatele unui guvern 
danez condus de odiosul Moltke, smulge trupele originare din 
Schleswig din regimentele lor, le scoate de sub comanda 
supremă germană şi le predă guvernului danez [al ducatelor] 
care le poate dizolva după bunul său plac, sileşte trupele ger
mane să se retragă de la Konigsau ** p înă la Hanovra şi 
Mecklenburg şi p redă Lauenburgul în mîinile vechiului 
guven reacţionar danez ***.  

Nu numai Schleswig-Holstein, ci întreaga Germanie, cu 
excepţia vechii Prusii, este indignată de acest armistiţiu 

* Denumirea daneză : Fyn. - Nota Red. 
0 Denumirea daneză : Konge-aa. - Nota Red. 

0• Această lovitură măiastră a fost săvîrşită în felul următor : vechiul 
�vern a fost dizolvat 1 după aceea Danemarca a reales pentru noul 
guvern un membru, Prusia pe al doilea, iar aîndouă împreună pe al 
trPilea memlru al acestui vechi guvern. 
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ruşinos. Cît despre guvernul Reichului, căruia armistiţiul i-a 
fost adus la cunoştinţă de către d-l Camphausen, la început, 
ce-i drept, a tremurat, dar în cele din urmă şi-a asumat totuşi 
răspunderea pentru el. Ce altceva putea să facă ? Pe cît se 
pare, d-l Camphausen a recurs la ameninţări, iar pentru gu
vernul Reichului, laş şi contrarevoluţionar, Prusia oficială mai 
constituie şi astăzi o putere. Dar a venit apoi rîndul Adunării 
naţionale. Era nevoie de ratificarea ei şi, oricît este de exem
plară comportarea acestei Adunări, „excelenţei "-sale d-lui 
Heckscher îi era totuşi ruşine să se prezinte cu acest docu
ment. Cu mii de plecăciuni, cu 1cele mai umile rugăminţi de a 
se păstra calmul şi moderaţia, el a dat citire documentului. 
S-a stîrnit o furtună generală. Pînă şi centrul de dreapta, ba 
chiar şi o parte dintre cei de dreapta, însuşi d-l Dahlmann, au 
fost cuprinşi de o mînie teribilă. Comisiile au fost însărcinate 
ca în termen de 24 de ore să prezinte un raport. Pe baza 
acestui raport s-a luat hotărîrea de a se opri imediat retrage
rea trupelor. Hotărîrea în privinţa armistiţiului însuşi n-a fost 
încă luată. 

Adunarea naţională a luat, în fine, o hotărîre energică, cu 
toate că guvernul declarase că va demisiona dacă hotărîrea 
va i adoptată de Adunare. Această hotărîre nu înseamnă 
anularea, ci violarea armistiţiului. Ea va provoca în ducate 
nu numai agitaţie, ci şi o rezistenţă făţişă împotriva realizării 
armistiţiului, împotriva noului guvern, şi va atrage după sine 
noi complicaţii. 

Avem totuşi puţine speranţe ca Adunarea să respingă 
armistiţiul însuşi. E de ajuns ca d-l Radowitz să atragă de par
tea sa  numai nouă voturi ale centrului ca el să  aibă majori
tatea. Şi oare n�o să reuşească el să facă acest lucru în cursul 
celor cîteva zile pînă la rezolvarea chestiunii ? 

In caz că Adunarea va hotărî să  menţină armisiţiul, vom 
avea proclamarea republicii şi război civil în Schleswig-Hol
stein, puterea centrală ajunsă la cheremul Prusiei, dispreţul 
general al întregii Europe faţă de puterea centrală şi de Adu
nare şi, totodată, destule complicaţii pentru a strivi drice viitor 
guvern al Reichului sub povara unor dificultăţi de neînvins. 

In caz că Adunarea va hotărî să denunţe armistiţiul, vom 
avea un război european, o ruptură între Prusia şi Germania, 
noi revoluţii, descompunerea Prusiei şi adevărata unitate a 
Germaniei. Ar trebui ca Adunarea să nu se lase intimidată, 
întrucît cel puţin două treimi din Prusia sînt de partea Ger
maniei. 

28* 
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Nu vor prefera oare reprezentanţii burgheziei din Frank
furt să înghită orice insultă, nu vor prefera ei să trăiască sub 
jugul Prusiei decît să rişte un război revoluţionar în Europa, 
decît să se expună unor noi furtuni care ar periclita propria 
lor dominaţie de clasă în Germania ? 

Noi credem că da. In firea burgheziei este prea puternic 
înrădăcinată laşitatea. Noi nu avem încredere că Adunarea 
de la Frankfurt va salva în Schleswig-Holstein onoarea Ger
maniei, pe  care a terelit-o deja în Polonia. 

Scris de F. Engels 
la 7 septmbrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. n 
din 8 septembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
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Căderea guvernului faptelor 

Colonia, 8 septembrie, ora 10 seara. Guvenul faptelor a 
căzut. După ce „s-a p oticnit" de mai multe ori, s-a menţinut 
numai datorită neruşinării sale. Pînă la urmă, pretenţiile tot 
mai mari ale guvenului au arătat Adunării care a fost miste
ul existenţei guvenului. 

In şedinţa de ieri a Adunării conciliatoare a fost dezbă
tută propunerea lui Stein230• Prpunerea suna astfel : 

„Este o datorie imperioasă a guvenului să emită fără întîrzire 
ordinul hotărît la 9 august în scopul liniştirii ţării şi  a evitării unei 
rupturi cu Adunarea" . 

Guvernul a declarat că nu va face nici o concesie, nu va 
admite nici un compromis. 

Aripa stîngă, la rîndul ei, a declarat că se va retrage 
dacă Adunarea renunţă la hotărî1ea ei din 9 auust. 

In şedinţa de ieri, după o cuvîntare lipsită de importanţă 
ţinută de primul-ministru, deputatul Unruh a propus urmă
toul amendament : 

„Avînd în vedere că hotărîrea din 9 august nu are ca scop 
cercetarea convingerilor, nici exercitarea unei presiuni asupra 
conştiinţei, ci numai stabilirea unei înţelegeri între popor şi ar
mată, absolut necesară într-un stat constituţional, precum şi evita
rea pe viitor a uneltirilor reacţionare şi a conflictelor dintre cetă
ţenii din cadrele armatei şi cei civili",  -

Adunarea declă : 
„că guvernul va pierde încrederea ţării dacă continul să tergiverseze 

emiterea unul ordin către armată în conformitate cu hotărîrea din 
9 august". 

Acestui amendament propus de centrul de stînga i-a fost 
opus un al doilea amendament al centrului de dreapta, p ro
pus de deputatul Tamnau. 
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Acesta sună : 

„Adunarea naţională consideră necesar să dea următoarele lă
muriri : Adunarea naţională, prin hotărîrea din 9 august a.c., a avut 
intenţia să adreseze comandanţilor din armată un ordin asemănă
tor aceluia pe care Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Interne 
l-au adresat la 15 iulie d-lor Regierungsprăsidenten. Ea nu inten
ţionează să-i oblige pe ofiţerii din armată să-şi expună convinge
rile lor politice sau să dicteze ministrului de război textul ordinului. 
Ea consideră însă necesar, în interesul păcii între cetăţenii statului şi 
pentru pomovarea noului sistem de stat constituţional, un ordin prin 
care ofiţerii din armată să fie puşi în gardă împotriva tend inţelor 
reacţionare şi republicane". 

După ce s-a mai discutat cîtăva vreme pro şi contra 
„nobilul " Schreckenstein s-a declarat, în numele guvernu1ui, 
de acord u amendamentul propus de Tamnau, deşi susţinuse 
sus şi tare că nu va admite nici n compromis ! 

După ce dezbaterile au mai continuat cîtăva vreme şi dupâ 
ce însuşi d-l Mi/de a avertizat adunarea să aibă grijă să nu 
devină o Convenţie naţională revoluţionară (teama d-lui Milde 
eite absolut neîntemeiată I } ,  s-a trecut la vot, în timp ce o 
masă mare de oameni se adunase în jurul sălii de şedinţe. 

Voturi nominale : 
Amendamentul lui Unruh a fost respins cu 320 de votur1 

contra 38. 
Amendamentul lui Tamnau a fost respins cu 210  voturi 

contra 156. 
Propunerea lui Stein a fost adoptată cu 219 voturi contra 

152. lmpotriva guvenului o maj oritate de : 
67 de voturi 

Unul dintre corespondenţii noştri din Berlin rilatează : 
In oraş a domnit azi o mare agitaţie ; mii de oameni au 

înconjurat clădirea în care Adunarea îşi ţine şedinţele, 
astfel că, atunci cînd preşedintele a dat citire adresei destul 
de loiale a gărzii Civile, d-l Reichensperger a propus ca Adu
narea să-şi mute sediul în alt oraş, Berlinul fiind, cică, în 
pericol. 

Cînd poporul adunat a aflat vestea despre înfrîngerea 
guvernului, el a fost cuprins de o indescriptibilă bucurie, .ar 
cind deputaţii de stînga şi-au făcut apariţia, mulţimea i-a 
aclamat frenetic, conducîndu-i pînă pe Unter den Linden. 
Cînd însă a fost zărit deputatul Stein (cel care a făcut propu
nerea votată astăzi) , entuziasmul a ajuns la culme. Cîţiva 
bărbaţi l-au ridicat imediat p e umeri şi l-au dus în triumf 
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pînă la hotelul lui din Taubenstrasse. Mii de oameni s-au 
alăturat convoiului şi în urale prelungite masele s-au 
îndreptat spre piaţa Operei. Nici cînd nu s-a pomenit o ase
menea manifestaţie de bucurie la noi. Această strălucită vic
torie este cu atît mai surprinzătoare, cu cit a domnit cea mai 
mare îngrijorare în privinţa succesului. 

Impotriva guvenului a votat : aripa stingă, centrul de 
stînga (partidul Rodbertus-Berg) şi centrul (Unruh, Du.cker, 
Kosch) . Preşedintele a votat la toate cele trei scrutinuri 
pentru uven. Un guvern Waldeck-Rodbertus trebuie în 
consecinţă să conteze pe o majoritate absolută. 

Peste cîteva zile vom avea, prin urmare, plăcerea să-l 
vedem pe ministrul fptelor, „excelenţa-sa" d-l Hansemann, 
iniţiatorul împrumutului forţat, reîntors l. „trecutul" său 
„civil " *, plimb indu-se pe aici şi medi tind la Duchâtel şi 
Pin to. 

Camphausen a căzut în mod onorabil. D-l Hansemann, 
caire prin intrigile sale l-a dus la cădere, d-l Hansemann a 
avut un sfîrşit lamentabil I Bietul Hansemann - Pinto I 

Scris de F. Engels 
la 8 septembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 99 
din 10 septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limbu germtnă 

* n original „biirgerlich •, care înseamnă „civil • şi totodată „bur 
ghez• şi „modest" .  - Nota Red. 
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Colonia, 9 s eptembrie. Din cauza meticulozităţii Adu
nării naţionale, care, în loc să ia rapid şi energic hotărîri şi 
să impună numirea unor noi miniştri, îngăduie -comisiilor s ă  
pertracteze pe indelete şi lasă rezolvarea crizei miniseriale 
în s eama domnului, revenim încă o dată asupra armistiţiului 
cu Danemarca. Această meticulozitate care nu prea reuşeşte 
s ă  ascundă „lipsa de curaj a bunilor noştri prieteni " 31 ne dă 
răgazul necesar. 

Partidul democrat n-a privit niciodată cu ochi buni răz
boiul din Italia, care a pierdut de multă vreme orice mă 
de popularitate chiar şi printre democraţii vienezi. Guvenul 
pusian a putut numai să facă să întîrzie cu cîteva săptămîni, 
recurgînd la denaturări şi minciuni, valul de indignare pu
blică stîit de războiul distrugător din Poznan. Luptele de 
stradă de la Praga au trezit, în pofida eforturilor depuse de 
presa naţională, în rîndurile popoului simpatii nmai pentu 
cei învinşi, nu însă pentru învingători. In schimb, războiul 
din Schleswig-Holstein s-a bucurat de la bIl început de 
simpatie şi în rîndu1ile poporului. Cum se explică acest 
lucru ? 

In timp ce în Italia, în Poznan şi la Praga germanii au 
luptat împotriva revoluţiei, în Schleswig-Holstein ei au 
sprijinit revoluţia. Războiul împotriva Danemarcii este primul 
război revoluţionar pe care îl du-ce Germania. Şi de aceea, 
fără a împărtăşi cîtşi de puţin entu�iasmul ou care burghe
zia proslăveşte la un pahar de bere Schleswig-Holsteinul 
scăldat de mări, am fost de la bun început de p ărere ca răz
boiul împotriva Danemarcii să fie dus cu toată energia. 

E destul de trist pentu Germania faptul că primul ei 
război revoluţionar este oel mai comic război care a fost 
purtat vreodată I 
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Dar să revenim la subiect. Danezii sînt n popor care din 
punct le vedere comercial, industrial, politic şi literar de
pinde ·cu totul de Germania. Este îndeobşte cunoscut că de 
fapt capitala Danemarcii nu este Copenhaga, ci Hamburg ; că 
guvernul danez a imitat timp de un an toate experimentele 
pe care le-a făcut cu Dieta unită guvernul prusian sucom
bat în luptele de pe bricade ; că Danemarca îşi procură din 
Germania toată hrana sa literară la fel ca şi cea materială, 
şi că literatura daneză - cu excepia lui Holberg - este o 
copie ştearsă a literaturii germane. 

Oridît de neputincioasă a fost din totdeauna Germania, 
ea are totuşi satisfacţia că naţiunile scandinave, în special 
Danemarca, au ajuns la remorca ei şi că, în comparaţie cu 
ele, Germania este chiar revoluţi1ară şi progresistă. 

Vreţi cumva dovezi ? Un.ăriţi polemica în care s-au 
angajat naţiunile scandinave între ele de cînd a fost lansată 
ideea scandinavismului. Scndinavismul constă în preamărirea 
caracterului naţional orud, grosolan, pirateresc al vechilor 
normanzi, a aelei închistări extreme din pricina căreiai ei 
nu sînt în stare să-şi exprime ideile şi sentimentele exaltate 
în cuvinte, dar şi le pot exprima în asemenea fapte cum ar fi 
comportarea butală faţă de femei, permanenta stare de 
ebrietate şi furia războinică (Berserkerwut *) care alternează 
cu un sentimentalism lacrimogen. 

Scandinavimul şi teoria înudiri� etnice u Schleswig
Holsteinul scăldat de mări au apărut în acelaşi timp în ţările 
egelui Danemarcii. Ele sînt legate între ele, s-au generat una 
pe alta, s-au combătut una pe alta şi asfel s-au menţinut. 

Scndinavismul a fost forma în care danezii au ceut spri
jinul suedezilor şi al norvegienilor. Dar, cum e înâmplă 
întotdeauna naţiunii creştin-germane, de îndată s-a iscat 
cearta, fiecare a pretins că el este creştinul-german autentic, 
advăratul scandinav. Suedezul a declarat că danezul este 
„ germanizat" şi degenerat, norvegianul a susţinut acelaşi 
lucu despre suedez şi danez, iar islndezul - despre toţi 
trei. Fireşte că, cu dt o naţiune este mai necioplită, cu cît 
obiceiurile şi felul ei de viaţă se fndepărtează mai puţin de 
cele ale vechilor normnzi, cu atît este ea mai „scandinavă" .  

ln faţa noastră s e  află gazeta „Morgenbladet" 232 din 
Cristiania ** ,  din 1 8  noiembrie 1 846. Această simpatică 

• - Berserker - figură de ostaş din legendele scandinave, care avea 
o putere herculeană atunci cînd devenea furios. - Nota Red. 

•• - Oslo. - Nota Red. 
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gazetă conţine, într-un articol despre scandinavism, urmă
toarele pasaje amuzante : 

După ce prezintă întregul scandinavism ca o simplă în
cercare a danezilor de a provoca o mişcare în interesul lor, 
ea spune despre danezi : 

,,Ce legătură există între acest popor vesel şi dornic de viaţă cu 
vechea, mohorîta şi trista lume a războinicilor de demult (med den 
gamle, alvorlige og vemodsfulde Kjămpeverden) ? Cum îşi poate închipui 
această naţiune cu un caracter docil şi blînd - cum recunoaşte chiar 
un scriitor danez - că ar exista o afinitate între ea şi oamenii aspri, 
viguroşi şi  energici din trecutul îndepărtat ?  Cum îşi pot imagina aceşti 
oameni cu accentul moale al meridionalilor că vorbesc o limbă nordică ? 
Şi deşi pentru naţiunea noastră şi pentru cea suedeză, ca şi pentru 
vechii locuitori ai nordului, sînt caracteristice sentientele care se 
ascund mai mult în fundul sufletului, fără a se manifesta în afară, totuşi 
aceşti oameni sensibili şi cordiali, pe care îi poţi atît de lesne epata, 
impresiona şi influenţa, şi a căror fizionomie trădează imediat şi cit se 
poate de limpede stările lor sufleteşti, şi-au băgat în cap că sînt croiti 
după un tipar nordic, că au o fire înrudită cu cea a celorlalte două 
naţiuni scandinave I "  

„Morgenbladet" atribuie acum această degenerare a da
nezilor legăturii cu Germania şi răspîndirii moravurilor ger
mane în Danemarca. E drept că germanii 

„şi-au pierdut bunul lor cel mai de preţ, caracterul lor naţional ; dar 
oricît de slabă şi de vlăguită este naţionalitatea germană, există totuşi 
pe lume o nationalitate :are e şi mai slabă şi mai vlăguită, şi  anume cea 
daneză. ln timp ce în Alsacia, în Waadt şi la graniţele slave limba 
germană este tot mai mult înlăturată" ( ! I  pe atunci nu se vorbea încă de 
meritele „fraţilor din Netz") ,  „la graniţele Danemarcii ea a avansat 
enorm" .  

Danezii trebuiau să contrapună acum germanilor naţionali
tatea lor şi în acest scop au născocit scandinavismul ; naţiona
litatea daneză n-a fost în stare să opună rezistenţă : 

„căci, după cum am spus, deşi n-a adoptat limba germană, ea a fost 
în mare măsură germanizată. Autorul a citit el însuşi într-o gazetă da
neză un articol în care se recunoştea că naţionalitatea daneză nu diferă 
esenţialmente de cea germană" .  

Pînă aici am citat din „Morgenbladet " .  
Fireşte că  nu se  poate contesta că danezii sînt o naţiune 

semicivilizată. Sărmanii danezi ! 
Germania anexează Schleswigul în baza aceluiaşi drept de 

care au uzat francezii cînd au anexat Flandra, Lorena şi 
Alsacia şi vor pune stăpînire mai curînd sau mai tîrziu pe 
Belgia ,  şi anume : dreptul civilizaţiei asupra barbariei, al pro-
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gresului asupra stagnării. Şi chiar dacă am admite că tratatele 
ar fi în avantajul Danemarcii, ceea ce este destul de îndoiel
nic, acest drept contează mai mult decit toate tratatele pentru 
că este dreptul dezvoltării istorice. 

Atîta timp cit mişcarea din Schleswig-Holstein a fost o 
simplă agitaţie burgheză paşnică, o agitaţie filistină care nu 
depăşea cadrul legal, ea a stîrnit entuziasmul mic-burghezilor 
binevoitori. De aceea, cind, înainte de revoluţia din februarie, 
actualul rege al Danemarcii a promis la urcarea sa pe tron să 
introducă în statul său o constituţie liberală, care să permită 
ducatelor să fie reprezentate de un număr egal de deputaţi ca 
şi Danemarca şi cind ducatele au ridicat obiecţii, a 'ieşit la 
iveală - în mod neplăcut - caracterul mic-burghez local al 
mişcării din Schleswig-Holstein. Problema care se punea 
atunci era nu atît alipirea la Germania - se putea oare vorbi 
atunci de o Germanie ? - cit separarea de Danemarca şi 
constituirea unui mic stat independent cu caracter local. 

Izbucnirea revoluţiei a dat însă mişcării un alt caracter. 
Adepţii mişcării din Schleswig-Holstein trebuiau sau să se 
ducă de ripă sau să se încumete să  facă ei singuri o revoluţie. 
Ei au făcut-o şi au avut dreptate ; promisiunile daneze, foarte 
favorabile înainte de revoluţie, au fost nesatisfăcătoare după 
revoluţie ; alipirea la Germania, înainte o frază goală, putea 
să aibă acum o semnificatie ; Germania trecea printr-o Tevo
luţie, iar Danemarca a imitat-o, ca întotdeauna, în manieră 
proincială. 

Revoluţia din Schleswig-Holstein şi guvernul provizoriu 
care a fost instituit ca urmare a revoluţiei mai aveau la în
ceput un p ronunţat caracter mic-burghez. Războiul le-a silit 
însă curînd să intre pe un făgaş democratic. Datorită acestui 
guven, compus exclusiv din vechi liberali onorabili, care pe 
vremui împărtăşiseră ideile unor Welcker, Gagern, Camp
hausen - Schleswig-Holstein a căpătat legi mai liberale 
decit oricare alt stat qerman. Dintre toate adunările germane, 
cea de la Kiel este sinura care a fost aleasă nu numai pe baza 
votului universal, ci şi pe baza votului direct. Proiectul de 
constituţie care i-a fost prezentat de guvern este cel mai demo
cratic din cite au fost elaborate vreodată în limba germană. 
Schleswig-Holstein care pînă acum era din punct de vedere 
politic la remorca Germaniei are deodată, datorită războiului 
revoluţionar, instituţii mai progresiste decît tot restul 
Germaniei. 
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Războiul pe care-l purtăm în SchlswigIolstin este, aşa
dar, un adevărat război revoluţionar. 

Şi cine a fost ciar de la început de partea Danemarcii ? 
Cele trei puteri , cele mai contrarevoluţionare din Europa : 
Rusia, Anglia şi guvernul prusian. Războiul dus de guvernul 
prusian a ost, atîta timp cit s-a putut, un simplu simulacru ; 
Să ne gîndim la nota lui Wildenbruch 233, la prompitudinea 
u care el a dispus, la cererea Angliei şi a Rusiei, retra
gerea din Iutlanda şi, în sfîrşit, la ce1le două armisiţii I Pru
sia, Anglia şi Rusia sînt cele trei puteri cărora revoluţia ger
mană şi prima ei consecinţă, unitatea Gemanii, le inspiră 
cel mai mult teamă : Prusia pentru că ar înceta să eiste, An· 
glia pentru că n-ar mai putea exploata piaţa germană, Rusia 
pentru că democraţia ar ajunge să înainteze nu numai pînă 
la Vistula, ci chiar pînă la Oina şi Nipru. Prusia, Anglia şi 
Rusia au urzit un complot împotriva Schleswig-Holsteinului, 
împotriva Germaniei şi împotriva revoluţiei. 

Războiul, care se prea poate să izibucnească acum ca ur
mare a hotărîrilor iluate la Frankfurt, ar fi un război al 
Germaniei împotriva Prusiei, Angliei şi Rusii. Tocmai de n 
asfel de război are nevoie mişcarea germană somnolnrtă ; 
un război împotriva celor trei mari puteri ale contrarevolu
ţiei şi datorită căruia Prusia să se dizolve realmente în Ger
mania, un război care să facă din a�ianţa cu Polol.a o neces.· 
tate din ·cele mai inexorabile, care să prilejuiască imeiata 
eiberare a Italiei, care să le îndreptat tocmai împotriva 
vechilor aliaţi contrarevoluţionari ai Germaii din 1792� 
1815,  un război care să pună „patria în primejdie"  şi s-o sal
veze tocmai prin faptul că face ca victoria Germaniei s ă  
depindă de victoria democraţiei. 

Burghezii şi iuncherii din F:ankfurt să nu-şi facă nici un 
fel de iluzii în această priiinţă : dacă iau hotărîrea să res
pingă armisiţiul, atunci ei hotărăsc pro.pria lor prăbuşire, aşa 
cum în timpul primei revoluţii, gironinii, care au participat 
la eveimentele din 10 august, votînd pentru moartea fostului 
rege, şi-au pregătit astfel propia lor prăbuşire la 3 1  mai. Iar 
dacă acceptă armistiţiul, ei hotărăsc de asemenea propria lor 
prăbuşire, căci intră sub suzeraitatea Prusiei, şi atunci nu 
mi pot spune nimic.  Ei n-a u decît să aleagă. 

Probabil că vestea despre căderea lui Hansemann a sosit 
la Frankfurt încă înainte de a se i trecut la vot. Se prea 
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poate ca această veste să influenţeze în mare măsură votul 
cu atît mai mult cu cit guvernul Waldeck şi Rodbertus, care 
este aşteptat, recunoaşte, p recum se ştie, suveranitatea Adu
nării naţionale. 

Vom trăi şi vom vedea. Repetăm însă : onoarea Germaniei 
a încăput pe mîini rele ! 

Scris de F. Engels 
la 9 septembrie 1848 

Publicat î n  
„Noua gazetă renană" nr. 99 
din 10 septembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Criza şi contrarevoluţia m 

I 

Colonia, 1 1  septembrie. Citiţi corespondenţele noastre de 
mai jos din Berlin şi spuneţi dacă nu am prevăzut foarte just 
desfăşurarea crizei guvenamentale. Vechii miniştri demisio
nează ; planul guvenului de a se menţine prin dizolvarea 
Adun ării conciliatoare, cu ajutorul legilor matiale şi al tunu
rilor, pare să nu fi fost aprobat de camarilă. Iuncherimea din 
Uckennark arde de nerăbdare să vadă izbucnind un coflict 
cu poporul şi repetîndu-se pe străzile Berlinului scenele din 
iunie de la Paris ; dar ea nu va lupta niciodată pentru guver
nul Hansemann, ci numai pentru guvernul principelui de 
Prusia. Vor fi chemaţi la putere Radowitz, Vincke şi alte ase
menea persoane de nădejde, care sînt străine de Adunarea 
de la Berlin, pe care nu-i leagă nimic de ea ; crema nobili
mii prusiene şi ve.falice, asociată de formă cu cîţiva bur
ghezi onorabili din extrema dreaptă, cu un Beckerath şi 
consorţii, pe seama cărora se lasă treburile comercia'le pro
zaice ale statului - iată guvenul principelui de Prusia cu 
care vor să ne fericească. Intre timp se pun în circulaţie sute 
de zvonuri, se spune că va fi, poate, chemat Waldeck sau 
Rodbertus, opinia publică este indusă în eroare, în acelaşi 
timp se fac pregătiri militare în vederea acţionării deschise 
la momentul portun. 

Se apropie o luptă hotărîtoare. Crizele simultane de la 
Frankfurt şi Berlin, ultimele hotărîri ale celor două Adunări 
silesc contrarevoluţia să dea bătălia hotărîtoaire. Dacă la 
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Berlin se va îndrăzni să se calce în picioare principiul con
stituţional al dominaţiei majorităţii, dacă cele 219 voturi ale 
majorităţii vor avea să înfrunte un număr îndoit de tunuri, 
dacă nu numai la Berlin, dar şi la Frankfurt  se va îndrăzni 
să se batjocorească maj oritatea prin instituirea unui guven 
care să fie inacceptabil pentru ambele adunări, dacă se Vd 
provoca astfel un război civil între Prusia şi Germania, atunci 
democraţii vor şti ce au de făcut. 
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II 

Colonia, 12  septembrie. In timp ce şi din alte surse se 
confirmă componenţa noului guven al Reichului, pe care am 
comunicat-o ieri, şi probabi.l că încă astăzi la prînz vom primi 
ştirea constituirii sale deiinitive, la Berlin criza de guven 
coninuă. Criza poate i rezolvată numai pe două căi : 

Sau un guvern Waldeck, recunoaşterea autorităţii Adu
nării naţionale germane, recunoaşterea suveraităţii poporu
lui ; 

Slu un guvern Radowitz-Vincke, izolvarea Adunării de 
la Berlin, desfiinţarea cuceririlor revoluţiei ,  un s1mulacru de 
constituţionalism sau chia·r o Dietă uită. 

S-o spunem pe şleau : coflictul care a izbucit la Berin, 
nu este un conflict între conciliatori şi miiştri, ci un conflict 
între Adunare, care se manifestă pentru prima oară ca Adu
nare constituantă, şi coroană. 

Se pune problema dacă ·coroana va cuteza sau nu să i
zolve Adunarea ? 

Are însă coroana dreptUl să izolve Adunarea ? 
In statele constituţionale coroana are, fireşte, dreptu! să 

dizolve în cazul ni conflict Camerele .legiuitoare convocate 
pe baza consituţiei, şi, ixînd noi alegei săi facă apel la 
popor. 

Este oare Adunarea de la Berlin o cameră constituţională, 
legiuitoare ? 

Nicidecum. Convocată pe baza unei revoluţii, şi nu a unei 
constituţii pentru „a elabora în înţelegere �1 coroana consti
tuţia statului prusianu ,  ea nu putea deţine mandatul i din 
partea coroanei sau a miniştrilor ei responsabili, d numai din 
partea alegătorilor ei şi a ei însăşi. Adunarea era suverană, 
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fiind o expresie legitimă a revoluţiei, iar mandatul pe care i-l 
confecionase d-l Camphausen împreună cu Dieta unită pin 
legea electorală din 8 aprilie nu era altceva decît n dezide· 
rat pios asupra căruia Adunarea avea să hotărască. 

La început, dîndu-şi seama c ă  fusese trasă p e  sfoară de 
minişti şi de camarilă, Adunarea a recunoscut într-o măsură 
mai mare s au mai mică teoia concilierii. Ea a îfăptuit, în 
sfîrşit, un act de suveranitate, şi pentru un moment a apărut 
în postura de Adunare constituantă, iar nu de Adunare con
ciliatoaire. 

Ca Adunare suverană pentru Prusia, ea avea dreptul s ă 
facă acest lucru. 

O Adunare suverană nu po ate însă să fie dizolvată de ni
mei, nu este supusă orinelor nimnui. 

D ar chiar ca simplă Adunare conciliatoare şi chiar şi după 
propia teorie a d-lui Camphausen, ea este egală în drepturi 
cu coroana. Ambele p ărţi încheie un tratat de stat, ambele 
p ăţi p arti cipă în mod egal la suveranitate, aceasta este teo· 
ria din 8 aprilie, teoria Camphausen-Hansemann, adică teoria 
oficială recunoscută ciar de coroană. 

Dacă Adunarea este egală în drepturi cu coroana, atunci 
coroana nu are nici un drept să dizolve Adunarea. 

Altminteri ar urma că Adunarea are, la rîndul ei, dreptul 
să-l detroneze pe rege. 

In consecinţă, izolvarea Adunării ar constitui o lovitură 
de s ta t. 29 iulie 1830 şi 24 februarie 1848 au arătat îns ă um 
se răspunde la loviturile de s tat. 

S e  va obiecta c ă  coroana ar putea face din nou apel la 
aceiaşi alegători. D ar cine nu ştie că în prezent alegătorii ar 
alege o cu totul altfel de adunare, o adunare care s-ar sin
cisi mult mai puţin de coroană ? 

Se ştie p rea bine că după dizo.v,area acestei Adunări nu 
este posibil decît un apel adresat cu totul altor alegători decît 
celor de la 8 aprilie, că ,acum nu mai sînt posibile decît ale
gei ficute sub irania săbiei. 

Să nu ne facem p rin urmare nii un fel de iluzii : 
Dacă va învinge Adunarea şi va mpune n guven de 

stînga, atunci puterea coroanei c are exist ă  alături de Adu
nare va fi înfrîntă, atunci regele nu va mi i decît slujitorul 
plătit al poporului, şi vom sta in nou în pragul llUi 19  mar
tie de nu ne trădează guvenul Waldck, cum au făcut unele 
guverne dinaintea lui. 

29 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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Dacă va înviinge coroana şi va impune guvenul princi
pelui de Prusia, Adunarea va i dizolvată, dreptul de asociere 
va i suprimat, se va pune căluş presei,  se va decreta o lege 
electorală censitară şi, p oate, chiar, după cum am mai s pus, 
va i rechemată la viaţă Dieta unită, - toate acestea l a adă
postul dictaturii militare, al tunurilor şi baionetelor. 

Depinde de atitudinea popoului, în special de atitudinea 
paridului demo crat, care din ele va iinvinge. Democraţii tre
buie s ă  aleagă. 

Trăim un 25 iulie. Se va îndrăzni oare să s e publice o rdo 
nanţele ticluite acum la P otsdam ? Va fi oare provocat p o
poru. s ă  facă într-o zi s aHul d e  la 26 iulie �a 24 februarie 235 ? 

Desigur, bunăvoinţa nu lipseşte, dar ·curaj ul, unde e cu
ra iul ? 
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III 

Colonia, 13 septembrie. Criza de la Berlin a făcut un p as 
înainte : conflictul cu coroana, care, ieri încă, putea i consi
derat doar ca inevitabil, s-a produs realmente. 

Ciit orii noştri vor găsi mai jos răspunsul regelui �a demi
sia prezentată de iniştii 236• Prin aceast ă  scrisoare coroana 
însăşi p ăşeşte pe primul plan, ia poziţie în favo area miniş
trilor şi se contrapune Adunării.  

Ea merge şi m ai dep a-rte : formează un guven din afara 
Adunării, îl convoacă pe Beckerath, oare la Frankfurt se 
situeaz ă la extrema dreaptă şi despre care toată lumea ştie 
dinainte ·că la Berlin nu va putea •conta niciodat ă  pe o maj ori
tate. 

Scrisoarea regelui este contrasemnată de l-1 Auerswald. 
D-1 AuerswaLd va trebui să răspundă pentru faptul că a folo
sit astfel ·C oroana drept paravan pentru a-şi acoperi propria 
sa retragere ruşinoasă şi că faţă de cameră 1caută să se ascundă 
îndărătul principiului c onstituţional şi în acelaşi timp calcă 
în pici oare principiul constituţional, compromiţînd coroana 
şi împingînd lucrurile spre republică ! 

· 

Principiul costituţional I - strigă miniştrii. Principiul 
constituţional I - strigă dreapta. Principiul constituţional I 

- geme ecoul cavernos al lui „Kolnische Zeitung " .  
„Principiul constituţional ! " Sînt o are aceşti domni în

tr-adev ăr atît de proşti îndt să creadă că poporul german 
poate i izb ăvit de furtunile anului 1848, de prăbuşirea imi 
nentă - din zi în zi mai ameninţătoare - a tuturor istitu
ţiilor istoice tradiţionale cu ajutorul găunoasei separaţii a 
puterilor, preconizată de Montesquieu-Delolme, cu ajutorul 
unor fraze răsulate şi al unor ficţiuni care au fost demult 
demascate ! 

29* 
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„Piincipiul constituţional I "  Dar to cmai aceşti domni care 
vor să s alveze cu oice preţ prinipiul constituional ar trebui 
s ă  fie primii care să înţeleagă că într-o fomă de o rgnizare 
proizone el nu po ate fi salvat decît printr-o acţiune ener
gică I 

„Principiul constituional I "  Dar votu1 Adunării de la Ber
lin, conflictele dintre Pots dam şi Frankfurt, tulburările, încer
cănle reacţiuii, provo căiile soldăimii n-au arătat ele încă 
de mult că, în ciuda tuturor frazelor, noi ne aflm încă pe 
teren revoluţionar, c ă  ficţiunea ·c ă  ·am stat dej a pe terenul 
monaThiei constituite, pe deplin constituţionale, nu duce l a  
nimic altceva decît la conflicte care au dus încă de pe acum 
„pnncipiul constituţional" .ia ma·rinea prăpasiei ? 

Orice formă de o rganizare proizoie ·a statului dup ă o 
revoluţie reolamă o ictatură, şi ·anume o dictatură eneric ă. 
Noi i-am reproşat lui Camphausen de la bun început c ă  n<a 
avut o atitdine dictato·nală, c ă  n- a  zdrobit şi n -a î.l ăturat 
imediat rămăşiţele vechilor instituţii. Şi, în timp c e  
d-l Camphausen se legăna în iluzii constituţionale, p artidul în
vins şi�a întărit poziiile în rîndurile birocraţiei şi ale ma
tei, ba ·a îndrăzit chiar s ă  treacă ioi-colo la luptă deschisă. 
Adunarea a fost convo cată pentru a 'Cădea de acord asupra 
constituiei. Ea s-a s ituat, ca egal ă fa drepturi, alătui de co
ro ană. Două puten egale în drepturi într-o form ă  de o rgni
zare p rovizorie I Tocmai această separaţie a puterilo r prin care 
d-l Camphausen a încercat „s ă s alveze libertatea " ,  tocmai 
această separaie a puterilor trebuia să ducă, în ·condiiile 
unui proizorat, la conflicte. In spate1e •coronei se ascundea 
camarila contra:revoluţiona:ră a nobilimii, a mi1itarilor şi a 
birocraţiei. In spatele maj o rităţii din Adllare stătea burghe
ia. Guvernul a încercat s ă  medize. Prea slab pentru a apra 
cu hotărîre interesele burgheiei şi ale ţărimii şi p entru a 
răstna dintr-o loiitură puterea nobilimii, a biro eraţiei şi a 
clicii ilitare prea neîndemînaic pentru a nu leza pretutin
deni burghezi� prin măsuri1e Jui inanciare, el n-a •reuşit decît 
să devină inacceptabil pentru toate p artidele şi să provoace 
c onflictul pe care tocmai voia s ă-l evite. 

In o rice ormă de o rgaizare nec onstituită, nu cutare s au 
cutare prinipiu are o importanţă hotărîtoare, ci numai „le 
salut public " ,  s alvarea publică. Guvenul putea să evite con
flictul dintre Adunare şi coro ană numai clăuzindu-s e  exclusiv 
dup ă pinc.piul salvării pubhce, chiar cu riscl de a ajunge 
el însuşi în coflict cu coroana. Da•r a p rfeiat să rmînă 



Criza şi contrarevoluţia 453 

„acceptabil" pentru Potsdam. El n-a ezitat niciodată să aplice 
împotriva democraţiei msuri pentru s alvarea publică (msu
rs du sa1ut public) , măsuri ictatori1ale. Căci ce altceva a 
însemnat aplicarea vechilor legi �a delictele politice, chiar 
după ce d-l Mărker recunoscuse dej a că aceste paragrafe ale 
dreptului ciil prusian ar i trebuit abrogate ? Ce altcev1a au 
însemnat arestăile în masă p e  tot întinsul regatului ? 

în schimb, guvernul s-a ferit cu ijă să ia, sub motivul 
salvării .Publice, măsuri împotnva contrarevoluţiei I 

Şi to cmai din această pa:sivitate a guvnului faţă de 
contrarevoluţie, care devnea pe i c e  trece mai meinţă
toare, a izvorît pentru Adunare necsitatea de a dicta ea 
însşi măsuri pentru salvarea publkă. Dacă coroa1a, repre
zentată de miniştri, s-a dovedit a fi prea slabă, trebuia să  
interină Adunarea însăşi. Şi ea a făcut acest lucru prin hotă
rîrea de la 9 augus. Ea a procedat însă ·cu multe menaj a
mente : n�a dat miniştrilo r  decît l averisment. Miiştrii 
însă nu l-au luat în seamă. 

Şi cum ar i putut să-l ia în seamă ? Hotărîrea le la 9 au
gust calcă în picioare pincipiul constituţional ; ea este o 
nsocotire a puteii executive de către cea legislaivă ; ea 
aihilează sparaţia şi contro�ul 1Teciproc al puterilor, care 
este atît de 1ecesar în ănteresl ibertăii ; ea transformă adu
narea conciliatoare într-o Convenţie naţională I 

Şi acum un potop de ameninţări , n apel fulminant la 
teama mic-burghezilor, perspectiva largă a unei domnii a 
terorii cu ghilotină, impozit progresiv, confiscări şi steag 
roşu. 

Adunarea de la Berlin - ·o Convenţie I Ce iroie I 
Insă nu se poate spune că 1aceşti domni n-au de loc  drep

tate. Dacă guvernul va proceda ca şi pIlă acum, vom avea, 
şi nu peste multă vreme, o Convenţie nu numi pentru Pru
sia, ci pentru întreaga Gennanie, o Convenţie care va avea 
sarcina să lichideze prin orice mijfoace războiul civil l celor 
20 de Vendee ale noastre şi să curme inevitabilul război cu 
Rusia. Deocamdată, e drept, avem doar o parodie a Consti
tuantei ! 237• 

Cum au respectat însă domnii miniştri care fac apel la 
principiul constituţional, cm iau respectat i înşişi acest prin
cipiu ? 

La 9 august i au lăsat pe membrii Adunării să  plece liniş
tiţi acasă, convinşi că miniştrii vor executa hotărîrea ei. 
Acestora îSă nici prin gînd nu le trecea să facă cunoscut 
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Adunării refuzul lor de a executa hotărîrea ei şi cu atît mai 
puţin să deisioneze. 

După ce au tot stat să chibzuiască o lună întreagă, văzîn
du-se meninţaţi de mai multe interpelări, au anunţat în cele 
din urmă Adunării în mod răspicat că este de la sine înţeles 
că nu vor executa hotărîrea. 

Cînd, în urma acestui fapt, Adunarea cere miniştrilor să 
execute totuşi hotărîrea, aceşti,a se ascund în spatele coroa
nei, provoacă o ruptură între •coroană şi Adunare şi împing 
astfel lucrurile sprie republică. 

Şi aceşti domni mai vorbesc de principiul constituţional ! 
In rezumat : 
Conflictul , inevitabil între două puteri egale în dreptui 

într�o formă de organizare provizorie, s-a produs. Guvernul 
n-a fost în stare să tină destul de energic frînele guvenării , 
n-a luat măsuile necesare pentru asigurarea salvării publice. 
Adunarea nu şi .. a făcut decît datoria atunci cînd a cerut gu
vernului să-şi respecte obligaţiile . Guvenul declară aceasta 
o încălcare a drepturilor coroanei şi reuşeşte să compromită 
coroana chiar în momentul demisiei sale . Coroana şi Aduna· 
rea se 01n una alteia. „Concilierea" a dus la ruptură, la con
flict. Poate c ă  armele vor hotărî . 

Va învinge acela care va da dovadă de mi mult curaj şi 
de mai multă fermitate. 
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IV 

Colonia, 15 septembie. Criza de guvern a intrat iarăşi 
într-un nou stadiu, dar nu din cauza venirii şi a strădaniilor 
zadanice ale indezirabilului domn B eckerath, ci din cauza 
rebeliuii militare de la Potsdam şi Nauen. Conflictul dintre 
democraţie şi ari stocraţie a izbucnit chiar în sînul gărzii : sol
daţii v ăd în hotărîrea Adunării din ziua de 1 eliberare a  lor 
de tirania of.iţerifor, ei trimit Adunării adrese de mulţumire 
şi o aclamă. 

Pin aceasta a fost smulsă s abi a din mîinile contrarevolu
ţiei. Acum nimeni nu va îndrăzni să dizolve Adunarea şi,  de 
vreme ce nu s e  procedează la dizolvarea ei, nu rămîne altă 
s oluţie decît de a ceda, de a executa hotărîrea Adunării şi 
de a forma un guvern Waldeck. 

Rebeliunea s oldailor de la Potsdam ne s cuteşte, probabil, 
de o revoluie. 

Scrise de K. Marx 
la 1 1 , 12, 13 şi 15 septembrie 1848 

Publicate în 
„Noua gazetă renană" 
nr. 100, 101, 102 şi 104 din 12, 13, 14 
şi 16 septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Libertatea dezbaterilor la Berlin 

Colonia, 16 septembrie. De cînd a început criza, presa 
contrarevLuţionară susţine într-na că în Adunarea de la 
Brlin deJb aterile nu sînt libere. ln special binecunoscutul 
corespondent G. de la „Kălnische Zeitungu , c are de asemenea 
deţine această funcţiune numai „în mod temporar pînă l a  
numirea succesorului s ău " 238, s-a refeit cu o team! viibil ă 
la cei „8.000-1 0.000 de derbedei " c are în p arcul „Kastanien
waldchen" au sprijinit „morali ceşte" pe p rietenii lor de stînga. 
„Vossische " 239, „Spene'scheu 240 şi alte ziare au început s ă  
facă tărăboi, i a r  d �  Reichensperger a făcut î n  i u a  d e  7 de-a 
dreptul propnerea ca Adunarea să fie mut at ă  de la Berlin 
(nu cumva Ja Charlottnburg ?) . 

„Berliner Zeitungs-Halleu publică n lung aricol în care 
caută să combată această î1vinuire. Ea declar ă  că faptul c ă  
marea majoritate s-a pronnţat în favoarea stîngii n u  consti
tuie nicidecum o inconsecvenţă faţă de •atitudinea şovăitoare 
pe care a avut-o Adunarea mai înainte. Se poate dovedi 

„că votul exprimat în ziua de 1 chiar şi de către cei care înainte au 
votat întotdeauna pentru guvern nu era în con tradicţie cu comportarea 
lor anterioară ; ba mai mult, privit din punctul de vedere al acestor 
deputaţi, votul pe care l-au dat este în perfectă concordanţă cu com
portarea lor anterioară„. •,  Deputaţii care au părăsit ambele centre „s-au 
lăsat amăgiţi, reprezen tîndu-şi lucrurile în aşa iei ca şi cum miniştrii 
ar fi executorii voinţei poporului i ei au văzut în strădania miniştrilor 
de a restabili liniştea şi ordinea expresia propriei lor voinţe, adică a 
membrilor majorităţii, şi nu şi-au dat seama că miniştrii nu puteau da 
curs voinţei poporului decît atunci cînd acestă voinţă nu contrazicea 
voinţa coroanei, nu însă atunci cînd ea se opunea voinţei acesteia• ,  

Astfel „Zeitngs-Halleu „explic ă u fenomenJl straniu al 
schimbării subite intervenite în orientarea unui număr atît de 
mare de deputaţi prin rep rezentările şi amăgiri'le ·acstora. In 
mod mai naiv nici că putea i prezentată chestiunea. 
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Ziaul ami·te totuşi c ă  s-a recurs la nele nimidări. D ar, 
adaugă l, 

„puţinul efect pe care l-au avut influenţele din afară constă în aceea 
că ele au contrabalansat influenţele minciunilor debitate de miniştri în 
Scopul de a induce în eroare, dînd astfel psibilitate numeroşilor dpu
taţi slabi de înger şi lipsiţi de pesonalitate să dea scultare . .. instinctu
lui vital firesc•. 

Motivele care determină pe „Zeitungs-H.le "  s ă-i justifice 
în acest mod, din punct de vedere moral, în faţa publicului 
pe deputaii şovăielnici de la cele două 1cntre sînt evidente : 
aricolul a fost scris mai curînd p entru aceşti gomni de la 
cele două centre lecit pentru public. Pentru noi, care avem 
pivilegiul de a vorbi fără ii un fl de reticenţe şi are-i 
sprij inim pe Teprezentanţii ni partid numai atîta vreme şi 
în măsura în ca1e se situeaz ă pe un pnct de vedere revolu
ţionar, pentru noi aceste motive sînt ineistente. 

De ce n-am spune-o ? Ih ziua de 7 deputaţii de la cele 
două centre s-au 1lăsat, fără doar şi p oate, intimidaţi de ma
sele populare ; nu importă dacă teama lor ia fo st s au nu înte
meiată. 

Dreptul maselo r populare demo crate de a influenţa, din 
punct de vedere mo ral, prin prezenţa .or aitudinea adnă
rilor constituante este un vechi d1ept revoluţ,ionar al poporu
lui, un drept de care de l a  revoluţia engleză şi cea franceză 
s-a făcut z în o rice p erio adă furtunoasă. Acestui drept îi 
datoreşte istoria aproape toţi paşii energici făcuţi de 
astfel de adunări. Dacă cei care se cramponează de „terenul 
legalităi i " ,  dacă prietenii fricoşi şi filis tii 1ai „libertăţii dez
baterilor"  se împotrivesc lmentîndu-s e, aceasta se explică 
prin faptul c ă  în genere ei nici nu vor hotărîi energice. 

„Libertatea dezb aterilo r " .  Nu există o frază mai go al ă  ca 
aceasta. „Libertatea dezbaterilor" este îngrădită, p e  de o 
p arte, de libertatea presei, de ibertatea întruirilo r  şi liber
tatea cuvîntului, de dreptul popoului de a se înarma. Ea 
este îngrădită, pe de alt ă  parte, de puterea de stat existentă, 
aflată în mîiile coroanei şi ale miniştrilor ei : armata, poli
ţia, j udecătorii, aşa-zişi independenţi, dar care de fapt depind 
de o rice avans are în serviciu şi de orice schimbare poli tică. 

Libertatea dezbaterilor a fost dintotdeana o frază care 
nu înseamnă nimic altceva decît independenţa faţă de to ate 
ifluenţele nerecunoscute de lege, în imp ce influenţele recu
noscute, cum sînt mita, avans area în serviciu, interesele par
ticulare, teama de a vedea camera dizolvată etc. ,  fac ca 
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dezbaterile să fie într-adevăr „libere" . Dar în vremuri de 
revoluţie această frază este ·cu totul lipsită de sens.  Cînd 
două forţe, două partide se înfruntă înarmate, cînd lupta 
poate s ă  izbucneas că în orice dipă,  deputaţii trebuie s ă  
aleagă : 

ori s e  pun sub protecţia poporului, şi atunci trebuie s ă  
accepte din cînd î n  cînd şi cîte o mic ă  lecţie ; 

o ri se pun sub protecţia coroanei, se retrag în vreun oră
şel oarec are, stau la sfat sub protecţia baionetel or şi a tunu
ril o r  s au chiar a s tării de asediu, şi atunci nu vor avea nimic 
de obiectat dacă c oroana şi b aionetele le vor dicta hotărî
rile lor.  

Rămîne la latitudinea Adunării s ă  aleagă dacă vrea să 
fie i ntimidată de poporul neînarmat sau de s oldaţii înarmaţi. 

Adunarea constituantă franceză s-a mutat de la Versailles 
la Paris .  La drept vorbind, ar co respunde întregului caracter 
al revoluţiei germane dacă adunarea conciliatoare s -ar muta 
de la Berlin la Charl ottenburg. 

Scris la 16 septembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 105 
din 17 septembrie 184B 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Ratificarea armistiţiului 

Colonia, 19 septembrie. Adunarea naţională germană a 
ratificat armistiţiul . Nu ne-am înşelat : „ ono al'ea Germaniei 
a încăput pe mîini rele" .* 

Votarea a avut l°'c pe înnoptate, în mijlocul unui tnmult 
şi al năvailei strinil or, diplomaţilor etc. pe băncile deputa
ţilor. O majoritate de două voturi a silit Adunarea să se pro
nunţe în acelaşi timp asupra a două puncte abs olut diferite. 
Cu o maj oritate de 21 de voturi a fost raificat armistiţiul , a 
fost sacrifica,t Schleswig-Holsteinul, a fost călcată în pici oare 
„ onoarea Germaniei " şi a fost hotărî tă înghiţirea Germaniei 
de către Prusia. 

n ici o altă problemă vocea popoului nu s-a pronunţat 
atît de hotărît. In ni ci o altă problemă domnii de dreapta 
n-au recunoscut atît de făţiş că au pledat pentru o cauză care 
nu poate i apărată. In nici o altă problemă interesele G erma
niei n-au fost atît de neîndoielnice, atît de dare ca în aceasta. 
Adunarea naţională şi-a spus cuvîntul : ea şi-a s emnat sieşi 
şi aşa-zisei puteri centrale create de ea sentinţa de moarte. 
Dacă Germania ar avea un Cromwell, el n-ar întîrzia s ă  
spună : „Voi n u  sînteţi u n  parlament ! Pentru numele lui 
dumnezeu, •căraţi-vă de aici I " 241 

Se zvoneşte că stînga se va retmge din Adunare. Numai 
de-ar avea curajul, această biată stingă batj ocoită, atacată 
cu pumnii de maj oritate şi, pe deasupra, chemată tot ea la 
o rdine de către nobilul Gagern ! Niciodată pînă acum o mi
noritate n-a fost maltratată cu atîta neuşinare şi consecvenţă 

* Vezi volumul de faţă, pag. 445. - Nota Red. 
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cum a fost stînga din F'akfurt de către nobilul G agern şi cei 
250 de eroi ai majorităţii. De-ar avea curajul I 

Intreaga mişcare germană se duce de ripă in ipsă de 
curaj. Contrarevoluţiei îi lipseşte tot atît de mult curajul 
pentru lovitui hotărîtoare ca şi p aridului revoluţionar. Jn. 
treaga Genaie, indiferent dacă e oientată spre dreapta s au 
spre stînga, ştie acum că mişcarea actuală trebie s ă  ducă la 
ciocniri îngrozitoare, la Jupte sîngeroase, ie penu a o 
zdrobi ,  ie pentru a o duce la bun ifîrşit. Dar, în loc să în
frunte cu •curaj aceste lupte inevitab.e, n loc oa, prin cîteva 
lovituri rapide şi decisive, să ·le ducă pînă la capăt, cele două 
paride - cel ·al contrarevoluţiei şi cel al mişcării - pun l a  
::ale u n  complot î n  toată regul•a pntru a amina aceste lupte 
cit mi mult cu putinţă. Şi tocmai acste interminabile mici 
subterfugii, aceste ii concesii şi p li aive, aoeste încercăi 
de compromis poartă vina pentru faptu� că pretutindei situa
ţia politică insuportabilă şi nesigură a dus �ia nnmărate răs
coale jzolate, care nu p ot fi lichidate decit prin vărsare de 
sînqe şi p in strîngerea drepilor cucerite. Tocmai această 
frică de luptă provoacă mii de cioci mici, imprimă anu
li 1 848 caracteul s ău nemaipomnit de sîngeros şi compică 
în •aşa măsură întreaga poziţie ra paridelor aflate în luptă, 
incit încleştarea finală trebuie să devină •cu atît mai vilentă 
şi cu atît mai pusiitoare. „Lipsa de curaj a bunflor noştri 
prietei " ,  bat-o vina ! 

Dar această .luptă hotărîtoare pentru cnt'alizarea şi orga
nizarea democratică ·a Germaniei nu poate i eitată. Ea se 
apropie pe i ce trece, în ciuda oricăror comproisU'i şi me
diaii. Inseşi compicaţiile de la Viena, Berlin şi Frnkfurt 
împing la un deznodămînt ; ir dacă fotul •ar eşua in cauza 
şovăielii şi nehotărîrii germane, ne va salva Frnţa. La Paris 
se coc acum roadle rctoriei din iuie : galiştii o .au îna
inte lui Cavaignac şi „republicanlor" săi „pui" în Adunarea 
naţională, în p rsă, în cluburi ; sudu� legitimist ameninţă cu 
o răscoală generală ; Cavaignac se vede silit să recurgă la 
ijlocul revoluţionar al lJi Ledru-RolUn, Ja comisarii depar
tamentam învestiţi cu puteri excepţionale ; el şi guvenu� său 
numai cu m are greutate au rezistat sîmbătă în cameră. Iică 
un asemenea scrutin, şi Thiers, BaNot şi consorţii, oamenii în 
interesul cărora a fost cucerită victoria din iunie, vor avea 
majoritatea, Caviignac va i aruncat în braţele republicii 
roşii şi lupta pntru eistenţa rpublici va izbucii. 
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D acă Germani a  p ersistă în nehotărîrea ei, această nouă 
fază a revoluţiei franceze va fi totodată semnalul pentru re
izbucnirea luptei dschis e în Gemia, a unei lupte c are -
să sperăm - ne v a  duce ceva mii departe şi va elibera Ger
mania cel puţin de cătuşele tradiţionale ale trecutului. 

Scris de F. Engels 
la 19 septembrie 1848 
Publicat. în 
„Noua gazetă renană" nr. 107 
din 20 septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Răscoala de la Frakfurt 242 

I 

Colonia, 19  septembrie, ora 7 seara. Armistiţiul germano
danez a stîrnit furtuna. La Frankfurt a l.zbucnit o răscoal ă  
intre cele m i  sînger·oase ; onoarea Germaniei, trădată de 
Adunarea naţională unui guvern prusian c are a dmisionat 
în mod ruşinos, este apărată cu preţul vieţii de către mumci
torii din Frankfurt, Offenbach şi Hanau, precum şi de •către 
ţăranii din împrejurimi. 

Rezultatul! Juptei e încă imprecis. Pe cît se pare, pînă 
aseară s oldaţii n-au f�cut prea mari progrese. La Frankfurt 
artileria nu poate fi folosită decît în mică măsură, în fară 
de Zeil şi de alte cîteva străzi şi pieţe, iar cavaleria aproape 
de loc Din acest punct de vedere, şansele sînt de p artea 
poporului. Cei din Hanau, înarmaţi din arsenalul luat cu 
asalt, au veit în ajutorul răs•culaţilor. La fel şi ţărnii din 
numero ase sate din împrejurimi. Pînă aseară trupele dispu
neau de un efectiv de circa 10 .000 de oameni şi de puţină arti
lerie. Se p are că în cursul nopţii au venit mulţi ţărai, dar 
mllt mn puţini soldaţi, împrejurimile fiind golite de trupe. 
Starea de spirit revoluţionară a ţăranilor din Odenwald, Nas
sau şi Kurhessen n-a permis trimiterea de noi întăriri şi 
comunicaţiile au fost, probabil, întreruipte. Dacă răscoaila ar 
mai reista în  cursul zilei de azi , întregul Odenwald, Nassau, 
Kuihessen şi Rheinhesse., precum şi întreaga populaţie din
tre Fulda, Koblenz, Manheim şi Aichafenburg vor fi sub 
arme şi nu există sficinte trupe pentru a reprima răscoala. 
Şi cine garantează pentru Mainz, Mannheim, Marburg, Kassel, 
Wiesbaden, oraşe în care ura împotriva soldăţimii a atins cel 
mai înalt grad din cauza exceselor singeroase ale aşa-ziselor 
,,trupe imperialeM ? Cine garntează pentru ţăranii e pe Rin, 

. 
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c are pot împiedica cu uşurinţă trimiterile de trupe pe calea 
apei ? 

Şi totuşi, trebuie s-o m ărturisim, avem puţine speranţe în 
victoria bravilor insurgenţi. Frankfurt este un oraş prea mic ,  
superioritatea numerică a trupelor şi simpatiile contrarevolu
ţionare, îndeobşte cunoscute, ·ile filistinilor din Frankfurt 
s înt prea precumpănitoare ca să ne putem face speranţe exa
gerat de mai. 

D ar chiar dacă insurgenţii vor fi învinşi, aceasta nu de
cide încă nimic. Contrarevoluţia va d evelli isolentă, va 
introduce starea d e  asediu, v a  desfiinţa libertatea presei,  va 
închide cluburile şi va interzice întrunir.ile populare, făcînd 
din noi n�ş te robi, dar nu pentru mult timp. Cîntatul cocoşului 
galic nu va întîrzia să vestească ce asul eliberării, ceasul ră
fuielilor. 
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I 

Colonia, 20 septembrie. Ştile din Frakfurt încep să con
firme treptat temerile noastre de ieri. E aproape sigur că insur
gnţii au fost alungaţi din Frankfurt şi că nu mai rezistă decît 
la Sachsenhausen, unde - se pare - sînt bine foifi caţi. La 
Frankfurt a fost decretată starea de asediu ; cine va fi prins 
cu arma în mină sau opunînd rei·stenţă „putenii Reiichu�ui" 
va i deferit curţii m arţia.le. 

Domii din biserica Sf. Paul se află, aşadar, în aceeaşi 
situaţie ca şi colegii lor din Paris ; ei pot acum, nestingheriţi 
la adăpostul stării de asediu, să reducă la „minimum" drep
turile fundamentale ale poporului german. 

Calea fe1ată care duce [a Mainz este distrusă în multe 
lo cui şi poşta soseşte prea tîriu s au chiar de loc. 

Se pare că [upta pe s trăzi�e mai .largi a fost decisă de arti
lerie, care a des chis trupelor n drum în spatele luptătorilor 
de pe b aricade. Restul a ost hotărît de zel1 cu oare fiis.ii 
din Frankfurt s�au grăbirt să-i primească pe s o.lda'i în casele 
lor, punîndu-le astfel Ja îndemînă toate avantajele �ptei de 
s tradă, precum şi de superioritatea numerică a trupllor trans
portate în grabă e calea ferată, pe cită vreme întăririle for
mate din ţărani soseau încet pe jos. 

Dar ciar dică l a  Franfurt lupta n-a .reîncepwt încă, nu 
înseamnă nicidecum că răs col a  a fost reprimată. Ţăranii 
furioşi nu vor depune aşa de uşor armle. Dacă nu vor putea 
împrăştia Adunarea naţională, le mai rămîn destule de făcut 
şi acas ă. AsaltuJ respins �a biseica Sf. Paul se poate î ndrepta 
împotriva a 78 reşedinţe mi ii, îpotiva a sute de cas
tele senioriale ; războiul ţărănesc care a început astăprimă-



Răscoala de la Frankfurt 46-

vară nu s-a terminat încă atîta timp cît nu şi-a atins scopul 
său : eliberarea ţăranilor din lanţurile feudalismului. 

Cum se explică aceast. continuă victorie a „ordinii " în 
toate colţurile Europei, cum se explică şirul nenumăratelor şi 
repetatelor înfrîngeri ale paTiidului revoluţionar, de la Nea
po1le, Praga şi Paris pînă la Milano, Viena şi Frankfurt ? 

Explicaţia o constituie faptul că toate partidele ştiu că  
lupta care se pregăteşte în  to ate ţările civilizate este cu totul 
alta, este infinit mai importantă decît toate revolu ţiile de 
pînă acum ; faptul că la Viena ca şi la Paris,  la Berlin ca şi 
la Frankfurt, la Londra ca şi aa Milano este vorb a de răstur
narea dominaţiei politice a burgheziei, de o transformare 
revoluţionară ale cărei consecinţe imediate umplu încă de pe 
acum de groază pe toţi burghezii borţoşi şi speculanţi , 

Există oare vreun centru revoluţi onar în lume în care să 
nu i fluturat, de pe baricadle ridicate în ultimele cinci luni, 
steagul roşu, s imbolul de luptă al proletariatului european 
înfrăţit ? 

Şi la  Frankfurt lupta împotriva parlamentului iuncherilor 
uniţi cu burghezii a fost dusă sub faldurile steagului roşu. 

Tocmai pentru că fiecare răscoală care izbucneşte ame
ninţă direct situaţia politică a burgheziei şi indirect situaţi
ei sociailă, tocmai de aceea au loc toate aceste înfrînge
Poporul, care în majoritatea cazurilor nu posedă arme, tre
buie să 1lupte nu numai împotriva �uterii - preluată de către 
burghezie - a unui stat organizat a'l funcţionărimii şi milita
rilor ; de asemenea el trebuie să lupte şi împotriva burgheziei 
înarmate. Poporului neorganizat şi prost înarmat i se opun 
toate celelalte clase ale societăţii, bine organizate şi bine 
înarmate. Aşa se explică faptul că pînă acum poporul a fost 
învins şi că va fi mai departe învins pînă cînd adversarii lui 
vor fi slăbiţi - fie din cauză că trupele lor vor fi angajate 
într-un război, fie din cauza unei dezbinări între ei - sau 
pînă cînd vreun mare eveniment va împinge poporul la o 
luptă desperată şi va demoraliza pe adversarii lui. 

Un asemenea eveniment mare se pregăteşte în Franţa. 
De .aceea nu trebuie să desperăm dacă de patru luni în

coace mitraliile au repurtat în toate părţtle victorii  asupra 
baricadelor. Dimpotrivă, fiecare victorie a adversarilor noştri 
a fost  în acelaşi timp o înfrîngere pentru ei ; ea i-a dezbinat ; 
ea nu a adus dominaţia partidului învingător al conservato
rilor din februarie şi martie, ci a pregătit de fiecare dată, 
pînă l·a urmă, dominaţia partidului care a fost răsturnat î: 

30 - ;\\an :ngels, Opere, \'Ol. 5 
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februarie şi în martie. Victori a  din iunie de la Paris a instau
. rat numai pentru început dominaţia midi burghezii, a repu
blicanilor puri ; n-au trecut nici trei lni de atunci, şi marea 
burghezie, partidul constituţion'l, ameninţă s ă-I răstoarne pe 
Cavaignac şi să arunce pe „puri " în braţele „roşilor" . Ace
laşi lucru se va întîmpla şi la Frankfurt : victoria nu va fi în 
folosul ambelor centre, i în folosul dreptei ; burghezi a va da 
p rioritate domnilor din statul militar-bimcratic-iuncheresc şi 
va gusta fo arte curînd din roadele amare ale victoriei ei. 

Să-i fie de bine ! Intre timp noi vom aştepta momentul 
cînd la Paris va suna pentru Europa ceasul eliberării. 

Scris de F. Engels 
la 1 --20 septembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 07 şi 1 08 
din 20 şi 21 septembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba geqnană 
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Guvernul contrarevoluţiei 

Colonia, 22 septembrie. Va să zică s-a comis I Guvernul 
principelui de Prusia a fost format, contrarevoluţia vrea să 
işte ultima ei lovitură decisivă. 

Citiţi scrisoarea de mai j os a unui deputat : 

„Berlin, 20 septembrie, ora 10 seara. n momentul de faţă avem cer
titudinea că s-a format un guvern cu desăvîrşire contrarevolu/ionar, şi 
anume• (urmează lista miniştrilor, aşa cum am dat-o ieri după ediţia 
spcială a lui „Zeitungs-Halle " ) .  „In şedinţa de mîine, el va da citire unui 
mesaj regal în care se vorbeşte despre perspectiva dizolvării Adunării. 
Consecinţa acestui fapt va fi o declara/ie de permanentizare a Adunării, 
care va avea, probabil, drept urmare o nouă revolu/ie, foarte sîngeroasă. 
Toate partidele Adunării naţionale sînt în permanentă deliberare la se
diile lor. Poporul este foarte agitat, \Vrangel a trecut astăzi în revistă 
trupele. Totul e în joc I "  

Va să zică coroana se pune sub scutJl seniorilor din 
Uckermark, iar seiorii din Uckermark se opun din răsputeri 
mişc ării revoluţionare a anului 1848. Donchişoţii din Pome
rania orientală, războinicii inveteraţi, moşierii înglodaţi în 
datorii vor avea în sfîrşit oc azia să-şi spele spadele ilar rugi
nite în sîngele tulburătorilor 243• Garda încununată cu gloria 
ieftină cîştigată în Schleswig trebuie să de a  lovitura hotărî
toare revoluţiei, care atenteaz ă la drepturile coroanei, care 
vrea să interzică ofiţerilor să comloteze în secret .şi care 
intnţionează să dea o „lovitură" teribl de „îndrăzneaţă" 
pungilor, şi aşa destul de go!le, ale iuncherilor din Branden
bug, cu aj utorul unor aspre măsuri financiare de factura 
acelora ale lui Hansemann . Garda se va răzbuna pentru 

30* 
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afrontul de l a  18 martie şi va împrăştia Adunare a de la Ber
lin, iar domnii ofiţeri vor trece în galop pe Unter den Linden 
pe;te cad avrele revoluţionarilor. 

Haideţi ! Cu dumnezeu înainte, pentru rege şi patrie I 

Scris la 22 septembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 10 
din 23 septembrie 1 848 

Se t ipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 26 septembrie. Şi astăzi publicăm ziarul nostru 
fără sumar. Ne grăbim să dăm ziarul la tipărit. Aflăm din 
sursă sigură că pînă în 1-2 ore în oraş va fi declarată starea 
de asediu, garda civilă va fi dizolvată şi dezarmată, ,,Noua 
gazetă renană" ,  „Neue Kolnische Zeitung"245, „Arbeiter- Zei
tung" 246 şi „Wachter am Rhein " 247 vor fi suspendate, vor fi 
instituite curţi marţiale, iar toate drepturile cucerite în martie 
vor fi suprimate. Se spune că garda ivilă nu ar fi dispusă să 
se lase dezarmată. 

Scris la 26 septembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 13 
din 27 sep tembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germună 
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Reapariţia „Noii gazete renane" 

Datorită sprijinului pe care l-a primit „Noua gazel. renană•, 
în special la C o 1 o n i  a, în vederea continuării apariţiei ei, 
am izbutit să învingem greutăţile f i n  a n c i a  r e provocate de 
starea de asediu, astfel că . ziarul poate să apară din nou. 
Comitetul de redacţie rămtne acelaşi. In comitet a mai intrat 
şi F e r d i n a n d F r e i 1 i g r a t h. 

Karl Marx 
Redactor-şef al „Noii gazete reoaoe• 

Scris la 11 octombrie 1848 
Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 14 
din 12 octombrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Revoluţia de la Viena 

Colonia, 1 1  octombrie. ln primul ei număr (din inie) , 
„Noua gazetă renană" a relatat despre o revoluţie la Viena 
(cea de a a  25 mai) . Astăzi, cînd gazeta noastră reapare pen
tru prima oară dup ă întreruperea provocată de instituirea 
stării de asediu la Colonia, publicăm ştirea rev:luţiei cu mult 
mai importante care a avut loc la Viena între 6 şi 7 octombrie. 
Comunicatele amănunţite asupra evenimentelor de la Viena 
ne sHesc să renunţăm azi la publicarea oricăror altor comen
tarii. De aceea ne mărginim să spunem cîteva cuvinte în le
gătură cu revoluţia de la Viena. Cititorii noştri vor vedea din 
ştirile trimise de corespondentul de la Viena că, din cauza 
neîncrederii pe care burghezia o manifestă faţă de clas a mun
citoare, exis tă primejdia ca această revoluţie s ă  e şuze sau 
cel puţin să fie paralizată în dezvoltarea ei. ln oice caz, re
percus'iunHe revoluţiei de la Viena asupra Ungariei, Italiei şi 
Germaniei zădărnicesc întregul plan de acţiune al contra
revoluţiei. Fuga împ ăratului şi a deputaţilor cehi din Viena 248 
sileşte burghezia vieneză să continue lupta, dacă nu vrea să 
se predea fără condiţii. 

Evenimentle de la Viena vor avea darul să trezească 
brusc şi în mod neplăcut din visurile ei Adunarea de la Frank
furt, care în momentul de faţă se pregăteşte tocmai să ne 
d ăruiască nouă, germanilor, 

„.un bici comun 
Şi o gherlă naţională f 249 , 

iar guvernul de aa Berlin va începe să s e  îndoias că de efica
citatea stării de asediu, acest remediu universal. Starea de 
asediu a făcut, ca şi revoluţia, înconjurul lumii. Cu titlu de 
experienţă, în stil mare, pe scara unui întreg regat, s- a făcut 
încercarea de a o aplica în Ungaria. Dar în loc să provoace 
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contrarevoluţia in Ungaria, această incercare a prov ocat re
voluţia la Viena. S tarea de as ediu nu-şi va mai reveni de pe 
urma aces tei lovituri. Ea s-a compromis pentru totdeauna. 
Ironi a s oartei vrea ca, în ac elaşi timp cu J ellacic, şi eroul 
apus ean ail stării de as ediu, Cavaignac, să devină ţinta atacu
rilor tuturor fracţiunilor pe ·care le- a s alvat în iunie cu aju
torul mitraliil or. Numai da·că ar trec e  în mod ho tărît de par
tea revoluţiei, el s-ar mai putea menţine o bucată de vreme. 

După ultimele ştiri din Viena publicăm şi cîteva coresp on
denţe din 5 octombrie, ele fiind un ecou al speranţelor şi al 
temerilor Vienei în ceea ce priveşte s o arta Ungariei. 

Scris de K. Marx 
la 1 1  octombrie 1 848 

Publicat în 
.,Noua gazetă renană " nr. 1 14 
din 12 octombrie 1 8.18 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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„Revoluţia de la Colonia" 

Colonia, 12  octombrie. „Revoluţia d e  la Colonia "  din 25 
s ep tembrie a fost o mascaradă, declară 1 1Kolnische Zeitung" , 
şi are drep tate. La 26 s eptembrie „c omenduirea din Coiloni a" 
şi-a asumat 'll lui Cavaignac. Iar 1 1Kolnische Zeitung" ad
miră înţelepciunea şi p onderaţia de care dă dovadă 1 1oomen
dui rea din Colonia" . Cine este însă mi comic - muncitorii, 
care la 25 septembrie s-au exercitat in ridicarea b aricadlor, 
s au Cavaignac , care la 26 septembrie a instituit în mod so
lemn starea de aseliu, a suspendat ziare, a dezarmat garda 
civilă şi a interzis asoci aţiile ? 

Biata „Kolnische Zeitung" ! Cavaignac-ul „revoluţiei de la 
Colonia" nu p o ate i decît pe ca1lapodJl însuşi ai „revo luţiei 
de la Colonia" . Biata „Kolnische Zeitung" I Ea trebie să con
sidere „revoluţi a" drept o glumă, iar pe 1 1Cavaignac" -ul aces
tei vesele revolutii trebuie s ă-l ia în s erios.  Ce temă supără
to are, ingrată şi plină de contradicţii ! 

Cît priveşte împuternicirea comenduirii, mai bine să nu 
mai vorbim. D 'Ester a epuizat acest subiect 250• Noi considerăm 
de ailtfel comenduirea ca o unealtă subordonată. Adevăraţii 
autori ai acestei s tranii tragedii au fost „cetăţenii loiali" ,  aJde 
Dumont .şi cons o rţii. Nu este deci de mirare 1c ă d„1 Dmont a 
popularizat pin ziarele s .le adres a împ o triva lui D'Ester, 
Bo rcharot şi Kyll 251 • Nu faptele comenduirii se străduiau să 
apere aceşti cetăţeni „loiali " ,  ci p ropriiile lar fapte. 

Evenimentele de la Coilonia au p ereginat p rin S ahara p re
sei germane sub forma pe care i-a dat-o „Journal des Deb ats " 
din Colonia. Un temei suficient p entru a reveni asupra aces
tui subiect. 

Mall, unJ dintre cei mai iubiţi conducători ai Uniunii 
muncitorilor 252, urma să fie arestat. Schapper şi Becker au şi 
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fost arestaţi. Pentru executarea acestor măsuri a fost aleasă 
ziua de luni, o zi .în care, dup ă cum se ştie, cei mai mulţi 
muncitori nu lucrează. Se ştia deci dinainte că această ares
tare era menită să provoace o m are frămîntare în rînduri.e 
munci tori.or şi chiar să-i determine să opună reziistenţă, fă
cînd uz de violenţă. Ciudată coincidenţă ca aceste arestări 
s ă  aib ă loc tocmai într-o zi de 1luni. Agitaţia putea fi cu atît 
mai uşor prevăzută, cu cît cu cazia 0rdinJlui de zi pe ar
mată al lui Stein, după proclamaţia lui Wrangel 253 şi numi
rea li Puel în funcţia de prim-ministru, era de aşteptat în 
orice moment o lQvitură contrarevoluţionară hotărîtoare, şi 
deci o revoluţie al cărei punct de !ecare să fie Benlinul. Prin 
urmare, muncitorii trebuiau să considere arestări1le drept o 
măsură politică, şi nu juiciară. Pentru ei p archetJl nu era 
altceva decît o instituţie contrarevoJuţionară. Inchipuindu-şi 
că guvernul vrea s ă-i lase fără conducăto. în ajunul unor 
evenimente importante, ei au hotărît să nu permită cu nici 
un p reţ 'Ca Mall să ie arestat. Şi nmi după ce şi-au atins 
scopul, muncitorii au p ărăsit dmpu•l de luptă. Baric adele au 
fost ridicate abia .atunci cînd muncitorii adunaţi în !ltenmrkt 
au aflat c ă  armata se apropie din to ate părţile c a  s ă-i atace. 
Ei n-au fo st însă atacaţi, astfel că nici n-au fo st puşi n situa
ţia de a se apăra. In afară de aceast·a, li s-a adus la cunoştinţă 
că de la B erlin nu soiseră nici un fel de ştiri importante. 
In cons ecinţă, muncitorii s .. au împrăştiat după ce au aşteptat 
zad.i c o bună p arte din noapte venirea duşmanu'lui. 

Prin urmare, învinuirea care li s-a adus muncitorilor in 
Colonia că sînt .aşi este cît se p o ate de ridic olă. 

Li s-au adus însă şi a'te învinuiri pentru a j ustifica starea 
de asediu şi a prezenta cele petrecute Oa Colonia drept o mică 
revoluţie din iunie. Adevăratul plan a1l muncitori.l or r fi fost 
j efuirea oraşului lor iubit, Co'lonia. Această acuzaţie se înte
meiază pe pretinsa devastare a unui magazin cu stofe. Ca şi 
cum fiec are oraş n-ar avea contingentul lui de hoţi care, fi
reşte, profită de ocazie atunci cînd se ivesc zile de agitaţie 
publică. Sau prin devastare se înţelege, poate, devastarea ma
gainelor de .arme ? n c azul acesta ar trebui trimis parche
tul din Colonia .ia B erlin ca să intenteze un proces revoluţiei 
din martie. Fără devastarea magazinelor de arme n-am i ajuns 
poate niciodată să avem satisfacţia de a-i vedea pe d-l Han
semann transformat într-un irector de b an c ă  şi pe d-l Muller 
într-un secretar de stat. 
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D ar des tul despre muncitorii din Colonia. S ă  trecem la aşa
zişii democraţi. Ce le reproşează „Kolnische Zeitungu, „Deut
sche Zeitungu ,  „Augsburger Allgemeine Zeitung" şi cum s-or 
mai fi numind celelalte gazete „loialeu ? 

Ca nişte adevăraţi eroi, Briggemannii, Bassermannii etc. 
erau setoşi de s înge, dar demo craţii 'loşi nu le-au permis, 
chipurile, din laşitate, s ă  verse sînge . 

In realitate, lucrurile se prezintă astfel : demo craţii au 
declarat muncitorilor l a  berăria „Kranzu (din Altenmarkt) , în 
sala Eiser şi pe b aricade că ei nu vor cu nici un chip un 
„puci" .  In acest moment, cînd nici o chestiune imprtantă nu 
împinge la luptă întreaga populaţie, cînd orice răscoal ă  este 
deci s o rtită eşecului, o asemenea acţiune ar i u atît mai 
absurdă cu cit s-ar putea ca p este cîteva zi'le să survină eve
nimente grave, şi noi să fim incapabili de luptă to cmi în 
ajunul zilei hotărîto are . Dacă guvernul din B erlin ar îndrăzni 
să focă o contrarevoluţie, înseamnă c ă  este momentul c a  şi 
poporl să î ndrăznească s ă  pornească revoluţia. Ancheta ju
diciară va confirma cele afirmate le noi. Domnii de da „Kol
nis che Zeitung" ar fi făcut mai bine dacă, în l o c  să i stat 
„noa,ptea în beznău „ cu braţde încrucişate şi chipuri posomo
rîteu în faţa bari,cadelor, „relectînd l a  viitorul poporuli 
loru 254, dimpotrivă, ar fi adresat, de l a  înălţimea baricadel or, 
maselor orbite cuvinte înţelepte. La ce foloseşte înţelepciunea 
post fes tum * ? 

Cu o cazia evenimentelor de la Colonia, presa „bună u a 
atacat cel mai mlt garda ciilă. Este necesar să facem unn ă 
toarea deosebire. Cînd garda civilă . refuzat s ă  s e  înj osească 
şi să deină sluga supusă a poliţiei,  ea şi- a făcut datoria. Dar 
faptul că a ·prdat de bunăvoie armele nu po ate avea decît o 
singură j ustificare. Fracţiunea liberală a gărzii ciVile şia că 
fracţiunea ndiberală a acesteia va folosi bucuroas ă prilejul 
de a se descotorosi de arme. O rezistenţă opusă însă de o sin
gură fracţiune ar fi fost inutilă. 

„Revoluţia de la Coloniau a avut un singur rezultat.  a a 
dezvăluit existenţa unei falange numărînd peste 2.000 de 
sinţi, a căror „sătulă virtute şi solvabilă mo railă" 255 duce „o 
viaţă liberă" numai în coniţiHe stării de asediu . Poate se va 
ivi cîndva prilejul de a scrie „ acta s anctorum" **, biografiile 

* - după sărbătoare, adică după ce faptul a fost consumat. -
Nota Trad. 

** - „faptele sfinţilor" .  - Nota Trad. 
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acestor sfinţi. Cititorii noştri vor afla atunci cum se dob în
desc „comorile "  pe care „nici mo'lia şi ni ci rugina" nu le 
s tncă, ei vor cuno aşte atunci în ce mod se cucereşte substra
tul economic al „loialităţii" . 

Scris de K. Marx 
la 12 octombrie 1 848 
Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 1 5 
din 13 octombrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Guvenul Pfuel 

Colonia, 13 o ctombrie.  Cînd a căzut guvernul Camplwu
sen, noi am spus : 

„Guvernul Camphausen îmbrăcase contrarevoluţia cu 
haina lui burgheză-liberală. Contrarevoluţia se simte destul 
de tare pentru a se descotorosi de această masc ă  suparătoare. 
Guvemlllui de la 30 martie i-ar putea urma pentru ·citeva zile 
o ri·ce guvern efemer al centrului de stînga (Hansemann) . Ur
maşul său efectiv este însă guvernul principelui Prusiei« 
{„Noua gazetă renană "  nr. 23 din 23 âunie) *. 

Şi într-adevăr, guvernului Hansemann i-a urmat guvernul 
PfueJ (din Neuchâtel). 

Guvenul Pfuel j onglează cu fmzele constituţionale, aşa 
cum j onglează puterea central ă  de l a  Frankfurt cu „unitatea 
germană " .  Dacă comparăm corpus delicti **, adevăratul corp 
al acestui guvern ·cu ecoul s ău, u declaraţile sale constitu
ţionale, asigurările s ale liniştito are, ·compromisurile ş i  conci
lierile sale în Adunarea de la Berlin, vedem că i se po trivesc 
cel mai bine cuvintele lui Falstaff : 

„Doamne, cil de supuşi sînlem noi, ăştia, bălrînii, păcatului min
ciunii !" 256 

Guvernului Pfuel nu-i poate urma lecit un guvern al re
voluţiei. 

Scris de K. Marx 
la 13 octombrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 1 6  
din 1 4 octombrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 108. - Nota Red. 
** - corpul delict. - Nota Trad. 
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Cuvîntarea lui Thiers 
despre banca ipotecară generală 

cu titluri cu curs forţat 

D-l Thiers public ă în „Corstitu tionnel "  o bro şură „Despre 
proprietate" 25i. Ne vom ocupa mai îndeaproape de această 
lucrare, clasică prin banalitatea ei, de îndată c e  va fi publi
cată în întregime. D-l Thiers a întrerupt însă pe neaşteptate 
p ubli carea ei. Deocamdată ne mulţumim să remarcăm că „ma
rile"  ziare belgiene, cum e „Observateur" şi „lndepen
dance" 2"8 sînt entuziasmate de Jucrarea d-lui Thiers. Astăzi 
ne vom opri o clipă asupra cuvîntării ţinute de d�l Thiers l a  
1 0  octombrie î n  Adunarea naţională franceză î n  1legătură cu 
bonurile ipo tecare, cuvîntare care, p otrivit •Celor relatate de 
ziarul belgian, „Independance" , a dat o , ,lovitură de moarte" 
banilor de hîrtie. Dar, cum spune „Indepe11danoe " ,  d-l Thiers 
este un o rator care tratează cu aceeaşi perfecţine atît proble
mele politice cît şi cele financiare şi s ociale. 

Această cuvîntare ne interesează numai pentru c ă  dezvă
luie tactica cavaleril or vechilor rînduieli, ta·ctică pe care ei 
o opun, pe bună dreptate, donchişoţi'lo r noilor rînduieli. 

Dacă cereţi o reformă parţiaQă a relaţiilor industriale şi 
comerciale, aşa cum cere d-1· Turck, căruia îi răspunde Thiers, 
ei vă opun conexiunea şi interacţiunea diferitelor părţi ale 
în tregului sistem. Dacă cereţi transformarea întregului sistem, 
vi se va spune că sînteţi nişte oameni destructivi, revoluţio
nari, fără scrupule, utopişti, care scapă din vedere reformele 
parţiale. Rezultă, aşadar : lăsaţi totul cum a fost. 

D-l Turck, de pildă, vrea să înlesneas că ţăranilor valo rifi
carea proprietăţii lor funciare prin bănei ipotecare oficiale. 
l vrea ca proprietatea lor să fie pusă în circulaţie fără ca să 
mi fie nevoie s ă  treac ă prin mîini1le cămătarului. In Franţa, 
ca de altfel în toate ţările în care pămînturile sînt parcelate, 
dominaţia c apitalistului a luat locJl d ominaţiei seniorului feu-
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dal, dup ă cum obligaţiile ipotecare burgheze au luat locul 
servituţilor feudale ale ţăranului .  

C e  răspunde d-l Thiers mai întîi ? 
Dacă vreţi s ă  veniţi în ajutorul ţăranilor prin crearea unor 

ins ituţii pubHce de creit, atunci îl p ăgubiţi pe micul co
merciant. Nu puteţi să-l ajutaţi pe unul fără să-l prejudiciaţi 
pe celălalt. 

Trebuie, prin urmare, transformat întregul sistem de 
credit ? 

In nici un caz ! Asta-i o utopi e. Aşadar, d-l Turck a fost 
redus la tăcere. 

Micul comerciant căruia d-l Thiers îi poartă de grij ă cu 
atîta duioşie este marea Bancă a Franţei. 

Concurenţa unor bonuri ipotecare n sumă de 2 miliarde 
ar putea să-i ruineze monopolul şi dividendele şi poate chiar 
something more * .  Îndărătul argumentului adus de d-l Thiers 
se află, aşad ar, Rots.child. 

Să trecem acum la n alt argument al d-lui Thiers. Pro
punerea cu .privire la ipoteci, spune d-l Thiers , nu are pro
priu-zis nici o legătură cu agricultura însăşi. 

Faptul că proprietatea funi ară poate i numai anevoie 
pus ă în circulaţie, că numai cu greu poate fi valorifioată, că 
capitalurile, c a  s ă  spunem aşa, fug de ea, toate acestea, ob
servă d„J Thiers, rezidă în „naturau 1lucruilor, proprietatea 
funciară aducînd n proit mic .  Pe de altă parte, d-l Tiers 
nu poate să nege că, potrivit „n aturii" organizării modeme a 
producţiei, toate ramuri'le de producţie, deci şi agricultura, 
se dezvoltă cu succes numai dacă produsele lor şi neltele 
lor pot fi uşor vailorificate, pot deveni obiecte de s chimb ş i  
p o t  f i  puse î n  circulaţie. N u  acesta e cazul cu pămîntul. Con
cluzia ar i, prin urmare, următoarea : în cadrul rînduieilifor 
civilizate existente, agricultura nu se poate dezvolta cu suc
ces. Trebuie deci schimbate rînduielile existente. Şi propune
rea d-lui Turck este un mic pas, chiar dacă e inconsecvent, 
în vederea unei astfel de schimbări. Nicidecum I exclamă 
Thiers . „Natura" , adică actualele relaţii sociale, con
damnă agricultura să rămînă în situaţia ei actuală. Relaţiile 
sociale actuale, acestea-s „natura0,  ele sînt, cu alte cuvinte, 
imuabile. Afirmaţia că aceste relaţii sînt invariabile consti
tuie, desigur, dovada cea mai evidentă împotriva oricărei 
propuneri de modificare a lor, Dacă „monarhia" este natură, 

* - ceva mai mult. - Nota Trad. 
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atunci orice în cercare de a instaura republica îns eamnă o răz
vrătire împotriva naturii. Dup ă părere a d-lui Thiers, este de 
asemenea foarte limpede că proprietatea funciară prin însăşi 
natura ei aduce întotdeauna ace•leaşi profituri mici, indife
rent dacă statul îi avansează proprietarului funciar capita1lu
rile cu o dobîndă de 3 % sau dacă cămătarul i le avansează 
cu o dobîndă de 10 % .  Asta e „natura" - n�ai ce-i face. 

Identificînd însă profitul industrial şi renta pe care o 
aduce agricultura, d-l Thiers emite o teză de-a dreptul opusă 
relaţiil or sociale actuale, celor ce el numeşte „natură " .  

In timp c e  î n  general profitul industriail s cade în perma
nenţă, renta funciară, adică valo area pămîntului, creşte în 
permanenţă. D-l Thiers trebuia, prin urmare, să explice cum 
se face că ţăranul sărăceşte totuşi în permanenţă. Dar d-l 
Thiers evită, bineînţeles, să ab ordeze această temă. 

De o superficialitate într�adevăr uimitoare sînt apoi cele 
spuse de Thiers despre deosebirea dintre agricultura franceză 
şi cea engleză. 

Intreaga deosebire, ne învaţă domnul Thiers, constă în 
impozituI funciar. Noi plătim un impozit funciar foarte mare, 
pe cîtă vreme englezii nu plătesc de loc impozit funciar. Ab
stracţie făcînd de inexactitatea acestei din urmă afirmaţii, 
d-l Thiers ştie, desigur, c ă  în Anglia agricultura este cea care 
suportă impozitul pentru asistenţa sărailor şi o grămadă de 
alte impozite care nu există în Franţa. Argmentul d-lui 
Thiers este folosit în sens invers de adepţii englezi ,ai micii 
agriculturi. Ştiţi oare, spun ei, din ce cauz ă cereaile1le engleze 
sînt mai scumpe decît ce�e franceze 1 Pentru c ă  plătim rentă 
funciară, şi încă o rentă funciară mare, lucru de care francezii 
sînt s cutiţi, deo arece în medie ei nu sînt arendaşi, ci mici 
proprietari, Prin urmare, trias c ă  mica proprietate I 

Trebuie să ai vulgaritatea neruşinată a lui Thiers pen
tru a reduce toate aceste relaţii co mplexe - cum sînt con
centrarea uneltei de muncă, a pămîntului, existentă în An
glia, care face posibilă folosirea maşinilor şi diviziunea mun
cii pe scară largă în agricultură, precum şi interacţiunea 
dintre industrie şi comerţul englez şi agricultură, - la fraza 
banală că englezii nu plătesc impozit funciar. 

Părerii d-lui Thiers că sistemul ipotecar actualmente în 
vigoare în Franţa nu preintă nici o importanţă pentru agri
cultură îi opunem părerea celui mai mare chimist�agronom 
francez. Dombasle a demonstrat pe larg că dacă a'ctualul sis
tem ipotecar se va dezvolta în Franţa şi în viitor corespun-
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zător u „naturau, agricultura franceză va deveni impo
sibilă 259• 

Cită obtuitate insolentă trebie in genere să aib ă  cineva 
pentru a susţine că relaţii.le izvorîte in proprietatea funciară 
nu prezintă nici o importanţă pentru agricuiltură, cu alte cu
vinte că pentru producţie n-ar prezenta ii o importnţă re
laţiile sociale în cadrul cărora are loc producţia ? 

De altfel nu mai este nev-ie de demonstrat că d-l Thiers, 
care vrea să obţină credite pentru marii capitalişti, este im· 
potriva acordării de credite micilor capitalişti. Creditul acor
dat marilor capitalişti înseamnă tocmai lipsă de credit pentru 
micii capitalişti. Fireşte, noi negăm că în actualul sistem 
existent se poate veni în ajutor micilor proprietari de pă
mînt printr-o scamatorie financiară oarecare. Thiers trebuia 
însă să susţină acest lucru, deoarece consideră că nu există 
lume mai bună ca cea de acum. 

In .egătură cu această parte a cuvîntării lui Thiers vrem 
să mai facem următoarea remarcă. Atunci cînd se pronunţă 
împotriva îlesnirii circulaţiei proprietăţii funciare şi, pe de 
altă parte, proslăveşte relaţiile din Anglia, el uită că tocmai 
în Anglia agricultura are acest mare avantaj de a fi practi
cată după metode industriale şi că renta funciară, adică pro
prietatea funciară, este un titlu tot atît de mobil, transmisi
bil şi negociabil ca oricare altul. Agricultura practicată dup ă  
metode industriale, adică agricultura după modelul marii in
dustrii determină, la rîndul ei, circulaţia proprietăţii fun
ciare, posibilitatea ca aceasta să devină un obiect de schimb 
liber. 

A doua parte a cuvîntării lui Thiers cuprinde atacuri la 
adresa banilor de hîrtie în genera!. El numeşte în genere emi
siunea de bai de hîrtie emisiune de monedă falsă. El ne dez· 
văluie marele adevăr că, dacă se >aruncă pe piaţă o cantitate 
prea mare de ijloace de circuilaţie, aică de bani, banii sînt 
prin însuşi acest fapt depreciaţi, aşa că are loc o dublă în
şelare : atît a persoanelor particulare cit şi a statului. Aceasta 
este, pretinde el, în special cazul băncilor ipotecare. 

Toate acestea sînt descoperiri care pot fi găsite în cele 
mai proaste catehisme de economie politică. 

Trebie să facem următoarea distincţie. Este limpede că 
nu sporim producţia, adică avuţia reală, atunci cînd mărim 
în mod arbitrar cantitatea banilor, iniferent dacă e vorba de 
b ani de hîrtie sau de metal. Astfel, la jocul de cărţi nu dublăm 
levatele dacă dublăm numărul fiselor. 

31 - M a rx-E ngels, Opere, 'ol. 5 
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Pe de ailtă parte, este tot atit de impede că, dacă produc
tîa �ste frînată în dezvoltarea i din cauza lipsei de fise, de 
nijloace d e  s chimb , de bani, fiecare sporire a mijJoa:celor de 
.chimb, fiecare diminuare a 'ficJltăţii de a-ţi 0pro cura mij
loace de schimb înseamnă totodată o sporire a produc/iei. nn 
a c eastă nevoie a producţiei au luat naştere p oliţele, băncile 
etc. ln sensul acesta şi băncile ipotec are pot contribui la 
avîntul agriculturii. 

Dar d-l Thiers nu luptă propriu-zis pentru banii de metal 
împotriva banilor de hîrtie. El însuşi •a jucat prea mult la 
bursă p entru a i prizonierul vechilor prejudecăţi mercani
liste. ln realitate, el combate numai reglementarea creditului 
de •Către societate, reprezentată de stat, în locul reglemn
tării lui de către monopol. Un prim pas în vederea reglemen
tării creditului în interesul general J societăţii l-a constitui t 
tocmai propunerea lui Turck de a se înfiinţa o bancă ipote
cară generală cu titluri cu curs forţat - ori cît de puţină 
valoare ar prezenta o asemenea propunere luată izolat. 

Scris de K. Marx 
la 13 octombrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 116  
din 14 octombrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germnă 



„Frakfurter Oberpostamts-Zeitung" 
şi revoluţia de la Viena 

Coloia, 1 8  octombie. 

488 

„Germaniei îi este hărăzită o soartă stranie. Atunci cînd ţi se pare 
că a sosit momentul în care îţi este îngăduit să te apuci de reconstruc
ţia patriei comune şi-li ridici cu recunoştinţă privirea spre cer, norii de 
furtună care mai continuă să planeze asupra Europei se descarcă cu noi 
bubuituri puternice, făcînd să tremure miinile celor care s-au consacrat 
operei de elaborare a constituţiei Germaniei. Cu un asemenea trăsnet 
ne-am pomenit acum din nou la Viena 1· 

Aşa se lamentează monitorul regenţei imperiului „Frank
furter Oberpostmts-Zeitung 0 •  Acest onorabil ziar, al cărui 
ultim redactor * a figurat la loc de cinste pe lista năimiţilor lui 
Guizot, şi-a luat pentru o clipă poziţia au serieux **. El şi-a 
închipit •că puterea centrală u cadrul ei parlamentar, Con
ciliul de la Frankfurt, repreintă o forţă rspec tabil ă. ln loc 
de a da ordinele for contrarev01luţionare direct supuşilor lor, 
cel e 38 de guverne germane au făcut ca puterea centrală d e  
la Frankfurt s ă  le ordone să-şi îndep'linească p ropriile l o r  ho
tărîri. Totul mergea de minune, ca pe vremea cîi funcţiona 
Coisia de anchetă (Immediat-Kommission) 260 de la Mainz. 
Puterea centrală putea să-şi închipuie că este într-adevăr o 
putere, iar „Moniteur" -il ei - •C ă este într-adevăr un , ,Mo
niteur".  „Ridicaţi miini1le la cer şi mulţumiţi cu toţii li dum
nezeu" - îngîna el. 

Şi a·cum „ne p omenim" cu trăsnetul de la Viena. Cu toată 
armata de coifuri ascuţite, care reprezintă tot atîtea p ara
trănete aile revoluţiei ; cu toate decretele, potrivit c ărora 
citica la adresa persoanelor de culoare negru-roşu-aurie şi 
a acţiunilor lor consituie o crimă penală 261 ; cu toate frazele 
energice debitate de nişte iuri gigantice ca Schmeruing, 

* - Berly. - Nota Red. 
•• - în serios. - Nota Trad. 

S l *  
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Mohl şi Gagem, - „mîinile" Licurgilor noştri „tremură" . Din 
nou se aude răgetul monstrului revoluţionar - şi la Frak
furt lumea „ tremură" .  „Frankfurter Obe1postamts-Zeitung" 
speriati, îşi întrerupe brusc rugăciunea ei de mulţumire. -
Cu accente tragice, ea se revailtă împotriva soartei neîndură
toare. 

La Paris, supremaţia o are partidul 'lui Thiers, la Berlin 
este la putere guvenul Pfuel, cu cîte un Wrangel în toate 
provinciile, Ja Frankfurt avem o jandarmerie ,centrală ; în 
toată Germaia s-a instituit, sub o formă mai mult sau mai 
puţin camuflată, stal'ea de asediu ; Italia e pacificată de bla
j inul Ferdinand şi de Radetzky ; Jellacic, comandantul arma
telor in Ungaria, după ce i-a nimicit pe unguri, proclamă, la 
Viena, împreună cu Windischgratz, „ibertatea şi ordinea 
croată u ; Ja Bucureşti revoluţia este înnecată în sînge şi 
Principatele Dunărene au parte de binefacerile regimului 
rusesc ; în Ang•lia s înt arestaţi şi deportaţi toţi conducătorii 
cartiştilor ; Irlanda este prea înfometată pentru a putea face 
vreo mişcare - spune, mai mult ce doreşti ? 262 

RevoJuţia de la Viena n-a înins încă. P rima ei fulgerare 
a fost însă sficientă pentru a lumina n faţa Europei toate 
poziţiile contrarevoluţiei şi a face astfel inevitabilă o luptă 
generală pe viaţă şi pe moarte. 

Contrarevoluţia încă nu-i înfrîntă, dar ea s-a făcut de rîs. 
Eroul JellCic întruchipează, caricaturizîndu-i ,  pe toţi eroii 
ei, iar în proclamaţia publicată de Fuad-Effendi după baia de 
sînge de la Bucureşti 263 s înt usturător paroiate toate pro
clamaţiile prietenilor, 1 1Ubertăţii şi ordinii consituţionale u , 
începînd cu proclamaţiile Reichstagului pînă fa cele mai ne
însemnate moţiui ale tînguitoriJor. 

Mîine vom vorbi pe Jarg despre situaţia care s-a creat în 
mod nemijloit la Viena şi despre situaţia. din Austria în 
general. 

Scris de K. Marx 
la 18 octombrie 1 848 

Publicat in 
„Noua gazetă renană" nr. 120 
din 19 octombrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus in limba germani 
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Răspunsul dat de regele Prusiei 
delegaţiei de deputaţi ai Adunării naţionale 

Colonia, 18 octombrie. Regele este în o rice caz consec
vent. Maiestatea-sa nu se contrazice niciodată. Cu ocazia 
festivităţii punerii pietrei de temelie a Catedralei din Colo
nia, el a adresat delegaţiei de deputaţi ai Adunării naţionale 
de la Frankfurt următoarele cuvinte : 

„Domnilor I Inţeleg foarte bine însemnătatea Adunării dv. Imt dau 
foarte bine seama cit este de importantă Adunarea dv. I . . .• - Aici vocea 
maiestăţii-sale a căpătat o inflexiune foarte gravă şi tăioasă : „Dar nu 
trebuie să uitaţi că mai există monarhi în Germania„. • - Şi, punîndu-şi 
mina pe inimă, maiestatea-sa a spus apăsat : „„.Şi să nu uitaţi că dintre 
aceştia fac parte şi eu I "  

Un "ăspus asemănător a primit ş i  delegaţia d e  deputaţi 
i Adunării de la Berlin cînd la 15 octombrie a făcut o vizită 
de felicitare maiestăţii-sale la castelul Belleue. . 

,,Sîntem pe cale de a ridica un edificiu care să dureze veacuri de-a 
rîndul. Dar, donilor, nu uitaţi. La noi încă mai există o autoritate ere
ditară din gratia lui dumnezeu - pizmuită, e drept, de către mulţi" - a 
spus regele, apăsînd asupra fiecărui cuvînt, - „care mai este încă înzes
trată cu puteri depline. Ea este unicul fundament pe care se poate înălţa 
acest dificiu, dacă vrem ca el să dureze multă vreme, aşa cum am spus • .  

Regele este consecvent. El a r  i fost întotdeauna Onsc
vent dac ă, din păcate, zilele din martie n-ar fi interpus acel 
funest petic de hîrtie între maiestatea-sa şi popor. 

Se pare că în acestă clipă maiestatea-sa se încrede din 
nou, ca şi înainte de zilele din martie, în „călcîiul de fier• 
al slavismului. Poate că poporul de la Viena va fi vrăjitorul 
care să transfome fieul în lut. 

Scis de K. Max 
la 18 octombrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 120 
din 19 octombrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba gemană 
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Răspunsul dat de Frederic-Wilhelm al IV-lea 
delegaţiei gărzii civile 

Colonia, 18 octombrie. Frederic-Wilhelm a IV-Jea i-a răs
puns Comandantului gărzii civile din Berlin, Rimpler, cînd 
acesta l-a felicitat cu ocazia zilei de 15 octombrie : 

„Ştiu că un popor eroic şi viteaz este şi un popor credincios. Nu 
uitaţi însă că armele Ie aveţi de la mine şi că vă cer să vă faceţi da
toria, veghind ca să fie respectată ordinea, legea şi libertatea" .  

Regii constituţionali nu pot  fi traşi la răspundere, înţele
gîndu-se prin aceasta c ă  sînt iresponsabili - în sensul con
stituţional al cuvîntului, bineînţeles. Acţiunile lor, vorbele 
lor, gesturile lor nu le aparţin 'lor înşişi, ci miniştrilor res
ponsabili. 

Hansemann, de pildă, atunci cînd a fost destituit, i -a tri
mis vorbă regelui că executarea ordinului de zi pe armată 
dat de Stein este incompatibilă cu monarhia constituţională. 
Pfuel l-a executat - şi anume în sensul parlamentar. Han
semann era compromis - în sens constituţional. Dar regele 
însuşi nu s-a contrazis pentru că a t ăcut - tot în sens con
stituţional. 

Astfel, declaraţia de mai sus a regelui nu este altceva de
cît o declaraţie a guvernului, şi ca atare este supusă criticii. 

Susţine în cazul acesta Pfuel că regele ar fi înfiinţat garda 
civilă din proprie iniţiativă 1 Atunci el susţine că regele ar 
fi iniţiatorul revoluţiei din martie, ceea ce este o absurditate 
- chiar şi în sens constituţional. 

Dar nu despre aceasta e vorba. 
După ce dumnezeu a c reat lumea şi pe regii din graţia lui 

dumnezeu, el a lăsat pe seama oamenilor industriile mai 
mici. Chiar şi „armeleu şi uniformele locotenenţilor se fa
brică pe cale pămîntească, iar calea pămîntească de produc
ţie, spre deosebire d e  industria cerească, nimic nu creează 
din nimic. Calea pămîntească de producţie are nevoie de 
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materie primă, de unelte de muncă şi de salariu, care sînt 
cuprinse toate în denumirea prozaică de cheltuieli de pro
ducţie. Aceste cheltuieli de p roducţie statul le acoperă pin 
impozite, iair impozitele s înt acoperite prin munca naţională. 
In sens economic rămîne deci o enigmă cum poate un rege 
oarecare să dea ceva unui popor oarecare. Popoirul trebuie 
mai întîi să facă arme şi să dea aceste arme regelui pentru 
a putea primi arme de la rege. Regele poate să dea numai 
ceea ce i se dă lui .  Aşa stau lucrurile în sens economic. Regii 
constituţionali apar însă tocmai în momentul cînd oamenii 
încep să dezlege aceste enigme econoice . Primul motiv 
pentru irăstumarea regilor din graţia lui dumnezeu l-au con· 
stituit deci întotdeauna problemele fiscale. Aşa s-a întîmplat 
şi în Prusia. Chiar şi mărfuile nemateriale, privilegiile, pe 
c are, sub presiunea popoarelor, regii au fost siliţi să le acorde 
popoarelor nu numai că au fost date în preal abil regilor, dar 
atunci cînd au fost restituite popo arelor, acestea le-au plătit 
întotdeauna pe Joc cu sînge şi cu monedă sunătoare. Urmă· 
riţi, de pildă, istoria Angliei începînd din secolul al XI-lea. 
Veţi putea calcul a cu destulă p recizie cite capete sparte şi 
cite lire sterline a costat fiecare pivilegiu constituţional. Pe 
cit se vede, d-l Pfuel vrea s ă  ne ducă înapoi la vremurile 
bune ale tabelei economice a lui Davenant 264• In această ta· 
belă, între altele, se spune cu privire la producţia engleză : 

§ 1 .  Muncitori productivi : regii, ofiţerii, lorzii, preoţii 
de ţară etc. 

§ 2. Muncitori neproductivi : mainarii, ţ ăranii, ţesătorii, 
filatoii etc. 

Potivit acestei tabele, § 1 produce şi § 2 primeşte. In 
a cest sens spune d-l Pfuel că regele d ă. 

Declaraţia lui Pfuel ne rată ce aşteaptă cei de la Berlin 
de la eroul „ordinii şi libertăţii oro ate "  *. 

Ultimele evenimente de la Berlin amintesc de ciocnirile 
care au avut loc la Viena la 23 august între garda civilă şi 
popor, ciocniri provocate de asemenea de camailă. Acest 
23 august a fost urmat de un 5 octombrie. 

Scris de K. Marx 
l a  18 octombrie 148 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 121 
din 20 octombrie 1848 

• - Jella�ic. - Nota Red. 

Se tipăreşte după textul ziaului 

Tradus din limba germană 
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„Reforme a despre insurecţia din iunie 

Paris. Cînd la 29 iunie „Noua gazetă renană" a fost sin
gurul ziar din Europa, cu excepţia lui „Northem Star" din 
Anglia, care a avut curajul şi piceperea să facă o apreciere 
justă a revoluţiei din iunie *, ea n-a fost comb ătută, ci d e
nunţată. 

Faptele au c onfirmat ulterior vederile noastre chiar şi 
celor mai miopi în măsura în care p ropriul interes nu-i o r
beşte cu totul. 

Atunci s-a c ompromis şi presa franceză. Ziarele pariziene 
categorice au fost interzise. „Reforme " ,  singurul ziar radical 
căruia Cavaignac i-a îngăduit să-şi continue apariţia, a îngăi
mat cîteva scuze întru apărarea mărinimoşilor luptători din 
iunie şi a cerşit de la învingători un pic de îndurare pentru 
cei învinşi. Fireşte, că nimei n-a d at atenţie cerşetorului. 
Abia d es ăvîrşirea victoriei din iunie, diatribele apărute timp 
de luni d e  zile în iarele din p rovincie, neîncătuşate de sta
rea de asediu, şi renaşterea vădită a partidului lui Thiers au 
izbutit să dezmeticească ziarul „Reorme " .  

In legătură c u  p roiectul d e  amnistie prezentat d e  extrema 
stingă, „Reforme" a făcut în numărul din 1 8  o ctombrie ur
mătoarea remaică : 

„Cînd poporul a coborît de pe baricade, el n-a pedepsit pe nimeni. 
Poporul I El a fost atunci stăpînul, suveranul, învingătorul ; i se sărutau 
miinile şi picioarele, se dădea onorul în faţa bluzelor sale, erau acla
mate sentimentele sale nobile. Şi pe bună dreptate. l a fost mărinimos. 

Astăzi, poporul îşi are fiii, fraţii în închisori, pe galere sau în faţa 
curţilor marţiale. După ce a răbdat de foame pînă n-a mai putut, după 
ce a văzut cum o întreagă liotă de ambiţioşi, pe care a cules-o de pe 
stradă, trece nepăsătoare pe lingă el şi se îndreaptă spre p alate, după 
ce timp de trei luni de zile i-a acordat credit republicii, - într-o bună 

• Vezi volumul de faţă, p ag.  14--152. - Nota Red. 
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zi spectacolul copiilor flămînzi şi al bătrinilor vlăguiţi l-a făcut să-şi 
piardă capul şi să se avînte în luptă. 

l a plătit sump acest lucru. Fiii si au căzut răpuşi de gloanţe, 
iar dintre cei care au supravieţuit o parte a fost deferită curţilor mar
ţiale, cealaltă a fost deportată fără anchetă, fără drept de apărare, fără 
ca să se fi pronunţat împotriva ei vreo sentinţă I In nici o ţară din lume 
nu s-a recurs la asemenea metode, nici chiar în ţara cabililor. 

Niciodată în decursul celor douăzeci de ani de existenţă a ei, mo
narhia n-a cutezat să facă şa ceva. 

In acele zile ziarele care mizau pe dinastii, ameţite de mirosul ca
davrelor, pline de cutezanţă s-au grăbit să profere insulte la adresa mor
ţilor• (comp. „Kolnische Zeitung• din 29 iunie), „să-i împroaşte cu ură 
veninoasă, cu tot felul de calomnii, să terfelească onoarea poporului 
înainte de a se fi întreprins vreo anchetă judiciară, să dea pe cei învinşi 
- morţi şi vii - pe mina tribunalelor excepţionale ; ele au abătut asupra 
lor furia gărzii naţionale şi a armatei, devenind samsarii călăului şi slu
gile stîlpului infamiei. Sclave ale unei nesăbuite sete de răzbunare, aceste 
ziare au născocit crime, au înveninat nenorocirea noastră şi s-au supra
licitat în găsirea celor mai rafinate insulte şi minciuni I "  (Comp. „Noua 
gazetă renană" din 1 iulie despre „Constitutionnel" din Franţa, „Inde
pendance• din Belgia şi  „Kolnische Zeitung• *). 

„In coloanele lui «Constitutionnel» erau etalate atrocităţi înfioră
toare şi orori mîrşave. El ştia foarte bine că minte, dar îi prindea bine 
pentru afacerile sale, pentru politica sa, şi în dubla sa calitate de afa
cerist şi diplomat, vindea «crimele cu amănuntul»,  cum vînd alţii pînza 
«cu cotul». Această speculă rentabilă trebuia să se temine odată. Ploua cu 
contradicţii ; în actele curţilor marţiale, în listele de deportaţi nu figura 
numele nici unuia din cei care îşi făceau osînda la galere ; orice mijloc 
de a călca şi mai mult în picioare desperarea era epuizat, şi ziarele 
au amuţit după ce şi-au încasat profitul •.  

Scris de K. Marx 
în jurul lui 20 octombrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 23 
din 22 octombrie 1843 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germnă 

* Vezi volumul de faţă, pag. 15--10. - Nota Rd. 
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Mediaţia anglo-franceză în Italia 

Colonia, 21  octombrie. S-a renunţat la mediaţia anglo
/ranceză în Italia. Craniul diplomaţiei rînjeşte după fiecare 
revoluţie şi mai cu seamă după ireacţiile care se manifestă 
după fiecare revoluţie. De cite ori bubuie tunetul unei noi 
revoluţii, diplomaţia se retrage în cavoul ei parfumat. Revo
luţia de la Viena a răsturnat diplomaţia franco-engleză ca 
pe un castel din cărţi de joc.  

Palmerston şi-a recunoscut neputinţa, şi la fel şi Bastide. 
Revoluţia de la Viena a pus capăt, după cum declară ei în
şişi, corespondenţelor plicticoase ale acestor domni. B astide 
a declarat ucest lucru în mod oficial ambasadorului Sardi
niei, marchizul Ricci. 

La întrebarea acestuia din urmă „dacă în anumite împre
jurări Franţa ar pune mina pe arme în favoarea Sardiniei u ,  
ferocele republican Bastide (de l a  „National ") a făcut o re
verenţă, a doua, a trei a  şi a cîntat : 

„ . . .  Daţi-mi încrederea avută 
Şi voi, dacă singuri vă veţi ajuta, 
Şi Dumnezeu vă ajută " 265• 

Franţa, chip urile, nu se abate de la p rincipiul neinterven
/iei, a c ărui combatere a constituit ani de-a rîndul, pe vre
mea lui Guizot, n subiect gras pentru Bastide şi pentru 1cei
lalţi domni de la „National " .  

In această problemă italiană „onesta" republică franceză 
s-ar i compromis iremediabil dacă ar fi fost cu putinţă, după 
acel fatal iunie, să se compromită mai mult. 

Rien pour la gloire I * - spun amicii comerţului cu orice 
preţ. Rien pour la gloire I - este deviza republicii virtuoase, 
moderate, decente, chibzuite, oneste, într-un cuvînt a repu
blicii burgheze. Rien pour la gloire I 

• - Nimic pentm glorie ! - Nota Trad. 
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Lamartine personifica iluzia pe care şi-o făcea republica 
burgheză despre ea însăşi, ideea exagerată, fantastică, exal
tată pe care şi-a format-o despre ea însăşi, visul despre pro
pria ei grandoa["e. Cite nu-şi poate imagina cineva I Aseme
nea lui Eol, care a slobozit din burduful său vînturile, 
Lamartine a dezlănţuit toate duhurile, a declanşat şi a difu
zat înspre apus şi răsărit întreaga frazeologie a republicii 
burgheze, toate acele cuvinte uşuratice despre fraternitatea 
tuturor popoarelor, despre emanciparea pe care Franţa o va 
aduce tuturor popoarelor, despre sacrificiile pe care Franţa 
este gata să le facă pentru toate popoarele. 

Şi ce-a făcut el ? Nimic ! 
Traducerea în fapt a frazelor lui Lamartine şi-au asumat-o 

Cavaignac şi unealta sa cu care acţiona în afară - Bastide. 
Imperturb abili, ei au lăsat să se petreacă sub o chii lor 

s cene nemaipomenite ca cele de l a  Neapole, de l a  Messina 
şi de prin părţile Milanului. 

Şi ca să nu subziste nici cea mai mică îndoială că în re
publica „onestă" domină aceeaşi clasă şi că, prin urmare, se 
duce aceeaşi politică externă ca în timpul monarhiei consti
tuţionale, că în timpul lui Cavaignac ea nu diferă de cea din 
timpul lui Ludovic-Filip, se recurge, o ri de cite o ri se iveşte 
un conflict între popoire, la vechiul şi veşnic noul ij loc, la 
entente cordiale * cu Anglia, cu Anglia lui Palmerston, cu 
Anglia burgheziei contrarevoluţionare. 

I storia nu putea însă să scape ironia, poanta. Un redactor 
al ziarului „Naional " ,  Bastide, a trebuit să se cramponeze 
de mina Angliei. Iar entente cordiale era atuul cu care săr
manul anglofob „National " l-a b ătut toată viaţa pe Guizot. 

Pe piatra funerară a republicii „oneste " se va putea citi : 
Bastide-Palmerston. 

D ar republicanii „oneşi" au mers şi mai departe decît 
entente cordiale a lui Guizot. Ofiţerii din flota franceză au 
acceptat să fie ospătaţi la un b anchet de ofiţerii napolitani, 
şi pe ruinele încă fumegînde ale Messinei au închinat în să
nătatea regelui Neapolului, nătîngul tigru Ferdinand. Iar 
deasupra capetelor lor se volatilizau frazele lui Lamartine. 

Scris de K. Marx 
la 21 octombrie 1 848 
Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 123 
din 22 octombrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba germană 

• - întelegerea cordială. - Nota Trad. 
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„Un stat constituţional model " 

Colonia, 21  o ctombrie. Cu neştirbită satisfacţie revenim 
mereu asupra Belgiei, „sta tulu nostru „constituţional model" .  

Intr-un număr anterior a l  ziarului nostru a m  arătat c ă  
„ceJ mai mare vasal al  lui Leopold este pauperismul•. Am 
arătat că, dacă criminalitatea, fie şi numai în rîndurile băie
ţilor şi fetelor sub virsta de 18 ani, ar creşte în mod stihinic 
în aceeaşi proporţie ca de la 1845-1847 încoace, atunci „în 
1856 toată Belgia, inclusiv copiii încă nenăscuţi, ar sta la în
chisoare " .  Am specificat atunci că,  o dată cu creşterea pau
perismului şi sporirea criminalităţii, seacă corespunzător sur
sele de venituri industriale ale Belgiei (nr. 68 al „Noii gazete 
renane")  *. 

Astăzi vom arunca o scurtă privire asupra situaţiei finan
ciare a acestui „stat model" .  

Bugetul ordinar p e  anul 1848 
Primul împrumut forţat 
l doilea împrumut forţat 
Bancnote cu curs forţat 

Total 

La care mai trebuie adăugate banntele cu curs 

Franci 
. 1 19.000.000 
. 12.000.000 
. 25.000.000 
. 12.000.000 

. 1 68.000.00 

forţat, care sint garantate de stat . . • . . 40.000.000 

Total • . • 208.000.000 

Belgia, spune Rogier, stă ca o stîncă pe c are furtunile 
istoriei mondiale n-o clintesc. Ea se sprijină pe munţii stră
vechi ai largilor s ale instituţii. Cele 208.000.000 de franci 
sînf expresia prozaică a puterii miraculoase a acestor insti
tuţii model. Belgia constituţională nu piere din cauza dezvol-

* Vezi volumul de faţă, pag. 34--352. - Nota Red. 
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tării revoluţionare. Ceea ce o face să piară în mod ruşinos 
este falimentul. 

Guvernul liberal al Belgiei, guvernul Rogier, asemenea 
tuturor guvernelor liberale, nu este nimic altceva decît un 
guvern al capitaliştilor, al b ancherilor, al marii burghezii.  
Vom vedea îndată cum acest guvern, în pofida creşterii pau
perismului şi a declinului industriei, nu ezită să facă uz de 
mijloacele cele mai rafinate pentru a exploata în perma
nenţă întregul popor în favoarea marilor b ancheri. 

Consimţămîntul camerelor pentru cel de-al doilea împru
mut menţionat în tabelul de mai sus a fost smuls numai în 
urma asigurărilor date că el urmează s ă  servească la răs
cumpărarea bonurilor de tezaur. Aceste bonuri de tezaur 
fuseseră emise în timpul guvernului catolic De Theux de 
către ministrul de finanţe catolic Malou. Emisiunea acestor 
bonuri a fost posibilă datorită împrumuturilor pe care cîţiva 
mari financiari le-au acordat în mod benevol statului. Ele 
constituiau tema principală, tema inepuizabilă a diatribelor 
lacrimogene ale lui Rogier şi ale consorţilor săi liberali 
împotriva guvernului de Theux. 

Ce face acum guvernul liberal ? Anunţă în „Moniteur• -
�i B elgia are un „Moniteur• - o nouă emisiune de bonuri 
de tezaur cu o dobîndă de 50/o. 

Ce neruşinare I Să se emită bonuri de tezaur după ce 
numai prin vicleşug, sub pretextul de a răscumpăra bonu
rile de tezaur atît de discreditate emise de Malou, s-a putut 
obţine un împrumut forţat de 25.000.000 de franci. Dar nu 
numai atît. 

B onurile de tezaur au fost emise cu o dobîndă de 50/o. 
Efectele publice b elgiene care şi ele sînt garantate de stat 
aduc o dobîndă de 1 şi 80/o. Cine va investi deci banii săi 
în bonuri de tezaur 1 De altfel, în genere, situaţia din ţară 
şi împrumuturile forţate care au fost lansate fac ca numărul 
celor în stare să dea de bunăvoie împrumuturi statului s ă  
fie destul d e  redus. 

Care este, prin urmare, scopul acestei noi emisiuni de 
bonuri de tezaur ? 

Băncile n-au Teuşit încă nici pe departe s ă  pună în cir
culaţie toate biletele de b ancă cu curs forţat pe care au fost 
împuternicite de guvernul liberal să le emită. In portofoliile 
lor se mai află hîrtii din acestea inutile în valoare de cîteva 
milioane care, bineînţeles, nu aduc nici un beneficiu atîta 
timp cit rămîn ermetic închise în aceste portofolii. Există 



494 „ Un stat constituţional model " 

oare un mijloc mai bun de a le pune în circulaţie decît să 
le dai statului în schimbul bonurilor de tezaur care aduc o 
dobîndă de 50/o ? 

B anca obţine astfel pentru cîteva milioane de petice de 
hîrtie care n-au costat-o nimic şi care în genere au o valoare 
de s chimb numai prin faptul că statul le-a conferit-o, o do
bîndă de 5U/o. Plebea belgiană, obligată să plătească impo
zite, va găsi în viitorul buget un nou deficit de cîteva sute 
de mii de franci, iar ea va trebui să-şi facă datoria şi să-i 
plătească, numai şi numai în folosul sărmanei bănci. 

Este oare de mirare că marii financiari belgieni consi
deră că monarhia constituţională este mi rentabilă decît 
republica ? Guvernul catolic se îngrijea mai cu seamă de 
interesele cele mai sfinte, adi că materiale ale proprietarilor 
funciari. Guvernul liberal oblăduieşte cu aceeaşi grijă plină 
de duioşie interesele marilor proprietari funciari, ale marilor 
financiari şi ale camarilei de la curte. Mai este de mirare 
că sub conducerea sa dibace aceste aşa-numite partide, c are 
se năpustesc la fel de hămesite a supra avuţiei naţionale -
iar în Belgia mai curînd asupra sărăciei naţionale - păruin
du-se uneori între ele, se string acum împăcate în braţe şi 
formează un singur mare partid - „partidul naţional" ? 

Scris de K. Marx 
la 21 octombrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 123 
din 22 octombrie 1848. 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germnă 



Procurorul de stat „Hecker " 
şi , ,Noua gazetă renană" 

495 

Colonia, 28 octombrie. ln nr. 1 16 al „Noii gazete renane" 
a apărut în partea suplimentară, adică în afara rubricilor 
p olitice ale ziarului, articolul „Un cuvînt către poporul ger
man", semnat „Hecker" . Diferite ziare germane publicaseră 
încă înaintea „No ii gazete renane " acest „document istoric" .  
Alte ziare germane, printre care ş i  ziare din Prusia renană 
şi din vechea Prusiet l-au reprodus şi ele ulteTior. lnsăşi 
„Kălnische Zeitung" a avut atîta simţ istoric ca să tipă
reasc ă  şi proclamaţia lui Struve, şi pe cea a lui Fuad-Effendi. 

Nu ştim : poate laurii republicanului Hecker nu-l lasă 
s ă  doarmă liniştit pe procurorul Hecker 1 Poate că lumea, 
uimită, trebuia să afle că revoluţia germană a suferit o dublă 
înfrîngere, mai întîi prin fuga republicanului Hecker la 
New-York, apoi prin prezenţa pro curorului Hcc.er la Colo
nia 1 Tot ce se . O ate. Posteritatea va vedea în aceşti doi 
titani întruchipaTea dramatică a contradicţiilor mişcării mo
derne. Un viitor G oethe îi va zugrăvi pe amîndoi într-un nou 
„Faust " .  Lăsăm în seama lui să hotărască cărui Hecker îi 
va atribui rolul lui Faust şi căruia rolul lui Wagner. 

Oricum ar fi, fantasticele cuvinte de adio ale republica
nului Hecker sînt urmate de rechizitoriul nu mai puţin fan
tastic al pro curorului Hecker. 

Sau poate ne înşelăm 1 Poate că procurorul Hecker crede 
că „Un cuvînt către poporul german" ar fi propriul fabricat 
al „Noii gazete renane" şi că această gazetă, în perfidia ei 
inventivă, ar fi semnat cu numele lui „Hecker" propria ei 
proclamaţie, pentru a face poporul german să creadă că pro
curorul Hecker emigrează la New York, că procurorul Hec
ker proclamă republica germană şi că procurorul Hecker 
s ancţionează oficial deziderate pioase revoluţionare 1 
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Un asemenea şiretlic era posibil, deoarece documentul 
tipărit în suplimentul la nr. 1 16 al „Noii gazete renaneu n-a 
fost semnat Friedrich Hecker, i tout bonnement * „Hecker u .  
Hecker fără nici un farafastîc, Hecker pur şi simplu I Dar 
nu există oare în Germania doi Heckeri ? 

Şi care dintre ei este „Hecker pur şi simplu u ? Orice aţi 
spune, această simplicitate are ceva echivoc, vrem să spu
nem - ceva c are creează o atmosferă de suspiciune în jurul 
„Noii gazete renane u .  

Oricum a r  fi, d-l procuror Hecker a văzut fără doaT şi 
poate în „Cuvîntul către poporul german" un fabricat al 
„Noii gazete renane " .  El a văzut în acest articol o instigaţie 
directă la răsturnarea guvernului, o manifestare crasă de 
înaltă trădare, sau cel puţin o complicitate la înaltă trădare, 
care, potrivit Codului penal, este echivalentă cu o înaltă 
trădare „pur şi simplu " .  

D e  aceea d-l Hecker a cerut j udecătorului de instrucţie 
„să pună sub acuzare" de înaltă trădare nu pe girantul res
ponsabil, care semnează gazeta, ci pe redactorul ei şef, Karl 
Marx. „A puneu însă pe cineva „sub acuzare u de înaltă tră
dare înseamnă, cu alte cuvinte, a-l arunca în primul rînd la 
închisoare şi a-l pedepsi pînă una alta cu detenţiune pre
ventivă. Aici este vorba de aplicarea pedepsei cu detenţiu
nea celulară. Judecătorul de instrucţie a refuzat s-o facă. 
Cînd d-l Hecker se agaţă însă de o idee, nu mai renunţă la 
ea. „A-l pune sub acuzare u pe redactorul-şef al „Noii gazete 
renane a devenit pentru el o idee fixă, după cum numele 
de „Heckeru sub „ cuvîntul de adi a u  a devenit pentru el o 
ficJiune. S-a adresat prin urmare la Ratskammer **. Acolo a 
primit un refuz. El s-a adresat atunci Curţii de apel. Curtea 
de apel a refuzat şi ea. Totuşi, d-l procuror Hecker nu a re
nunţat la ideea sa fixă de „ a-l pune sub acuzare în sensul 
arătat mai sus pe redactorul-şef al „Noii gazete renaneu -
Karl Marx. După cum se vede, ideile parchetului nu sînt idei 
speculative în sensul lui Hegel. Ele sînt idei în sensul lui 
Kant : Revelaţii ale raţiunii „practice•.  

Karl Marx n u  putea f i  nicidecum „pus sub acuzareu di
rectă de înaltă trădare, chiar dacă reproducerea unor fapte 
revoluţionare sau a unor proclamaţii ar constitui un act de 

* - pur şi simplu. - Nota Trad. 
** - Cameră de Consiliu ; în unele ţări un colegiu plătit care în 

chestiuni penale hotărăşte dacă procesul să se judece într-o şedinţă pu
blică. - Nota Trad. 
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înaltă trădare din partea acestui ziar. In primul rînd trebuie 
tras la răspundere cel care girează ziarul, în special în cazul 
de faţă, întrucît articolul încriminat a apărut în partea supli
mentară. Ce rămînea de făcut ? O idee generează alta. Po
trivit art. 60 din Codul penal, Karl Marx putea fi citat ca 
complice la crima pusă în sarcina girantului responsabil. 
Oricine poate, dacă doreşte, s ă-l tragă la răspundere ca com
plice pentru fiecare anunţ publicat fie şi în „Kălnische Zei
tung " .  Karl Marx a primit deci de la judecătorul de instrucţie 
o citaţie, s-a prezentat şi a fost interogat. Au fo st citaţi, 
după cîte ştimt ca martori zeţarii, corectorul şi proprietarul 
tipografiei. In cele din urmă a fost citat ca martor girantul 
responsabil (Gerant) *. Nu înţelegem pentru ce a mai fost 
citat acesta din urmă. 

Nu cumva presupusul autor urma să depună împotriva 
complicelui său ? 

Ca un ultim amănunt arătăm că s-a făcut o percheziţie la 
sediul „Noii gazete renane " .  

Pro curorul Hecker l-a întrecut pe republicanul Hecker. 
Unul comite acte de rebeliune şi lansează proclamaţii re
bele. Celălalt şterge, fără a ţine seamă de nimic, aceste acte 
din cronicile istoriei contemporane, din ziare. El face din 
cele întîmplate lucruri ce nu s-au întîmplat niciodată. Dacă 
„presa rea " relatează unele fapte şi proclamaţii revoluţio
nare, atunci ea se face de două ori vinovată de înaltă trădare. 
Ea este complice moral la crimă, căci relatează actele de rebe
liune numai pentru că ele îi provoacă o bucurie lăuntrică. 
Ea este complice, în sensul juridic obişnuit al cuvîntului, 
căci, relatînd faptele, ea le popularizează şi, popularizîn
du-le, devine o unealtă a răzvrătirii. Ea este deci sub am
bele aspecte „pusă sub acuzare" de înaltă trădare şi are ast
fel parte de roadele „punerii sub acuzare " .  Pres a „bun ă " ,  
dimpokivă, are monopolul d e  a relata sau d e  a nu relata do
cumente şi fapte revoluţionare, de a le falsifica sau de a 
nu le falsifica. Radetzky a aplicat această teorie în practică, 
interzicînd ziarelor din Milano să relateze pro clamaţiile de 
la Viena şi faptele petrecute acolo. In s chimb, „Gazeta din 
Milana u 266 a prezentat publicului marea „revoluţie" de l a  
Viena ca pe o mică răzmeriţă înscenată special î n  acest scop 
de Radetzky. Se zvoneşte totuşi că la Milano ar fi izbucnit 
o rscoală. 

* - Korff. - Nota Red. 

32 - Marx-Engels, Opere, 'Ol. 5 
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D-l procuror Hecker este, după cum ştie toată lumea, 
colaborator al „Noii gazete renaneu *. Ţinînd seama de cali
tatea lui de colaborator al nostru, îi trecem multe cu vede
rea, nu însă faptul că păcătuieşte împotriva „duhului u ne
curat al gazetei noastre. Or, el comite un asemenea păcat, 
transformînd, cu o lipsă de simţ critic nemaipomenită la un 
colaborator al „No ii gazete renane " ,  proclamaţia lui Hecker 
emigrantul în proclamaţia „Noii gazete renane u .  Friedrich 
Hecker are fată de mişcare o atitudine patetică, pe cînd 
„Noua gazetă renană" are o atitudine critică. Friedrich He
cker îşi pune toată nădejdea în acţiunea magică a unor per
sonalităţi. Noi ne punem toată nădej dea în ciocnirile care 
izvorăsc din relaţiile economice. Friedrich Hecker între
prinde un voiaj în Statele Unite pentru a studia „republica u .  
„N oua gazetă renană" g ăseşte î n  măreţele lupte d e  clasă 
care au loc în cadrul republicii franceze obiecte de studiu 
mult mai interesante decît într-o republică în care în vest 
nici nu există încă lupte de clasă, iar în est ele se desfăşoară 
numai în vechea şi dis creta formă engleză. Pentru Friedrich 
Hecker problemele so ciale sînt consecinţe ale luptelor poli
tice, pentru „Noua gazetă renană" luptele politice nu sînt 
decît formele de manifestare ale conflictelor so ciale. Frie
drich Hecker ar putea să fie un bun republican tricolor. Ade
vărata opoziţie a „Noii gazete renane" începe abia în repu
blica tricoloră. 

Cum ar fi putut, de pildă, „N oua gazetă renană" , fără a-şi 
dezavua complet trecutul, să adreseze poporului german ur
mătoarea chemare : 

„Faceţi zid în jurul acelora care ţin sus stindardul suveranităţii 
poporului şi-i stau de straj ă,  în jurul extremei stingi de la Frankfurt pe 
Main, ajutaţi-i cu cuvîntul şi cu fapta pe vitejii conducători ai răzvră
tirii republicane".  

Noi am declarat în repetate rînduri c ă  nu sîntem un ziar 
„parlamentar" şi că de aceea nu n e  temem să atragem din 
cînd în c ind asupra noastră mînia chiar şi a extremei stîngi 
de la Berlin şi Frankfurt. Noi am cerut domnilor de la Frank
furt să se alăture poporului şi n-am cerut niciodată poporu
lui să se alăture domnilor de la Frankfurt. Cît despre „vitejii 
conducători ai răzvrătirii republicane " ,  unde sînt ei ? cine 
sînt ei ? După cum se ştie, Hecker este în America, iar 
Struve la închisoare. Prin urmare Herwegh ? In adunări 

* Vezi volumul de faţă, pag, 194. - Nota Red. 
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populare publice, cu riscul de a se expune oprobiului mase
lor agitate, redactorii „Noii gazete renane " şi în special Karl 
Marx s-au pronunţat categoric împotriva acţiunii întreprinse 
de Herwegh 267 la Paris. Anumiţi utopişti, care-şi ziceau din 
greşeală revoluţionari, i-au şi suspectat îndeajuns la timpul 
său pentru această atitudine (comp., printre altele, cu „Deut
sche Volkszeitng" 268) . Şi acum, cînd evenimentele au con
firmat în repetate rînduri previziunile noastre, să ne alătu
răm oare unor oameni cu vederi opuse ? 

Dar să fim drepţi. D-l procuror Hecker colaborează de 
puţină vreme la gazeta noastră. lncepăto rul în domeniul po
liticii, ca şi începătorul în domeniul ştiinţelor naturii, e ca 
un pictor care nu cunoaşte decît două culori, alb şi negru, 
sau, dacă preferaţi, negru-alb şi roşu. Deosebirile de nuanţă 
în cadrul fiecărei espece * se dezvăluie numai o chiului exer
citat şi experimentat. Şi să nu uităm că d-l Hecl�er a fost 
obsedat de ideea fixă de „a-l pune sub acuzare" pe redac
torul-şef l „Noii gazete renane " ,  Karl Marx, o idee fixă care 
nu s-a topit nici în focul purgatoriului cabinetului judecă
torului de instrucţie, nici în cel de la Ratskammer şi nici în 
cel de la Curtea de apel, deci o i dee fixă refractară l a  fo c. 

Cea mai mare cucerire a revoluţiei din martie este, incon
testabil, pentru a folosi limbajul lui Brutus - B assermann, 
„dominaţi a celor mai nobili şi mai buni " şi rapida lor ascen
siune pe s cara acestei dominaţii. Nădăjduim deci că, aseme
nea porumbeilor albi ca neaua care, înhămaţi la carul Afro
ditei, au dus-o cît ai clipi în Olimp, şi meritele stimatului 
nostru colaborator - d-l procuror Hecker - îl vor duce pe 
culmile olimpice ale statului. Guvernul nostru este, după 
cum ştie toată lumea, constituţional. Pfuel se entuziasmează 
pentru constituţionalism. In statele constituţionale există 
usus ** să se dea o atenţie deosebită propunerilor ziarelor 
opoziţiei. Ne situăm deci pe un teren constituţional cînd sfă
tuim guvernul să-i încredinţeze lui Hecker al nostru postul 
vacant de prim-procuror la Dlsseldorf. D-l pro curor Am
mon din Dlsseldorf, care, după cîte ştim, n-a b inemeritat 
încă de la patrie nici o medalie pentru salvarea ei, nu va 
ezita nici un moment să-şi înăbuşe respectuos eventualele 
sale pretenţii personale în faţa unor merite mai înalte. Iar 
dacă cumva, după cum sperăm, d-l Heimsoeth va deveni 

22* 

* - categorii. - Nota Trad. 
** - obiceiul. - Nota Trad. 
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ministru al justiţiei, îl recomandăm pe d-l Hecker în postul 
de substitut de procuror general. Noi nădăjduim că d-l He
cker va ocupa posturi şi mai mari. D-l Hecker este încă tînăr. 
Şi,  vorb a  rusului : ţarul este mare, dumnezeu este şi mai 
mare, dar ţarul este încă tînăr. 

Scris de K. Marx 
la 28 octombrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 129 
din 29 octombrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 2 noiembrie. Reproducem mai jos apelul „ con
gresului democraţilor" 269 : 

CATRE POPORUL GERMAN I 
Poporul german a îndurat, ani îndelungaţi, umilinţe grele sub jugul 

despotismului. Evenimentele sîngeroase de la Viena şi Berlin ne îndrep
tăţesc să nădăjduim că libertatea şi unitatea lui vor fi realizate dintr-o 
singură lovitură. Acestei dezvoltări i s-au opus uneltirile diabolice ale 
unei reacţiuni blestemate, care urmăreşte să răpească poporului eroic 
roadele măreţei sale răzvrătiri. Viena, unul din bastioanele principale 
ale libertăţii germane, se află în momentul de faţă in mare pericol. 
Victimă a intrigilor unei camarile încă puternice, ea urma să fie lăsată 
să cadă din nou în lanţurile tiraniei. Dar nobila populaţie a Vienei s-a 
ridicat ca un singur om şi, sfidînd moartea, se opune hoardelor înar
mate ale asupritorilor ei. Cauza Vienei este cauza Germaniei, cauza 
libertăţii. Dacă Viena va cădea, vechea tiranie îşi va ridica mai mult 
ca oricînd capul ; dacă Viena va învinge, tirania va fi nimicită. Depinde 
de noi, fraţi germani, să nu lăsăm să piară libertatea Vienei, să nu 
permitem ca soarta ei s-o hotărască armele mînuite de nişte hoarde 
barbare. Este cea mai sfîntă datorie a guvernelor germane să folosească 
întreaga lor influenţă pentru a veni de îndată în ajutorul oraşului-frate 
care se află în greu impas ; este însă, totodată, cea mai sfîntă datorie 
a poporului german ca, în interesul propriei sale libertăţi, în interesul 
propriei sale existenţe, să nu precupeţească nici un sacrificiu pentru a 
salva Viena. Atunci cînd este în joc tot ce este mai scump, cînd este 
în joc totul, ar fi o ruşine pentru el dacă s-ar face vinovat de o pasi
vitate indolentă. Vă cerem deci, fraţilor, ca fiecare să contribuie după 
puterile sale şi să salveze Viena de la pieire. Tot ce vom face pentru 
Viena vom face pentru Germania. Săriţi voi înşivă în ajutor I Domnii 
pe care i-aţi trimis la Frankfurt să pună b azele libertăţii au respins cu 
rîsete batjocoritoare apelul de a da ajutor Vienei. Este rîndul vostru 
să intraţi în acţiune I Cereţi cu fermitate şi  perseverenţă guvernelor 
voastre să se supună majorităţii voastre şi să salveze la Viena cauza 
germană şi cauza libertăţii. Grăbiţi-vă I Voi sînteţi puterea, voinţa 
voastră este lege I La luptă I La luptă, apărători ai libertăţii I La luptă 
în toate ţinuturile germane, pretutindeni unde ideea de libertate şi 
umanitate înflăcărează inimile nobile I La luptă, pînă ce nu va fi prea 
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tîrziu I Salvaţi libertatea Vienei, salvaţi libertatea Germaniei I Contem
poraneitatea vă va admira, posteritatea vă va răsplăti cu glorie ne
pieritoare I 
29 octombrie 1 848 

Congresul democraţilor de la Berl in  

Acest apel înlocuieşte lipsa de energie revoluţionară 
printr-un patos lacrimogen de predicator, în spatele căruia 
se ascunde o totală lipsă de idei şi de pasiune. 

Cîteva exemple I 
Apelul a aşteptat de la revoluţiile din martie de la Viena 

şi Berlin ca „unitatea şi libertatea" poporului german „să se 
realizeze dintr-o singură lovitră" . Cu alte cuvinte, apelul 
a visat ca „o singură lovitură" să facă de prisos „dezvol
tarea" poporului german spre această unitate şi libertate. 

Imediat după aceea, însă, această fantastică , ,singură lo
vi tură" ,  care înlocuieşte dezvoltarea, se transformă la el 
într-o „dezvoltare " căreia i s-a opus reacţiunea. Frazeologie, 
nimic altceva decît frazeologie c are se spulberă pe sine 
însăşi I 

Nu mai vorbim de repetarea monotonă a temei funda
mentale : Viena este în pericol, iar o dată cu Viena este în 
pericol şi libertatea Germaniei ; ajutaţi Viena, prin aceasta 
vă ajutaţi pe voi înşivă I Acestei idei nu i se d ă  un conţinut 
concret. Această unică frază a fost de atîtea ori sucită şi 
învîrtită, încît a devenit o pură vorbărie. Ţinem să facem 
remarca că patosul artifiial, fals degenerează întotdeauna 
într-o astfel de retorică ieftină. 

„Depinde de noi, fraţi germani, să nu lăsăm să piară libertatea Vie
nei, să nu permitem ca soarta ei s-o hotărască armele mînuite de nişte 
hoarde brbare". 

Şi cum trebuie s ă  procedăm ? 
In primul rînd, printr-un apel la simţul datoriei „guver

nelor germane" . C'est incroyable I *  

„Este cea mai sfinti datorie a guvernelor germane s ă  folosească 
întreaga lor influenţă pentru a veni de îndată in ajutorul oraşului-frate 
care se află în greu impas•.  

Guvernul prusian s ă  trimită pe Wrangel, pe Colomb, 
sau, poate, pe principele de Prusia împotriva lui Auersperg, 
Jellacic şi Windischgrătz ? E admisibil oare ca congresul 
„democraţilor" să adopte faţă de guvernele germane, fie 

* - Este de necrezut. - Nota Trad. 
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chl ar o singură clipă, această atitudine puerilă şi conserva
toare ? Avea el oare dreptul să separe, fie chiar o s ingură 
clipă, cauza şi „interesele cele mai sfinte" ale guvernelor 
germane de cauza şi interesele „ordinii şi libertăţii croate" ? 
Aceste vise de fecioară vor face guvernele să zimbească 
s atisfăcute. 

Dar poporul ? 
Pop orul este îndemnat, în general, „să nu precupeţească 

nici un sacrificiu pentru a salva Viena " .  Perfect l „Poporul " 
aşteaptă însă de la congresul democraţilor să formuleze 
revendicări precise. Cine cere totul nu cere nimic şi nici 
nu primeşte nimic. Prin urmare revendicarea precisă, esenţa 
însăşi este : 

„Cereţi cu fermitate şi perseverenţă guvernelor voastre să se su
pună majorităţii voastre şi să salveze la Viena cauza germană şi cauza 
libertăţii. Grăbiţi-vă ! Voi sînteţi puterea, voinţa voastră este lege ! La 
luptă I "  

Presupunînd c ă  măreţe demonstraţii populare a r  reuşi s ă  
determine guvernele s ă  întreprindă acţiuni oficioase pentru 
s alvarea Vienei, ele n-ar face decît să ne fericească cu o a 
doua ediţie a „ordinului de zi al lui Stein " .  Congresul demo
craţilor preconizează folosirea actualelor „guverne ger
mane " ca „salvatoare ale libertăţii " ,  ca şi cum ele nu şi-ar 
îndeplini în execuţiile din Reich adevărata lor menire, „cea 
mai sfîntă datorie" a lor de arhangheli ai „libertăţii consti
tuţionale" l „Congresul democraţilor" trebuia ori s ă  nu aducă 
vorb a de guvernele germane, ori să demaşte în mod necru
ţător consRiraţia lor cu Olmitzul şi Petersburgul. 

Cu toate că apelul recomandă „grabă" - şi pe bună 
dreptate, fiindcă nu-i timp de pierdut -, frazeologia uma
nitaristă îl mină dincolo de graniţele germane, dincolo de 
orice graniţă geografică, în iluzoria ţară cosmopolită a „ini
milor nobile" în general l 

„Grăbiţi-vă I La luptă ! La luptă, apărători ai libertiţii ! La luptă în 
toate ţinuturile germane, pretutindeni unde ideea de libertate şi  uma
nitate înflăcărează inimile nobile I "  

Nu n e  îndoim că şi î n  Laponia eistă asemenea „inimi " .  
In Germania c a  ş i  pretutindeni I Dat fiind c ă  „apelul " se 

dezumflă în această frază care nu spune absolut nimic, el 
îşi dezvăluie adevărata lui esenţă. 

Este cu totul de neiertat că „congresul democraţilor" a 
contrasemnat un asemenea document. Pentru aceasta nici 
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„ contemporaneitate a "  nu-l „va admira" şi nici „posterita
tea" nu-l „va răspl ăti " cu „glorie nepieritoare " .  

S ă  sperăm că, î n  ciuda „Apelului congresului democra
ţilor " ,  poporul se va trezi din letargia sa şi va da vienezilor 
singurul ajutor pe c are li-1 mai poate da în acest moment : 
înfrîngerea contrarevoluţiei la el acas ă. 

Scris de K. Marx 
la 2 noiembrie 184B 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 133 
din 3 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 2 noiembrie. Incă înainte de revoluţia din iunie 
am demascat în repetate rînduri iluziile republicanilor care 
cultivă tradiţiile de la 1793, ale republicanilor de la ziarul 
„Reforme " (din „Paris " ) .  Revoluţia din iunie şi mişcarea 
c ăreia ea i-a dat naştere silesc pe aceşti republicani utopişti 
să deschidă încetul cu încetul ochii. 

Articolul de fond apărut în „Reforme "  din 29 octombrie 
ne arată lupta care se dă în sinul acestui partid între vechile 
sale iluzii şi noile fapte. 

In „Reforme " se spune : 

„Da multă vreme luptele care s-au dat la n01 m scopul cuceririi 
puterii p olitica au fost războaie de clasă. Lupta burgheziei şi poporului 
împotriva nobilimii la apariţia primei republici ; spiritul de sacrificiu de 
care poporul înarmat dădea dovadă la graniţele ţării, dominaţia bur
gheziei în interior sub imperiu ; încercări de restaurare a feudalităţii 
sub ramura veche a Bourbonilor ; în sfîrşit, în 1 830, triumful şi domi
naţia burgheziei - iată istoria noastră• .  

„Reforme" mai adaugă suspinînd : 

„Desigur, vorbim cu regret despre clase, despre deosebiri nele
qiuite şi  odioase ; dar aceste deosebiri există şi noi nu le putem 
tăgădui" .  

Aceasta înseamnă că optimismul republican a l  lui „Re
forme" a văzut pînă acum numai „citoyens " * ; dar istoria 
a încolţit-o într-atît, incit nu mai poate face abstracţie de 
împărţirea acestor „ citoyens" în „bourgeois" ** .i „prole
taires " * " * .  

* - „cetăţeni" .  - Nota Trad. 
** - „burghezi". - Nota Trad. 

•** - „proletari" . - Nota Trad. 
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„Reforme" continuă : 

„In februarie a fost înfrînt despotismul burgheziei. Ce revendica p n 
porul 1 Dreptate pentru toţi, egalitate. Acesta era primul său strigăt, 
primul său deziderat. Burghezia, trezită la realitate de trăsnetul care o 
lovise, la început nu dorea decît ceea ce dorea poporul• .  

„Reforme " t o t  mai apreciază caracterul revoluţiei din fe
b ruarie după frazeologia din feb ruarie. In revoluţia din fe
b ruarie, departe de a fi înfrînt despotismul burgheziei, a 
fost, dimp otrivă, desăvîrşit. Coroana, ultima aureolă feudală 
care camufl a dominaţia clasei burgheze, a fost doborîtă.  
Dominaţia capitalului a ieşit limpede la iveală. In revoluţia 
din februarie burghezia şi proletariatul au luptat împotriva 
unui duşman comun. De îndată ce duşmanul comun a fost 
doborît, pe cîmpul de b ătălie au rămas numai cele două clase 
vrăjmaşe, şi lupta decisivă dintre ele trebuia să înceap ă. 
Dar, ne veţi întreba, dacă revoluţia din februarie a desăvîrşit 
dominaţia burgheziei, cum se explică revenirea burgheziei 
la regalism ? Nimic m ai simplu. Ea regretă perioada cînd a 
dominat fără a purta răspunderea acestei dominaţii, cînd o 
putere aparentă, intercalată între burghezie şi p opor, tre
buia să acţioneze în locul ei şi totodată să-i servească drept 
p aravan, cînd a avut, ca să zicem aşa, un ţap ispăşitor înco
ronat asupra căruia tăb ăra p roletariatul atunci cînd voia să 
lovească burghezia, şi împotriva căruia ea însăşi se unea cu 
proletariatul ori de cite ori acest ţap ispăşitor o stingherea 
vrînd să se consolideze ca putere pentru sine. Regele era 
pentru burghezie un p aratrăsnet împotriva p oporului, iar po
porul un p aratrăsnet împotriva regelui. 

Prin faptul că a luat drept realitate iluziile, în p arte ipo
crite, în parte de bună credinţă, care au căpătat o largă răs
pîndire a doua zi după înfrîngerea lui Ludovic-Filip, „Re
forme" a considerat că mişcarea de după zilele din februarie 
nu-i decît un şir de greşeli şi de întîmplări regretabile, care 
ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi găsit un b ărbat în stare s ă  
facă faţă nevoilor situaţiei. C a  ş i  cum Lamartine, această 
lumină amăgitoare, n-ar fi fost adevăratul b ărbat care să 
corespundă situaţiei ! 

Dar adevăratul b ărbat, marele b ărbat tot nu vrea încă să 
apară, se lamentează „Reforme" , iar situaţia se înrăutăţe;;te 
pe zi ce trece. 

„Pe de o parte, se adînceşte criza industrială şi  comercială. Pe de 
altă parte, creşte ura şi  fiecare urmăreşte un ţel opus. Cei care înainte 
de 24 februarie erau uprimaţi îşi caută idealul de fericire şi  libertate 
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în concepţia unei societăţi cu totul noi. Cei care dominau în timpul 
monarhiei nu au alt gînd decît să-şi recucerească puterea pentru a o 
folosi cu o cruzime îndoită". 

Şi între aceste clase diametral opuse care este o are pozi
ţia ziarului „Reforme" ? A ajuns el măcar să b ănuiască că 
antagonismele de clasă şi lupta de clasă dispar numai o dată 
cu dispariţia claselor ? 

Nu I Din cele de mai sus rezultă că ea recunoaşte exis
tenţa antagonismelor de clasă. Antagonismele de clasă au 
însă o b ază economică : modul material de producţie de pînă 
acum şi relaţiile de schimb determinate de acesta. „Reforme " 
nu cunoaşte un mijloc mai bun pentru a schimba s au des
fiinţa antagonismele decît de a întoarce p rivirea de la aceste 
b aze reale ale lor, adică tocmai de la aceste relaţii mate
riale, şi de a se năpusti din nou spre culmile amăgitoare ale 
ideologiei republicane, adică spre poetica p erioadă din 
februarie, din care evenimentele din iunie au smuls-o în 
mod violent. Ascultaţi numai : 

„Ceea ce-i mai trist în aceste disensiuni intene este 
atrofierea, pieirea sentimentelor naţionale, patriotice " ,  adică 
tocmai a efuziunilor cu ajutorul c ărora ambele clase îmbră
c au într-o haină patriotică şi naţională interesele lor p re
cise, condiţiile lor de viaţă. In 1789, cînd ele au făcut acest 
lucru, antagonismul real dintre ele încă nu era dezvoltat. 
Ceea ce pe atunci era expresia corespunzătoare a situaţiei 
nu este astăzi decît o eschivare de la recunoaşterea acestei 
situaţii. Ceea ce atunci era un corp viu, azi nu este decît o 
relicvă. 

„Este limpede - conchide ,,Reforme" - că Franţa suferă de o boală 
adînc înrădăcinată ; dar boala nu este incurabilă. Ea este provocată de 
harababura de idei şi de moravuri, de nesocotirea dreptăţii şi a egalităţii 
în relaţiile sociale, de influenţa nefastă exercitată de o educaţie egoistă. 
Aici trebuie căutate mijloacele în vederea unei reorganizări. Şi în loc să 
se procedeze în consecinţă, se recurge la mijloace materiale" .  

„Reforme" mută p roblema în domeniul „conştiinţei " ,  şi  
atunci sporovăiala despre morală este leacul cel mai bun 
împotriva tuturor relelor. Antagonismul dintre burghezie şi 
p roletariat provine deci din ideile acestor două clase. De 
unde p rovin aceste idei ? D in relaţiile sociale. D ar aceste 
relaţii, de unde provin ele ? Din condiţiile de viaţă mate
riale, economice ale claselor învrăjbite. După p ărerea zia
rului „Reforme" ar fi în avantajul ambelor clase dacă ar 
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pierde conştiinţa adevăratei lor situaţii şi a adevăratului an
tagonism dintre ele şi s-ar lăsa ameţite de opiumul senti
mentelor şi frazeologiei „patriotice" de la 1793. Ce lipsă de 
orientare I 
Scris de K. Marx 
la 2 noiembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 133 
din 3 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Revoluţia de la Viena şi „Kolnische Zeitung" 270 

Colonia, 3 noiembrie. Cititorii noştri nu au nutrit mc1-
odată speranţe vane în legătură cu Viena. După revoluţia din 
inuie eram convinşi că burghezia este capailă de orice mîr
şăvie. Chiar în primul număr al „Noii gazete renane", re
apărut după ridicarea stării de asediu, noi am spus : „Din 
cauza neîncrederii pe care burghezia o manifestă faţă de 
clasa muncitoare, există p rimej dia ca revoluţia să eşueze 
s au cel puţin să fie paralizată în dezvoltarea i. In onice caz, 
repercusiunile revoluţiei de la Viena asupra Ungariei, Ita
liei şi Germaniei zădărnicesc întregul plan de acţiune al con
trarevoluţiei ! " * 

De aceea o înfrîngere a Vienei nu ne-ar surprinde ; 
aceasta ne-ar determina doar să refuzăm orice compromis cu 
burghezia, care măsoară libertatea dup. liberta tea negoţu
lui, şi s ă  ne opunem cu toată dîrzenia şi intransigenţa mize
rabilei clase de mij loc din Germania, care e gata să renunţe 
la propria ei dominaţie cu condiţia s ă-şi poată continua fără 
luptă negoţul, Burghezia engleză şi cea franceză este ambi
ţioasă ; înfrîngerea Vienei ar confirma infamia burgheziei 
germane. 

Prin urmare, noi nu am garantat niciodată izbînda vie
nezilor. Infrîngerea lor nu ne-ar surprinde. Ea ne-ar întări 
numai convingerea că nu este posibilă pacea cu burghezia, 
nici măcar în perio ada de tranziţie, că poporul trebuie să se 
ţină departe de luptele dintre burghezie şi guvern şi să aş
tepte victoriile sau înfrîngerile burgheziei pentru a folosi 
ap oi rezultatele lor. Repetăm : cititorii noştri n-au decît s ă  
răsfoias c ă  numerele ap ărute pînă acum ale ziarului nostru, 
pentru a se convinge că nici victoria şi nici înfrîngerea vie
nezilor nu ne pot surprinde. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 471 .  - Nota Red. 
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Dar ceea ce constituie într-adevăr o surpriză pentru noi 
este ediţia specială a lui „Kolnische Zeitungu .  Răspîndeşte 
oare guvernul în mod intenţionat zvonuri false cu privire la 
Viena pentru a potoli agitaţia care domneşte la Berlin şi în 
provincie ? Nu cumva Dumont plăteşte telegrafului de stat 
prusian pentru ca el, Dumont, să capete informaţii de la zia
rele de dimineaţă din „Berlin" şi „Breslau " ,  informaţii care nu 
p arvin „presei rele" ? Şi din ce sursă a primit azi-dimineaţă 
Dumont o „telegramă " pe care noi n-am primit-o ? Poate c ă  
Birk din Trier, această nulitate care a venit în locul lui Witt
genstein, s-a angajat ca redactor la Dumont ? Nu credem. 
Căci nici măcar un Briggemann, un Wolfers, un Schwan
b eck, toţi aceştia nu se pot măsura cu un Birk. Noi ne în
doim că Dumont ar fi angajat un asemenea individ inca
pabil. 

Astăzi, la ora 6 seara, Dumont, care la timpul s ău a pu
blicat ştiri false despre revoluţia din feb ruarie şi revoluţia 
din martie, aduce printre primele ştiri iarăşi un comunicat 
„telegrafi c" potrivit căruia Viena s-ar i predat lui „Wen
dische Krătze " ,  adică lui „Windischgrătz" *. 

E posibil. Dar posibilităţile lui „Briiggemann " 271 - care 
o dinioară şi-a mînjit mîinile cu sînge, excorespondentul ve
chii „Gazete renaneu şi filistinul ale c ărui vederi coincideau 
întotdeauna cu „valoarea de schimb" a vederilor în general 
- se b azează pe informaţiile din „Preussischer Staats-An
zeiger" şi din „Breslauer Zeitung" 272• O contribuţie proprie 
la istorie vor oferi b alivernele lui „Briiggemann" sau ale lui 
„Kolnische Zeitung" despre revoluţiile din februarie, martie 
şi octombrie. 

Reproducem mai jos comunicatele c are nu comunică 
nimic. 

Scris de K. Marx 
la 3 noiembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 133 
din 3 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Joc de cuvinte intraductibil : „Wendische Krătze• - „rîia vendică" ; 
Windischgrătz - numele unui prinţ din Austria. - Nota Red. 
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Din Viena nu avem încă nici acum ştiri directe. Dar chiar 
din relatările presei oficiale prusiene reiese că Viena nu a 
capitulat şi că Windischgritz a lansat în lumea întreagă, fie 
intenţionat, fie dintr-o neînţelegere, un comunicat telegrafic 
fals, care a găsit în presa „bună" un ecou larg, binevoitor, 
o rtodox, oricît a căutat ea să-şi ascundă satisfacţia îndărătul 
unor necrologuri ipocrite. Dacă dăm la o p arte toate întor
tocherile fanteziste ale informaţiilor din Silezia şi din Berlin, 
din care n-ai ce alege, întrucît se contrazic unele pe altele, 
ies la iveală următoarele momente : la 29 octombrie b andiţii 
imperiali nu puseseră mîna decît pe cîteva suburbii. Din 
informaţiile de pînă acum nu reiese că ei au pătruns chiar 
în oraşul Viena. Toată capitularea Vienei se reduce la cîteva 
proclama/ii trădătoare ale consiliului comunal din Viena. La 
30 octombrie avangarda armatei ungare l-a atacat pe Win
dischgratz şi, pe cît se spune, a fost respinsă. La 31 octom
brie Windischgratz a început din nou bombardarea Vienei, 
dar fără succes. El se află acum între vienezi şi armata un
gară, care numără peste 80.000 de oameni. Manifestele in
fame ale lui Windischgratz au constituit, în toate p rovin
ciile, semnalul pentru răscoală sau, cel puţin, pentru acţiuni 
foarte ameninţătoare. Pînă şi fanaticii cehi de la Praga, neo
fiţii din Slovanskă lipa 273, s-au trezit din visurile lor nebu
neşti şi s-au pronunţat pentru Viena, împotriva Schinder
hannes-ului 274 imperial. Niciodată pînă acum nu a îndrăznit 
contrarevoluţia să-şi trîmbiţeze într-un mod atît de stupid 
şi de neruşinat planurile ei. Chiar şi la Olmitz, acest Ko
blenz austriac, p ămîntul se clatină sub picioarele idiotului 
încoronat. Faptul că acolo comandă trupele o celebritate 
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mondială, sipehsalarul * Jellacic, al cărui nume este atît d e  
mare încît, „văzînd luciul spadei lui, luna, speriată, se as
cunde în noriu şi căruia 11 bubuitul tunurilor îi indică" de fie
care dată 1 1direcţia "  în c are trebuie să dea bir cu fugiţii, 
acest fapt nu las ă nici o îndoială că ungurii şi vienezii 

Vor arunca în Dunăre adunătura 
Nemernică de oameni fără căpătîi, 
Pe cerşetori, flămînzi, escroci şi vagabonzi 
Plecaţi în lume, de viaţa lor sătui, 
Slugoi infami porniţi spre aventură, 
Croaţi de care ţara lor s-a lepădat 
!şi vor găsi curînd siîrşi tul merital. 

Comunicatele ulterioare vor aduce o serie de amănunte 
înfiorătoare cu privire la faptele odioase ale croaţilor şi ale 
celorlalţi cavaleri 1 1 ai ordinii legale şi ai libertăţii constitu
ţional e " .  Şi din lojile ei de la burs ă, ca şi din alte loji comode 
de spectator, burghezia europeană a aplaudat această s cenă 
nemaipomenit de sîngeroasă. Aceasta este aceeaşi mizera
bilă burghezie care, cu prilejul unor măsuri mai severe ale 
justiţiei populare, şi-a strigat într-un glas indignarea morală 
şi, dintr-o mie de gîtlejuri, a aruncat anatema asupra 1 1uci
gaşilor" bravului Latour şi ai nobilului Lichnowski. 

Polonezii, ca să răzbune masacrele din Galiţia, s -au pus 
şi de d ata asta în fruntea eliberatorilor Vienei, aşa cum stau 
şi în fruntea poporului italian, aşa cum sînt ei pretutindeni 
generalii genero_i ai revoluţiei. Ura, de trei ori ura pentru 
polonezi ! 

Camarila de la Berlin, îmbătată de sîngele Vienei, orbită 
de trombele de fum ale suburbiilor în flăcări, asurzită de ur
letele victorioase ale croaţilor şi haiducilor, şi-a scos masca. 
1 1La Berlin liniştea a fost restabilită" . Nous verrons * * .  

Din Paris s e  aude, în sfîrşit, un p rim bubuit subteran, 
anunţînd cutremurul care va îngrop a republica onestă sub 
p ropriile ei ruine. 

Orizontul se luminează. 

Scris de K. Marx 
la 4 noiembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" 
din 5 noiembrie 1 848 

nr. 135 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* - comandantul suprem. - Nota Trad. 
** - Vom vedea. - Nota Trad. 
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Victoria contrarevoluţiei la Viena 

Colonia, 6 noiembrie. „Ordinea şi libertatea croată• au în
vins şi şi-au sărbătorit victoria prin incendii, violuri, j afuri şi 
alte neJegiuiri fără seamăn. Viena se află în mîinile lui Win
dischgritz, Jellacic şi Auersperg. Hecatombe de jertfe ome
neşti sînt aruncate pe mormîntul bătrînului trădător Latour. 

Toate p ronosticurile sumbre ale corespondentului nostru 
din Viena 275 s-au confirmat şi se prea poate ca pînă în clipa 
de faţă l însuşi s ă  fi fost dej a măcelărit. 

Am sperat un moment că Viena va fi eliberată cu ajutorul 
tupelor lgare, dar mişcările armatei ungare constituie şi 
astăzi pentru noi o enigmă. 

Trădări de tot felul au pregătit căderea Vienei. Incepînd 
de la 6 o ctombrie, întreaga istorie a Reichstagului şi a consi
liului comunal nu este ,altceva deoît o neîntreruptă istorie a 
trădării. Cine era reprezentat în Reichstag şi în consiliul co
munal 1 

Burghezia. 
O parte a gărzii naţionale din Vina a trecut în mod făţiş 

de partea c amarilei chiar de la încputul revoluţiei din oc
tombrie. La sfîrşitul revoluţiei din o ctombrie găsim o altă 
parte a gărzii naţiortale 1n luptă u p roletariatul şi cu legfa
nea academică, aaţionînd în înţelegere secretă cu bndiţii 
imperiali. Cui îi aparţin aceste părţi ale gărzii naţionale 1 

Burgheziei. 
Pe cînd însă în Franţa burghezia a păşit în fruntea ontra

r evoluţiei după ce a răsturnat orice obstacol care stătea în 
calea propriei ei dominaţii de clasă, n Germania ea se î
rşte umilă în coada monarhiei absolute şi a feudalismului, 

33 - Marx-ngels, Opere, voi. 5 
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înainte de a-şi fi asigurat măcar p rimele condiţii vitale ale 
propriei ei libertăţi cetăţeneşti şi ale dominaţiei ei. In Franţa 
ea s-a manifestat ca despot şi  şi-a făcut p ropria ei contrarevo-

1uţie. In Germania ea se manifestă ca sclavă şi face contra
revoluţie în folosul p ropriilor ei depoţi. In Franţa ea a în
vins pentru a umili poporul. In Germania ea se umileşte pentru 
ca popo rul să nu învingă. Istoria nu cunoaşte un rol mai in
fam şi mai josnic decît acela al burgheziei germane. 

Cine s-a refugiat cu duiumul din Viena şi a lăsat în grij a 
mărinimiei p oporului supravegherea bogăţiilor p ărăsite, pen
tru ca în timpul refugiului să-l ponegrească p entru serviciul 
său de p ază, iar la înapoiere să asiste la măcelărirea lui ? 

Burghezia. 
Ale cui s ecrete intime le indică termometrul care cobora 

la fiecare răsuflare de viaţă a poporului din Viena şi se urca 
la fiecare horcăit de moarte al acestuia ? Cine vorbeşte în 
limba runică a cursului de la bursă ? 

Burghezia. 
„Adunarea naţională germană "  şi „puterea" ei „centrală" 

au trădat Viena. Pe cine rep rezintă ele ? 
ln p rimul rînd burghezia. 
Victo ria „o rdinii şi libertăţii c roate" la Viena era condi

ţionată de victo ria republicii „oneste" la Paris. Cine a învins 
în zilele din inie ? 

Burghezia. 
O dată u victoria ei la Paris, contrarevoluţi a  europeană 

şi-a început orgiile. 
In zilele din februarie şi martie, puterea armată a fost p re

tutindeni înfrîntă. De ce ? Pentru că ea nu reprezenta pe ni
meni altcineva decît înseşi guvernele. După zilele din inie, 
ea a învins pretutindeni, p entru că pretutindeni există o înţe
legere secretă între ea şi burghezie, în timp ce, pe de altă 
p arte, ea deţine conducerea oficială a mişcării revoluţionare 
şi pune la cale toate acele j umătăţi de măsură al căror rezul
tat firesc este un avorton. 

Fanatismul naţional al cehilor a fost unealta cea mai pu
ternică a camarilei de la Viena. Aliaţii au şi început de pe 
acum să se ia la harţă. Cititorii noştri vor putea citi în numă
rul de faţă p rotestul delegaţiei trimise la Praga împotriva 
manifestărilor de grosolănie ordinară cu care a fost întimpi
nată la Olmutz. 
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Acesta este primul simptom al războiului care va începe 
între partidul slavilor, în frunte cu eroul său Jellacic, şi par
tidul simplei camarile, care este deasupra na/ionalităţilor, în 
frunte cu eroul ei Windischgritz. Totodată populaţia rurală 
germană din Austria, la rîndul ei, nu este încă pacificată. Vo
cea ei va răsuna strident în corul babilonic al popoarelor din 
Austria. I ar pe de altă p arte se face auzită pînă la Pesta vocea 
ţarului iubitor de p opoare ; călăii lui aşteaptă cu nerăbdare, 
în p rincip atele dunărene, înalta p o runcă. 

In sfîrşit, ultima hotărîre a Adunării naţionale germane 
de la Frankfurt - ica Austria germană să fie încorporată în 
Reichul german - ar trebui, fără îndoială, să ducă la n con
flict uriaş dacă puterea centrală germană şi Adunarea naţio
nală germană nu şi.ar considera misinea îndeplinită p rin 
simplul fapt că p ăşesc p e  scenă pntru a fi huiduite de publi
cul european. Cu toată aoeastă resemnare smerită, lupta din 
Austri,a va lua proporţii uriaşe, nemaivăzute în istoria lumii. 

La Viena tocmai s-a încheiat actul al doile a al dramei a� 
cărei p rim act a fost j ucat la Paris sub titlul : „Zilele din iu
nie" .  La Paris gărzile mobile, la Viena „croaţii" ,  ambele com
p use din lazzaroni - lumpenproletariat venal înarmat - îm
potriva p roletariatului muncitor şi conştient. In curînd se va 
desfăşura la Berlin actul al treilea. 

Chiar dacă am admite că contrarevoluţia trăieşte în toată 
Europa datorită armelor, ea va pieri în toată Europa din cauza 
banilor. Destinul care ar anula victoria ar fi falimentul Euro
pei, falimentul statului. Cînd se izbeşte de p robleme „econo
mice " ,  vîful b aionetei se sfărîmă ca iasca putredă. 

Dar mersul dezvoltării nu aşteaptă scadenţa poliţei pe 
care statele europene au tras-o asup ra societăţii europene. a 
Paris, revoluţia înfrîntă din iunie va da o contralovitură nimi
citoare. O dată cu victoria „ rpublicii roşii " la Paris, trupele 
din interiorul diferitelor ţări vor fi azvîrlite spre graniţe şi 
peste graniţe şi puterea efectivă a p artidelor aflate în luptă 
se va vădi aşa cum e în realitate. Atunci ne vom aduce aminte 
de iunie, de octombrie şi vom striga şi noi : 

Vae vltis ! * 
Măcelurile inutile de după zilele din iunie şi din o ctom

brie, interminabila o rgie a sacrificiilor care a avut loc din fe
b ruarie şi martie încoace, chiar şi numai acest canibalism al 

* - Vai de cei învinşi ! - Nota Trad. 
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contrarevoluţiei va convinge popoarele că nu există decît un 
s�ngur mijloc d e  a scurta, a simplifica şi a localiza cumplitele 
chinuri ale agoniei vechii societăţi şi sîngeroasele dureri de 
facere ale celei noi, că nu există decît n singur mijloc : te-
1 oarea revoluJionară. 

Scris de K. Marx 
la 6 noiembrie 18 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 136 
din 1 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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La belle France I *  lntr-adevăr, francezii au o ţară fru
moasă, cu care pe bună dreptate s e  pot mîndri. 

Ce ţară din Europa se poate compara cu Franţa în avuţie, 
în varietatea resurselor şi a produselor, în universalitatea ei ? 

Spania ? Din cauza neglij enţei sau a condiţiilor naturale, 
două treimi din suprafaţa ei sînt un pustiu stîncos şi încins, 
iar partea dinspre Atlantic a peninsulei, Portugalia, nu-i 
aparţine. 

Italia ? De cînd oceanul a devenit calea comerţului mon
dial şi de cînd vapoarele taie Marea Mediterană, Italia a fost 
p ărăs ită. 

Anglia ? ln ultimii 80 de ani Anglia a fost absorbită de co
merţ şi i n dustrie, învăluită în fum de cărbune şi preocupată 
de creşterea vitelor. Şi apoi în Anglia cerul e plumburiu şi nu 
există vinuri. 

Poate Germania ? La nord se întinde n ş es nisipos, des
p ărţit de sudul european p rin zidul de granit al Alpilor ; o 
ţară săracă în vinuri, o ţară a berei, rachiului şi pî inii de se
cară, a rîurilor înnămolite şi a revoluţiilor ratate I 

Dar Franţa I Scăldată de trei mări, străbătută în trei direc
ţii de cinci mari fluvii, Franţa are la nord o climă aproape c a  
c e a  din Germania ş i  Belgia, r la sud o climă asemănătoare 
celei din Italia ; în nord grîu, în sud porumb şi orez ; în nord 
rapiţa, în sud măslinul, în nord inul, în sud mătasea, şi aproape 
p retutindeni vinul. 

Şi ce vin I Ce varietate de vinuri, de la cel de Bordeaux 
pînă Ia cel de Burgundia, de la acesta pînă la vinul greu 
St-Georges, Linel şi Frontiqnan din sud s au cel spumos de 
Champagne I Ce diversitate de vinuri albe şi oşii, de la Petit-

* - Frumoasa Franţă. - Nota Trad. 
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Mâ;on sau Chablis pînă la Chambertin, Château-Larose, 
S autene, Roussillon, sau vinul spumos de Ai ! Şi cînd te gîn
deşti că fiecare din aceste vinuri îţi dă o altă beţie, că îţi sînt 
de ajuns cîteva s ti cle ca să p arcurgi toată gama afectivă, de 
la cadrilul frivol la „Marsiliezău , de la p asiunea clocotitoae 
a cancanului la ardoarea năvalnică a febrei revoluţionare, 
pentru ca la urmă cu o sticlă de şampanie să redobîndeşti cea 
mai teribilă dispoziţie de canaval. 

Şi apoi Franţa este singura ţară care are un Paris, oraşl 
în c are civilizaţi a europeană a ajuns la cea mai înaltă înflo
rire, în care se unesc toate fibrele nervoase ale i storiei Eu
ropei şi de unde pornesc, la anumite intervale de timp, des
cărcările electrice care zguduie lumea ; o r aşul a cărui populaţie 
îmbină, ca nici un alt popor, pasiunea p entru distracţii cu p a
siunea pentru acţiuni istorice, i cărui locuitori ştiu să tră
iască ca c ei mai rafinaţi picurieni din Atena, dar şi să moară 
ca cei mai neînfricaţi spartani, întruchipîndu-i în acelaşi timp 
pe Alcibiade şi pe Leonida ; oraşul c are reprezintă ·cu 'adevă
rat - cum spune Louis Blnc - inima şi creierul lumii. 

Dacă, aflîndu-te pe n punct mai înalt al oraşului, pe Mont
martre s au pe terasa Saint-Cloud, 1îţi arunci privirile asupra 
Parisului s au asupra împrejurimilor sale, te gîndeşti fără s ă  
vrei c ă  Franţa ş tie ce înseamnă Parisul pentru e a ,  că n u  şi-a 
precupeţit strădaniile să-l o crotească şi s ă-l înfrumuseţeze. 
a o odaliscă tolinită pe un divan cu sclipiri de bronz se în
tinde falnicl o r aş pe colinele din valea Senei acoperite cu 
viţă de vie, scăldate în soare. In ce p arte a luii mai există 
o perspectivă ca cea care ţi se deschide în faţa o chilor cînd 
treci cu trenul pe una dintre cele două linii ferate de la Ver
sailles şi p riveşti c împia înverzită cu nenmăratele ei sate şi 
orăşele ; unde mai sînt s ate şi orăşele atît de pitores c  aşe
zate, atît de curate şi frumos constuite ca Suresnes, Saint
Cloud, Sevres, Montmorncy, Enghien şi mule altele ? Pe 
orice barieră a oraşului ai ieşi, p onind încotro vezi cu o chii,  
pretutindni vei găsi aceleaşi împrejurimi frumoaise, acelaşi 
gust desăvîrşit în punerea în valoare a p eisajului, aceeaşi 
gingăşie şi acurateţe. Şi, totuşi, însăşi regina oraşelor este ce, 
care şi-a creat acest caidru minunat. 

Desigur, numai o ţară cum e Franţa a putut să creeze un 
oraş ca Parisul .i numai dup ă ce ai cunoscut bogăţia opulentă 
a acesei minunate ţări îţi poţi da seama cum a luat naştere 
acest oraş fără pereche în lme prin fast şi strălucire. Acest 
lucru, fireşte, nu-l poţi p ricepe cînd, venind dinspre nord, 
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străbaţi în fuga trenului cîmpiile întinse ale Flandrei şi Ar
tois-uli, colinele golaşe, fără vii, ale Picardiei. Aici nu vezi 
altceva decît lanuri de grîu şi păşuni, a căror monotonie este 
întreuptă doar de albiile mlăştinoase ale rîurilor, sau de 
colnice îndepărtate, acoperite cu mărăcini, şi abia cînd ajungi 
la Pontoise şi pătrnzi în ambianţa Parisului începi să vezi 
cîte ceva din „fumoasa Franţă" .  Incepi să înţelegi mi bine 
Parisul cînd te îndrepţi spre capitală străbătînd cîmpiile mă
noase ale Lorenei, dealurile calcaroase ale Champagnei aco
perite cu vii .şi fumoasa vale a Mamei ; dar şi mai bine îl 
înţelegi cînd, călătorind prin Normandia, urmăreşti cum de la 
Rouen la Paris trenul ba însoţeşte meandrele Senei, ba le 
întretaie. Sena pare să exale aerul parizian pe tot parcursul 
ei, satele, oraşele, colinele, totul aminteşte de împrejurimile 
Parisului, iar cu cît te apropii de centul Franţei toate acestea 
devin mai frumoase, mai bogate şi denotă un gust din ce în ce 
mai rafinat. Am înţeles însă pe deplin cum a ajuns Parisul să 
fie ceea ce este abia cînd am mers de-a lungul Loarei şi de 
aici m-am îndreptat, p este mnţi, spre văile acoperite cu vii 
ale Burgundiei. 

Cunoşteam Paisul din ultimii doi ani ai monarhiei, cînd 
burghezia se mai bucura încă de deplinătatea dominaţiei ei, 
cînd starea comerţului şi a industriei era mulţumitoare, cînd 
tineretul din marea şi din mica burghezie avea încă destui 
bani ca să-i risipească în petreceri şi orgii şi cînd chiar şi o 
parte dintre munitori mai avea încă o situaţie destul de bună 
ca să participe la veselia generală lipsită de grij i. Am revăzut 
Parisul în scurta perioadă a lunii de miere republicane, în 
martie şi n aprilie, cînd muncitorii, aceşti naivi plini de spe
ranţă, fără să  precupeţească nici un sacrificiu, „au pus la dis
poziţia republicii trei luni de mizerie" *, mîncînd în timpul zi
lei pîine uscată şi cartofi şi plantînd seara pe bulevarde pomii 
libertăţii, aprinzînd artificii i cîntînd cu înflăcărare „Marsi
lieza" ,  în timp ce burghezii piti ţi p este zi în casele lor încer
cau să potolească furia mulţimii cu lampioane multicolore. 
In octombrie am venit din nou, nu de bunăvoie, o jur pe Herk
ker I Intre Parisul de atunci şi cel pe care-l revedeam acum 
se interpuneau zilele de 15 mai şi de 25 iunie, cea mai teribilă 
luptă din cîte s-au pomenit vreodată, o mare de sînge, 15.000 
de cadavre. Genadele lui Cavaignac risip iseră voioşia de 
neînvins a parizienilor. Se stinseseră ecourile „Marsiliezei" 
şi ale lui „Cllant du depart" şi doar burghezii mai fredonau 

* Vezi volumul de faţă, p ag. 150. - Nota Red. 
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printre dinţi cînteul lor „Mourir pour la p atrie" 277 ; munci
torii, rămaşi fără pîine şi fără arme, scrîşneau din dinţi cu o 
ură ascunsă ; trecînd prin şcoala stării de asediu, republica 
frivolă devenise curînd onestă, aşezată, cuminte şi moderată 
(sage et moderee) . Parisul era mort ; nu mai era Parisul de 
altădată. Pe bulevarde nu mai întîlneai decît burghezi şi 
agenţi de poliţie ; balurile, teatrele erau pustii . Imbrăcaţi în 
uniformele gărzii mobile, gamins-ii * se vînduseră pentru 30 
de sous pe zi republicii oneste, şi cu cît se prosteau mai tare, 
u atî t mai mult erau adulaţi de burghezie ; într-un cuvînt, 
era din nou Parisul din 1847, dar fără spiritul, fără viaţa, fără 
ardoarea şi efervescenţa pe care muncitorii o aduceau pe 
atunci pretutindeni. Parisul murise, iar leşul lui avea o înfă
ţişare pe cît de fumoasă, pe atît de înspăimîntătoare. 

N-am mai putut suporta acest Paris mort. Am simţit ne
voia să plec, oriunde, n umai să plec. M-am hotărît să plec 
mai întîi în Elveţi a .  Cum n-aveam prea mulţi b ani, am por
nit-o pe j os .  Cu toate acestea n-am ales drumul cel mai scurt ; 
nu-i uşor să te desp arţi de Franţa. 

Intr-o bună zi am pornit-o la drum îndreptîndu-mă la în
tîmplare spre sud. De îndată e am lăsat în urma mea subur
biile Parisuli, trecînd prin diferite sate am rătăcit drumul, 
ceea ce era şi firesc.  In cele din urmă am nimerit pe şoseaua 
mare care duce spre Lyon. m străbătut o bună bucată de 
dum, abătîndu-mă din cînd în cînd peste dealuri . De acolo, 
de sus, mi se înfăţişa de-a lungul cursului superior şi inferior 
al Senei, spre Paris şi Fontainbleau, o perspectivă minunată. 
Vedeam pînă în depărtare cum şerpuieşte fluviul de-a lungul 
unei văi largi străjuite în amîndouă părţile de dealuri acope
rite cu vii, iar departe în zare se conturau munţii viorii îndă
rătul cărora curge Marna. 

Nu voiam însă să merg direct în Burgunia, i să mai hoi
năresc pe malurile Loarei. Am lăsat deci, a doua zi,  şoseaua 
mare şi am pornit-o p este munţi înspre Orleans. Fireşte că şi 
de data aceasta, trecînd prin diferite sate, am rătăcit drumul, 
întrucît nu aveam drept c ălăuză decît soarele şi ţăranii, c are, 
rupţi de estul lumii, habar n-aveau care-i stînga şi care-i 
dreapta. Am înnptat într-un sat la 15 leghe de Paris,  la m
p ăna apelor dintre Sena şi Loa1a, un sat al c ărui nume n-am 
putut să-l înţeleg bine, fiindcă ţăranid îl pronnţă în dialec
tul local. 

• - băieţi care hoinăresc pe străzi. - Nota Trad. 



De la Paris la Berna 525 

Această cumpnă a apelor este formată de o coamă largă 
de munte, care se întinde de la sud-est spre nord-vest, între
tăiată de ambele părţi de numeroase văi, udate de pîraie şi 
rîuri. Sus, pe platoul aflat în bătaia vînturilor, se cultivă nu
mai cereale, hrişcă, trifoi şi legume ; pe versantele muntelui 
însă creşte pretutindeni viţă de vie. Versantul dinspre răsărit 
este aproape în întregime acoperit cu mari bolovani calca
roşi, pe care geologii englezi le numesc bolderstones, 
foarte frecvente în regiunile deluroase, datînd din era sen
dară şi terţiară. Stîncile uriaşe cu reflexe albăstrii, printre 
care şi-au făcut loc tufe verzi şi cop aci tneri, formează un 
contrast destul de plăcut cu cîmpia din vale şi cu viile de pe 
povînişul din cealaltă parte a văii. 

Incet-încet am coborît într-una din aceste văi şi al urmat 
cîtva timp cursul apei. In cele din urmă am ajuns la o şosea 
şi am dat de nişte oameni, care mi-au spus nde mă aflam de 
fapt. Eram în apropiere de Malesherbes, la jumătatea dumului 
dintre Orleans şi Paris. Orleans era situat prea departe spre 
vest pentu itineraul meu ; ţinta mea cea mai apropiată fiind 
Nevers, am urcat p rimul munte şi m-am îndreptat spre sud. 
De sus priveliştea era încîntătoare ; prntre munţii împăduriţi 
apărea cochetul orăşel Malesherbes, pe povînişul muntelui 
se înşirau numeroase sate, iar sus, pe o creastă a muntelui, se 
înălţa castelul Châteaubrind. Şi ceea ce m-a impresionat în 
modul cel mai plăcut era aptul că drept în faţă, de partea 
cealaltă a unui defileu îngust, o şosea departamentală ducea 
direct spre sud. 

In Franţa există trei feluri de dumui : şoselele stalui 
- care înainte se numeau şosele regale, iar acum şosele na
ţionale -, nişte şosele frumoase, largi, care leagă între ele 
oraşele cele mai •însemnate. Aceste şosele naţionale, care în 
aprpierea Parisului sînt nu numai nişte opere de artă, ci 
adevărate şosele de lux, mnunate alei p avate, străjuite de 
ambele părţi de ulmi şi avînd o lărgime de 60 e picioare sau 
chiar mai mult, devin din ce în ce mai proaste, se îngustează 
treptat şi sînt mai puţn umbrite de copaci cu cît te depărtezi 
de Paris şi cu cît şoseaua este mai puţin importantă. Pe alocuri 
ele sînt atît de p roaste, mcît două ore de ploaie măruntă le 
fac aproape impracticabile pentru pietoni. A doua categorie 
de dumuri sînt şoselele departamentale, căi de comunicaţie 
de mîna a doua, întreţinute din fondurile departamentale. Ele 
sînt mai înguste şi mai puţin arătoase decît şoselele naţionale. 
n sfîrşit, din a reia categoTie de dumuri fac parte marile 



526 F. Enges 

drumuri vicinale ( chemins de grande communkation) , care 
sînt întreţinute din fondurile cantonale, drumuri înguste, mo
deste, dar pe alocuri în mai bună stare decît şoselele mai 
largi. 

Am luat-o de-a dreptul peste cîmp, către şoseaua departa
mentală şi, spre marea mea bucurie, am constatat că ducea în 
linie dreaptă direct spre sud. Satele şi hanurile erau rare ; 
dup ă  multe o re de drum am ajuns, în sfîrşit, la o mare femă, 
unde am fost osp ătat u multă bunăvoinţă, iar eu, drept mul
ţumire, am desenat copiilor gazdei pe o foaie de hîrtie cîteva 
mutre caraghioase, explicîndu-le u toată seriozitatea : ăsta 
e generalul Cavai.ac, ăsta e Ludovic-Napoleon, ăsta Armand 
Marrast, ăsta Ledru-Rollin etc. Ţăranii se uitau la aceste cari
caturi cu mult respect şi, mulţumindu-mi încîntaţi, s-au gră
bit să pună pe perete aceste portrete care semănau aşa de 
bine cu persoanele respective. Tot amabilele mele gazde m-au 
lămurit că mă aflu pe d rumul care duce de la Malesherbes 
spre Châteauneuf pe Loara, pînă unde mai aveam de străbătut 
o distanţă de vreo douăsp rezece leghe. 

Am trecut apoi prin Puyseaux şi p rintr-un alt o răşel al 
cărui nume l-am uitat şi am poposit seara tîrziu la Bellegarde, 
o localitate frumoasă şi destul de mare, unde am înnoptat. 
D rumul peste platou, care, de altfel, este acoperit mai peste 
tot locul cu viţă de vie, a fost destul de monoton. 

In dimineaţa u rmătoare am mers alte cinci leghe spre 
Châteauneuf şi de acolo am ponit mai departe, de-a lngul 
Loarei, pe şoseaua naţională care duce de la O rleans spre 
Nevers . 

Pe sub migdalii în floare 
Pe al Loarei ţărm smălţat, 
Ce dulce mă pierd în visare 
Pe locul unde iubirea-am aflat 2rs -

cîntă vis ătorii adoles cenţi germani şi gingaşele fecioare 
germane pe cuvintele siropoase ale Helminei von Chezy şi 
pe melodia s entimentală a lui Carl Maria von Weber. Dar cel 
care aşteaptă să găsească pe malurile Loarei migdali şi ro
mantisml amoros, duios şi delicat, care era la modă p rin 1820 
la Dresda, îşi face iluzii deşarte, îngăduite doar unei scri
itoare germane căreia pedantismul i-a fost transmis din ge
neraţie în generaţie. 

Pe tot parcursul drumului de la Châteaneuf p este les 
Bo rdes pînă la Dampierre, romantica Loară aproape nu se 
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zăreşte. Şoseaua trece peste dealuri, la o distanţă de 2-3 
leghe de fluviu, şi doar din timp în timp zăreşti în depărtare 
apele Loarei sclipind în bătaia soarelui. Regiunea este bo
gată în vinuri, cereale şi fructe ; în apropierea fluviului se 
întind p ăşuni mănoase ; piveliştea acestei văi neîmp ădrite, 
înconjurnte numai de dealuri şerpuitoare, este totuşi destul 
de monotonă. · 

Tot mergînd aşa, am dat, nu departe de nişte case ţărăneşti, 
de o caravană formată din patru bărbaţi, trei femei şi cîţiva 
copii, însoţită de treii căruţe trase de măgari şi încărcate pini 
la refuz ; îşi pregăteu mîncarea în plină şosea, la un foc im
provizat. m rămas o clipă lo cului şi am văzut că nu m-am 
înşelat : vorbeau germana, şi anume dialectul aspru din sudul 
Germaniei. Am intrat în vorbă cu ei ; au fost încîntaţi să audă 
în inima Franţei pe cineva vorbind limba lor matenă. Erau 
de altfel alsacieni de lîngă Strassburg şi plecau aşa în fiecare 
vară spre centrul Franţei, unde îşi ciştigau existenţa împle
tind coşuri. La înrebarea mea dacă reuşesc să cîştige cele 
necesare traiului de pe urma acestei meserii, mi-au răspuns : 
„Ar fi destul de greu dacă ar trebui să cumpărăm totul ; dar 
noi trăim mai mult din cerşit " .  In timp ce stăteam de vorbă, 
un moşneag gîrbovit s-a dat j os u greu dintr-una din cuţe, 
unde avea un culcuş în toată regula. Inteaga ceată, îmbră
cată în haine bălţate, căpătate pe ici, pe colo din cerşit, şi 
care nu semnau una u alta, îţi făcea impresia unei şatre de 
ţigani . Cu toate acestea erau bine dispuşi şi nu mai conteneau 
să-mi p ovesteacă despre peipeţiile lor, şi, tocmai cînd tai
fasul era în toi, mama şi fiica, o făptură blajină cu ochi al
baştri, s-au luat la harţă şi erau gata-gata să se apuce de ciu
furile lor roşcate. Am avut pilejul să admir neţărmurita 
cordialitate şi duioşie gemană, atît de manifestă chiar şi în 
condirtii de viaţă şi vestimentare aidoma cu cele ale ţiganilor. 
Le-am urat ziua-bună şi mi-am continuat călătoria întovărăşit 
o bucată de drum de unul dnre aceşti ţigani, care înainte de 
masă şi-a permis plăcerea unei plimbări călare pe crupa 
osoasă a unui măgar costeliv. 

Seara am ajuns la Dampierre, un sătuc nu departe de 
Loara. Aici guvenul trimisese 300400 de muncitori din 
Paris, rmăşiţe de pe la fostele ateliere naţionale, să con
struiască un dig împotriva inundaţiilor. Printre ei eau mun
citoi de tot felul : giuvaergii, măcelari, cizmari, tîmplari, pînă 
şi peticari de pe bulevardele Parisului. La h anul la care am 
p oposit peste noapte m găsit vreo 20 din aceşti muncitori. 
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Un măcelar robust, care reuşise să avanseze ajngînd un fel 
de supraveghetor, vorbea cu mare însufleţire despre această 
lucrare : că se pot cişiga de l a  30 pînă la 1 00 de sous pe zi, 
după cum lucrezi, iar dacă eşti cît de cît priceput în meerie 
scoţi cu uşurinţă între 40 şi 60 de sous. Voia să mă primecă 
imediat în brigada lui ; spunea că mă voi obişnui repede şi că 
voi reuşi, fără îndoirală, chiar din a doua săptămînă să îştig 
50 de sous pe zi, că mă pot căpătui, deoarece mai este de lucu 
cel puţin pntru încă şase lni. M-r fi tntat mult să cimb 
pentu o lllă sau două condeiul cu lopata, dar m nu aveam 
asupra mea nici n fel de acte, aş i dat de bucluc. 

Aceşti muncitori parizieni îşi păstraseră întreaga lor voio
şie tradiţională. Munceau cîte 1 0  ore pe zi rîzînd şi glmind, 
orele libere şi le petreceau ţinîndu-se de pozne, iar seara se 
amuzau „dezgheţînd u fetele din sat. Erau însă extrem de de
primaţi din cauza vieţii izolate pe care o duceau în acest s ătuc. 
Nu găseai la ei nici un fel de preocupări în legătură u inte
resele lor de clasă sau cu problemele politice la ordinea zilei, 
care priveau într-o măsră atît de mare pe muncitori. Făcea 
chiar imprsia că nu citesc nici n fel de ziare. Tot interesul 
lor pntru politică se redruea la împărţirea de porecle : pe 
unul din ei, un vlăjgan cît toate zilele, l porecliseră Caus
sidiere, unuia care era n muncitor nprkeput şi mare beţi
van îi ziceau Guizot etc. Munca istovitoare, condiţiile de tr.i 
relativ bne şi în special faptul că au fost smulşi din Paris şi 
trimişi într-un colţişor liniştit şi izolat al Franţei le înstase 
teribil orizontul. Nu mai .aveau mult ca să levintă ţărani, deşi 
se aflau acolo abia de două luni. 

A doua zi dimineaţa am sosit la Gien, în sfîrşit pe valea 
Loarei. Gienul este un orăşel u străduţe întortocheate, u un 
chei frumos şi l pod peste o ara, care aici abia dacă are 
lăţimea Mainului la Frankfrt. n general ea este puţin 1adîncă 
şi plină de bancuri de nisip. 

De la Gien l a  Briare drumul trece printr-o vale, l a  o de
părtare de un sfert de milă de Loara. El o ia pre sud-est şi, 
treptat, regiunea capătă n aspect meridional. Ulmi, frasini, 
salcîmi, castani se înşiră pe ambele părţi ale văii, omînd o 
alee ; pe fundul văii, mărginite e şiruri de plopi înalţi, sînt 
p ăşni bogate şi ogoare mănoase pe ,ale căror mirişti cr�te 
după strîngerea primei recolte n trifoi gras ; de o parte a 
Lo arei se conturează nelămurit în zare un. şir de colne, iar 
de calaltă se ridică, chiar în apropierea şoselei, un al doilea 
şir de dealuri acoperite cu vii. Cu toate că prin aceste părţi 
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valea Loarei nu este nici deosebit de frumoasă şi nici roman
tică, cum se obişnuieşte să se spnă, ea produce o impresie 
cît se poate de plăută ; toată această vegetaţie bogată pare 
să-ţi vorbească despre clima blîndă, căreia îi datorează rod
nicia. Nici în regiunile cele mai fertile din Germania n-am 
văzut o vegetaţie care să se poată compara cu cea dintre Gien 
şi Briare. 

Inainte de ia părăsi Loara vreau să mai spun cîteva cuvinte 
despre locuitorii din regiunea pe care am străbătut-o şi des
pre felul lor de trai. 

Nu paţi să judeci după satele situate la o dpărtare de 
4-5 ore de Paris satele din restul Franţei. Aşezarea lor, ar
hitectura caselor, moravurile locuitorilor sînt în prea mare 
măsură influenţate de spiritul maii metropole, de pe urma 
căreia îşi duc existenţa. Abia la o distanţă de 10 leghe de 
Paris, pe colinele îndepătate, încep satele propriu-zise, în 
care vezi adevărate case ţărăneşti. Caracteristic pntru în
treaga regiune pînă la Loara şi pînă în Brgundia este faptul 
că ţăranul caută pe cît se po.ate ca uşa de la intrarea casei 
sale să nu poată fi zărită de pe şosea. Orke casă ţărănească 
aşezată pe deal este înconjurată de un zid ; după ce ai intrat 
pe poartă în curte, trebuie să porneşti în căutarea uşii de 
intrare, care se află de obicei în spatele casei. Aici, unde ma
joritatea ţăranilor posedă vaci şi cai, casele sînt destul de 
mari ; în schimb, pe valea Loarei, unde se practică mult gră
dinăritul şi unde chiar ţăranii înstăriţi au foarte puţine vite 
sau nu au de loc, creşterea vitelor fiind lăsată pe seama ma
rilor moşieri sau a fermierilor, ca o ramură de activitate deo
sebită, casele ţărăneşti devin din ce în ce mai mici, ba uneori 
sînt atît de mici încît te întrebi cum poate încăpea în ele 
o familie ţărănească cu uneltele şi proviziile ei. Dar şi aici 
uşile de intrare se află în partea opusă şoselei şi aproape nu
mai cîrciumile şi dughenile din sat au uşi care dau înspre 
şosea. 

n ciuda sărăciei lor, ţăranii din această regiune trăiesc 
destul de bine. Vinul, bun şi ieftin (anul acesta preţul unei 
sticle este de 2-3 sous) , în majoritatea oazurilor îl produc, 
cel puţin în văi, ei 1înşişi ; pîinea, pretutindeni, cu excpţia sa
telor situate p e  culmie cele mi înalte, este bună, de griu ; 
pe lîngă aceasta, o brînză excelentă şi fructe minunate, care, 
după cum se ştie, n Franţa se mănîncă pretutindeni cu pîine. 
După obiceiul celor de la ţară, ei consumă puţină came, în 
schimb însă mult lapte, supe de legume şi au în general o 

34 - Marx-Engels, Opere, \'Ol . 5 
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alimentaţie vegetariană de cea mai bună calitate. Ţăranul din 
nordul Germaniei, chiar cel care este mult mai înstărit, trăişte 
cel puţin de trei ori mai prost decit ţăranul francez din re
giunea dintre Sen a şi Loara. 

Aceşti ţărani sînt oameni buni la suflet, ospitalieri, veseli , 
cit se poate de prietenoşi şi de prevenitori faţă de străini şi, 
cu tot p atois*-ul lor stîlcit, sînt de cea mai autentică politeţe 
franceză. In ciuda simţului lor de proprietate dezvoltat la 
maximum p entru petiul de p ămînt cucerit de strămoşii lor 
de la nobili şi clerici, ei sînt, mai cu seamă în satele situate 
departe de şoselele principale, purtătorii multor vituţi p a
triarhale. 

D ar ţăranul rămîne ţăr,an şi condiţiile sale de viaţă nu 
încetează nici n moment să-şi exercite influenţa asupra sa. 
Cu toate virtuţile p ecifice ale ţăranului francez, cu tot stan
dardul său de viaţă mai ridicat în comparaţie cu cel al ţăra
nului de la răsărit de n, el rămîne, în Fr.anţa ca şi în 
Germania, un barbar n mijlo cul dvilizaţiei. 

Izolarea ţăranului într-un sat îndepărtat, cu o p opulaţie 
rară, care se schimbă numai pe măUră ce se succed genera
ţiile, munca istovitoare şi monotonă ·care îl leagă de glie mai 
puternic decît iobăgia şi care rămîne mereu aceeaşi din tată 
în fiu, stabilitatea şi uniformitatea tuturor ·condiţiilor de viaţă, 
mărginirea .oare face din familie relaţia lui socială cea mai 
importantă şi mai hotărîtoare, toate acestea reduc orizontul 
ţ ăranului la cele mai înguste limite în genere posibile în so
cietatea modernă. Marile mişcări ale istoriei trec pe lingă el, 
atrăgîndu-1 din cînd în cînd în orbita lor, fără ca el să aibă 
cea mai vagă idee despre natura acestei forţe motrice, des
pre modul în care a apărut şi scpul pe care îl urmăreşte ea. 

In evul mediu, ca şi în cursul secolelor al XVIl-lea şi al 
XVIII-lea, p aralel cu mişcarea birgerilor de la oraşe a avut 
loc şi o mişDare a ţăranilor ; aceasta însă formula tot timpul 
revendicări reacţionare şi, fără să obţină rezultate însemnate 
p entru ţărani, n-a făcut decît să sprijine oraşele în luptele 
acestora p entru emancipare. 

In prima revoluţie franceză, ţăranii au acţionat în chip re
voluţionar Umai atîta vreme cit acest lucru era neesar pen
tru satisfacerea intereselor lor particulare cele mai imediate 
şi mai concrete, adică pînă cînd le-a fost garantat dreptul de 
proprietate asJpra peticului lor d e  p ămînt pe oare pînă a tunci 

• - dialect local. - Nota Trad. 
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îl cultivau în condiţiile relaţiilor feudale, pînă cînd aceste 
relaţii feudale au fost definiiv desfiinţate şi armatele străine 
au fost alungate din regiunea lor. După ce au dobîndit toate 
a·cestea, ei s�au întors, u o furie o arbă şi nestătpînită, îm
potriva mişcării marilor oraşe, pe care n-o înţelegeau, şi în 
special împotriva mişcării din Paris. Nenumărate proolamaţii 
ale Comitetului salvării publice, nenumărate decrete ale Con
venţiei, înainte de toate cele cu p rivire la preţurile maximale 
şi la speculanţi, precum şi coloane mobile şi ghilo tine ambu
lante au treuH s ă  fie îndreptate împotriva ţăranilor îndărăt
nici. Şi, totuşi, domnia terorii, c are a alungat armatele străine 
şi a pus capăt războiului civil, n-a avantaj at nici o clasă aşa 
um i-a avantaj at pe ţărani. 

Cînd Napoleon a răsturnat dominaţia burgheziei, Directo
ratul, şi a restabilit ordinea, a consolidat noile relaţii de pro
prietate ale ţăranilor, sancţionîndu-le prin codul s ău civil, şi 
a împins armatele străine tot mai departe de hotarele Franţei, 
ţăranii i s-au alăturat plini de însufleţire, devenind principa
lul s ău sprijin. Căci ţăranJl francez este naţionalist pînă la 
fanatism ; la France * a c ăpătat pentru el o semnificaţie pro
fndă de cînd are o rproprietate transmisibilă prin suocesiune 
o părticică din ea ; pe s trăini nu-i cunoaşte decît sub înfăţi
şarea armatelor invadatoare, care pîrjolesc totul pricinuindu-i 
cele mai mari pagube. Aşa se explică profundul sentiment 
naţional al ţăr.anului frallcez şi ura sa fără margini împotriva 
„l'etranger" **.  Aşa se explică entuziasmul cu care a pornit 
el la război în 1814  şi 1815. 

n 1815, cînd au fost Testauraţi Bourbonii şi aristocraţia 
alungată a început să ridice din nu pretenţii asupra proprie
tăţilor fundare pierdute în impul revoluţiei, ţăranii şi-au 
văzut ameninţate toate cuceririle lor revoluţionare. De aici 
ura lor împotriva domniei Bourbonilor şi bucuria de care au 
fost cuprinşi atunci cînd revoluţia din iulie le-a redat certi
tudinea proprietăţii lor şi stindardul tricolor. 

După revoluţia din iulie, ţăranii au încetat însă din nou să 
împărtăşească interesele generale ale ţării. Dorinţele lor se 
împliniseră, propri etatea lor asupra pămîntului nu mai era 
ameninţată, iar deas.upra primăriei din sat flutura din nou 
s tindardul sub faldurile cuia i şi părinţii lor au mers din 
biruinţă în biruinţă timp de un sfert de veac. 

* - Franţa. - Nota Trad. 
** - „străinului". - Nota Trad. 
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D ar, aşa cum se întîmplă de obicei, ei n-au avut răgazul 
să se bucure de roadele victoriei lor. Burghezii au început de 
îndată să-şi exploateze fără milă aliaţii de la sate. Consecin
ţele p arcelării şi ale divizibilităţii p ămîntului, p aup erizarea 
ţ ăranilor şi ipotecarea loturilor lor de pămînt au început să 
se arate încă în timul Restauraţiei ; dup ă 1 830 ele au căpă
tat un caracter din ce în ce mai general şi mai ameninţător. 
Dar împilarea ţăranului de către marele capital continua să 
rămînă în o chii lui o simplă relaţie p articulară între l şi cre
ditorul său ; . nu vedea şi nici nu putea să vadă că aceste 
relaţii p articulare căpătau un caracter tot mai general, deve
neau tot mai mult o regulă, se dezvoltau treptat, devenind 
relaţii de dasă între marii capitalişti şi micii proprietari de 
p ămînt. Lucrurile se p rezentaru altfel decît în cazul prestaţiilor 
feudale, a căror origine fusese demult uitată şi care îşi pier
duseră demult semnificaia pentru că nu mi reprezentau un 
contraserviciu p entru anumite servicii, ci deveniseră demult 
o povară apăsătoare numai pentru una dintre p ărţi. In c azul 
datoriei ipotecare însă, ţăranul - sau, poate, tatăl lui - a 
primit suma plătită în bani p eşin, în monede sunătoare de 
cinci franci ; poliţa şi registrul de ipoteci îi amintesc, la ne
voie, de originea acestei sarcini ; dobînda pe care trebuie s-o 
plăteacă şi sumele împovărătoare care se adaugă mereu şi 
care-i sînt p retinse de cămăta" sînt dări burgheze, modne, 
care apasă în acelaşi mod asupra tuturor debitorilor ; este o 
împilare modenă, în spiritul vremii, ţăranul fiind stors şi 
ruinat în b aza aceloraşi principii de drept care îi garantează 
proprietatea. Propriul său cod civil, biblia sa modenă, de
vine pentru el un bici.  Ţăranul nu po ate vedea în împrumu
turile cămătăreşti garantate cu ipotecă o relaţie de clasă, el 
nu poate c ere desfiinţarea cametei fără a-şi per1clita totodată 
p ropria sa p roprietate. n loc să-l ntreneze în miş care, apă
sarea cămătarului îl derutează u totul. El vede în reducerea 
impozitelor singura oale de uşurare a situaţiei sale. 

Cînd, în luna februarie a acestui an, a fost înfăptuită p en
u prima oară o rvoluţie în oare p roletariatul a fomulat 
în mod independent revendicări proprii, ţăranii n�aiu înţeles 
absolut nimic din toate acestea. Singurul sens pe care l putea 
avea republica pentru ei era legat de reducerea impozitelor 
şi, p oate, într-o oarecare măsură de noţiunea de onoare na
tională, de războiul de cucexire şi de graniţa dinspre Rin. Dar 
cînd, a doua zi după răsturnarea lui Ludovic-Filip, la Paris a 
izbucnit războiul dintre proletariat şi burghezie, cînd la sate 
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s-au făcut simţite repercusiunile stagnării intervenite în co
merţ şi industrie, cînd preţurile produselor agricole, şi aşa 
foarte scăzute în acel n cu o recoltă abundentă, au scăzut şi 
mai mult, cînd aceste produse nu-şi găseau cumpărători şi 
cînd, p e  deasupra, bătălia din iunie a stînit groază şi înfri· 
coşare pînă în cele mai îndep ărtate colţuri ale Franţei, ţără
nimea, cuprinsă de o rră fanatică, a început să-şi manifeste 
zgomo tos indignarea împo triva Parisului revoluţionar şi p ari
zienilor veşnic nemulţumiţi. Nici nu se putea altfel I Ce ş tia 
ţăranul îndărătnic şi obtuz depre proletariat şi burghezie, 
despre republica demo orat-socială, despre organizare.a muncii, 
despre o sumedenie de alte lucruri ale căror condiţii funda
mentale şi ale căror cauze nu se putuseră manifesta niciodată 
în sfera îngustă a satului său ! Iar cînd a aflat de ici, de colo , 
din sursele murdare ale ziarelor burgheze, rcîte ceva din cele 
ce se p etreceau la Piris,  cînd burghezii i-au aruncat faimoasa 
p arolă îpo triva muncitorilor parizieni : ce sont Ies parta
geurs, ăştia-s oameni care vor să împartă orice proprietate, 
toate p ămînturile, strigătele sale de mînie s-au înteţit şi mai 
mult, iar furia lui a ajuns la culme. Am stat de vorbă u sute 
de ţărani din cele mai diferite regiuni ale Franţei şi toţi erau 
stăpîniţi de acest s entimnt de ură fanatică împotriva Parisu
lui şi în special împo triva muncitorilor parizieni. „De-ar sări 
chiar mîine în aer blestematul ăsta de .ari s u ,  era urarea lor 
cea mai blindă. Se înţelege că evenimentele care s-au p etre
cut în acest an n-au făcut decît să sporească şi să justifice 
vechiul dispreţ al ţăranilor faţă de orăşeni. Ţăranii, satele -
iată cine trebuie să salveze Franţa i satele produc toul, ora
şele se hrănesc din gr>nele noastre, se îmbracă din inul şi na 
no astră, deci noi trebuie să facem ordine. Noi, ţăranii, tre
buie să luăm asupra noastră această treabă - iată veşnicul 
refren, care răzbătea mai mult sau mai puţin clar, mai mul t  
sau mai puţin conştient din to ate vorbele confuze ale ţă
ranilor. 

Şi pe ce cale vor ei să slveze Franţa ? Cum vor să ia asu
pra lor această treabă ? Al egînd ca preş edinte al republicii 
pe Ludovic-Napoleon Bonap arte, un nume mare purtat de un 
om mic, vanito s ,  de un imbecil confuz ! Entuziasmul p entru 
Ludovi c-Napoleon al tuturor ţăranilor cu oare am avut prile
jul să stau de vorbă era tot atît de mare ca şi ura lor împo
triva Parisului. La aceste două pasiuni şi la incapacitatea ani
malică de a p ricepe evenimentele care zguduie întreaga 
Europ ă  se reduce întreaga politică a ţăranului francez. Şi ţă-
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ranii replintă, după um se ştie, peste 6.000.000 de voturi, 
adică p este două treimi din totalul voturilor exprimate la 
alegeri în Franţa. 

Este drept că guvenul p rovizoriu n-a ştiut să lege intere
sele ţăranilor de •revoluţie ; că, mărind cu 45 de centime im
pozitul funciar, pe c are-l suportau mai ales ţăranii, el a comi s  
o greşeală irparabilă şi  de neiertat. Dar, chiar în ipoteza că 
i-r fi dştigat pe ţărani p entu cîteva 1uni de partea revoluţiei, 
o dată cu vni rea veri i  aceşti a  s-ar fi îndepărtat totuşi de ea. 
Atitudinea de astăzi a ţărănimii faţă de revoluţia din 1848 nu 
constituie consecinţa unor greşeli sau a unor gafe intîmplă
toare ; ea este fiească, pentru 1că rezultă din condiţiile de 
viaţă, din poziţia socială a micului proprietar de p ămînt. 
Inainte de a-şi realiza p ropriile revendicări, proletaiatul fran
cez va trebui să î nnăbuşe mai întîi un război ţărănesc gene
ral, un război care, chiar în cazul unei anulări a tuturor da
toriilor ipotecare, nu ar putea fi amînat decît pentru scurtă 
vreme. 

Trebuie să fi petrecut două săptămîni aproape numai prin
te ţărani, p rintre ţărani din cele mai diferite regiuni, să fi 
d at pretutindeni peste aceeaşi obtuzitate fără margini, pste 
aceeaşi neunoaştere totală a relaţiilor industriale şi comer
ciJe de la oraşe, peste aceeşi miopie politică, s ă  auzi ace
leaşi vorbe fără noimă în legătură cu tot ceea ce se afl ă din
colo de satul lor, aceeaşi tndinţă de a aplica etalonul rela
ţiilor ţărăneşti la cele mai giandioase relaţii istorice, într-un 
cuvînt, trebuie s ă  fi cunoscut pe ţăranii francezi tocmai în 
1848, ca să irîi cu impresia deprimantă pe oare ţi-o produce 
această îndărătnkie şi neghiobie fără seamăn. 
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II 

BRGND IA 

Briare este n orăşel străvechi situat la gua canalului care 
leagă Loara u ena. Aici m-am informat în privinţa rutei pe 
care trebuia s-o IIlez şi am găsit mai nimerit s ă  mă îndrept 
spe Elveţia prin xerre decît prin Nevers. Am părăsit, aşa
dar, Loara şi am trecut, peste munţi, în Burgundia. 

Treptat şi aproape pe nesimţite valea Loarei devine mai 
puţin fertilă. D rumul urcă imperceptibil şi abia la o depărtare 
e --6 mile de Briare, în apropi ere de Saint-Sauveur şi Sint
Fargeau, ajungi în regiunea muntoasă, împădurită, unde lo
cuitorii s e  îndeletnicesc cu cr�terea vitelor. Aici lanţul mun
tos care se întinde între Yolle şi Loara are dej a o anumită 
altitudine, întreaga această parte apuseană a departamentului 
Yonne fiind, în genere, destul de muntoasă. 

In apropiere de Toucy, la 6 leghe de Auxerre, am auzit 
pntru prima o ară dialectul specific burgund, naiv şi tărăgă
nat, c are aii şi în toată Burgundia propriu-zisă are o oare
care s avoare ; în schimb în regiunile mai muntoase ale Franche 
Comte-ului capătă o inflexiune aspră aproape doctorală, la fel 
cum dialectul naiv austriac se transformă treptat în dialectul 
grosolan din Baaria de sus. Idiomul burgund accentuează în
totdeauna, .într-o manieră ciudat de nefranceză, silaba dinaintea 
aeleia pe care în limba franceză corectă c ade accentul prin
cipal, transformînd astfel limba franceză iambică într-o limbă 
trohaică şi intervertind în mod ciudat accentul elegant pe care 
francezul ultivat ştie să-l dea limbii sale. Dar, cum am mai 
spus, în Burgundia propriu-zisă acest dialect mai sună destul 
de plăcut şi, în gura unei fete drăguţe, chiar încîntător : 
Mais, mâ foi,  monsieur, j e  vous demande un peu„.  * 

Dacă ne-am p ermite o comparaţie, am putea spune că,  în 
genere, burgundul reprezintă austriacul francez. Na i vi, bla-

* - Zău, domnule, cum se poate„. - Nota Trad. 
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Jlll , cît se poate de încrezători, plini de duh în mediul lor 
obişnuit şi cu idei naiv-năstruşnice despre tot ceea ce se pe
trece dincolo de acest cerc, caraghios de stîngaci în situaţii 
în care nu se simt la largul lor şi de o permanentă şi inpui
zabilă voioşie, - aşa sînt, aproape fără nici o excepţie, oa
menii din partea locului. Amabilului, blajinului ţăran din Bur
gundia îi p oţi Tece cu vederea mai curînd decît oricui totala 
sa i gnoranţă politică şi entuziasmul său pentru Ludovic-Na
poleon. 

In vinele burgunzilo r Jrge, de altfel, în mod incontestabil 
un procent mai mare de sînge gman decît în vinele celor
lalţi francezi care trăiesc mai departe spre vest ; p ărul şi tenul 
lor au o culoare mai deschisă, sînt de statură ceva mai înaltă, 
în special femeile ; la ei spiritul critic tăios şi verva îndră
cită sînt mult atenuate, fiind înlocuite cu un umor mai franc 
şi pe alocuti cu o uşoară tendinţă spre sentimntalism. Totuşi 
elementul de voioşie francez mai precumpăneşte încă, iar în 
ceea ce priveşte ciaracterul uşuratic şi nepăsător nimeni nu-l 
în trece pe burgund. 

Locuitorii din regiunea muntoasă apuseană a dpartamen
tului Yonne trăiesc mai ales de pe urma creşterii vitelor. 
Francezul este în genere un prost crescător ide vite, dar vitele 
din Burgundia sînt foarte mici şi slabe. Pe lîngă creşterea vi
telor se mai practică pe scară largă şi agricultura cerealieră 
şi pretutindeni se mănîncă o pîine foarte bună, de grîu. 

Casele ţărăneşti de aici seamănă şi ele mult cu cele ger
mane ; sînt mai mari şi cuprind sub acelaşi acoperiş lo cuinţa ,  
hambarele şi grajdurile ; dar şi ele a u ,  în majoritatea cazuri
lor, uşa aşezată lateral sau în partea opusă străzii. 

Pe povîrnişul lin care duce spre Auxerre am văzut primii 
butuci de viţă de Burgundia, î n  cea mai mare parte încărcati 
încă cu recolta excepţional de bogată a anului 1 848. Pe unii 
butuci de viţă aproape că nu se mai zăreau frunzele dim cauza 
abundenţei de stuguri. 

Auxerre este un orăşel mic pe Yonne, cu străzi în p antă, 
nu prea arătos văzut din apropiere, cu un chei frumos şi cî
teva simul acre de bulevarde fără de care nu po ate exista în 
Franţa nici o reşedinţă departamentală. In timpuri normale, 
acest orăşel trebuie să fie foarte liniştit şi adormit, iar p re
fectul de Yonne a putut, de bună seamă, să facă faţă u uţine 
cheltuieli b alurilor şi dineurilor pe c are, în timpul lui Lu
dovic-Filip, avea obligaţia să le dea notabilităţlor oraşului. 
Dwr acum Auxerre era animat, cum i se întîmplă numai o dată 
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pe an. Dacă cetăţeanul Denjoy, reprezntant al poporului, 
care şi-a eiprimat cu atîta vehemenţă indignarea în Aduna
rea naţională pentru faptul că la banchetul democrat-social 
din Toulouse tot localul a fost pavoazat în roşu, dacă acest 
brav cetăţean Denjoy ar fi venit cu mine la Auxerre, de con
stenare ar fi făcut o criză de nervi. Aici era pavoazat în roşu 
nu un singur local, ci tot oraşul. Şi ce roŞll I Gel mai indubi
tabil, mai ţipător roşu, un roşu ca sîngele colora zidurile şi 
treptele caselor, bluzele şi cămăşile o amenilor ; şuvoaie de 
un roşu închis umpleau pînă şi rigolele, p ătau caldarîmul, iar 
bărbaţi bărboşi, siniştri purtau pe străzi în nişte ciubere mari 
un lichid negricios, suspect, acoperit u o spumă roşiatică. 
Se părea că domneşte republica roşie cu toate ororile ei, că 
ghilotina cu aburi funcţionează în permanenţă şi că Ies bu
veurs de s ang •, despre care „Jounal des Deb ats" relatează 
lucruri atît de îniio rătoare, organizează aici, fără îndoială, 
orgiile lor oanibalice. Republica roşie din Auxerre era însă 
absolut inocentă, era republi ca roşie a culesului viilor din 
Burgundia, iar vampirii care conUmă cu atîta nesaţ cel mai 
nobil produs al acestei republici roşii nu sînt decît oneştii 
doni republicani în persoană, burghezii mari şi mici din 
Paris. I ar onorabilul cetăţean Denjoy, u toată integritatea lui, 
are şi el în această p rivinţă slăbiciunile lui roşii. 

Să fi avut numai buzunarele doldora de bani în timpul 
acestei republici roşii ! Recolta dlll 1848 a fost atit de neobiş
nuit de Îmbelşugată, încît nu puteau fi găsite destule butoaie 
pentru a dpozita tot vinul. Ce să mai spunem de calitatea 
vinului, era mai bună deoît cea din 1846, poate chiiar mai 
bună decît cea din 1834 ! Din toate părţile soseau ţărani să 
cumpere vinul rămas din recolta anului 1847 la preţul deri
zoriu de 2 franci butoi aşul de 140 de litri de vin bun ; pe toate 
porţile intrau şiruri de care cu butoie goale şi tot nu se 
p ridi dea. Cu o chii mei am văzut cum un negustor de vinuri 
din Auxerre a vărsat în stradă mai multe butoaie cu vin foarte 
bun din recolta aului 1847 oa să aibă vase pentru vinul nou, 
care, ce-i drept, oferea cu totul alte p erspctive de spculă. 
Mi s-a spus că acest negusto' de vin a vărsat astfel în decurs 
de cîteva săptămîni conţinutul a vreo 40 de butoaie mari 
(fîts) de vin bun. 

După ce am băut la Auxerre cîteva căni de vin atît n cel 
vechi cît şi dn cel nou, am trecut rîul Yonne şi m-am îndrep
tat spre munţii de pe malul drept al rîului. Şoseaua merge 

• - vampirii, - Nota Trad. 
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paralel cu valea ; eu am preferat însă drumul vechi, mai 
scurt, peste munţi. Dar, cum cerul era acoperit de nori, 
vremea închisă şi eu însumi mă simţeam obosit, am poposit 
în primul sat, la cîţiva kilometri de Auxerre, unde am rămas 
şi peste noapte. 

A doua zi am poit-o dis-de-dimineaţă, o dată cu soarele 
care strălucea mai frumos ca oricînd. Drumul ducea printre 
vii nesfîrşite, peste o coamă de munte destul de înaltă. Efor
tul UCuşului mi-a ost insă răsplătit de priveliştea mlunată 
pe care o aveai de sus. n faţa ochilor mei se întindeaiu tera
sele dealurilor care oborau lin pînă la Yonne, apoi valea 
verde a Yonne-ului cu iarbă bogată şi şiruri de plopi printre 
care se zăreau sumednie de sate şi curţi ţărăneşti ; în fund, 
la poalele versantului opus al muntelui, se profilau .clădirile 
cenuşii ale Auxerre-ului, numeroase sate, şi pretutindeni, cît 
vedeai cu ochii, vi. şi iar vil ; strălucitoare şi fierbinţi, razele 
soarelui, voalate doar în depărtare de boarea blîndă a 
toamnei, se răsfrîngeau asupra acestui imens cazan 1în care 
soarele de august fierbea unul dintre cele mai nobile vinuri. 

Nu ştiu ce anwne face ca aceste peisaj e franceze, care 
nu se isting de loc prin contururi neobişnuit de fumJase, 
să fie atît de pitoreşti. Desigur, nu un detaliu sau altul, ci 
întregul ansamblu le imprimă p ecetea u.ei plenitudini 1cum 
arareori poate fi întîlnită în altă parte. Rinul şi Mosela au 
grupuri de stî11ci mai fumoase, Elveţia are contraste mai 
grandioase, Italia un colorit mai viu, dar în nici o ţară n-ai 
să găseşti locuri atît de armonioase în lSamblul lor ca în 
Franţa. Cu o deoebită încînta\e îţi plimbi privirea pste 
păşunile întinse şi bogate din vale, peste deal"ile acoperite 
pînă în ârf cu vii tot atît de mănoase, peste nenumăratele 
sătuleţe şi orăşele care răsar printre frunzişul pomilor. 
Nicăieri nu vezi vreun petiic de pămînt golaş ; nicăieri vrun 
locşor distonant, neîmbietor, nicăieri vreo stîncă abrptă 
inaccesibilă vegetaţiei. Peste tot locul găseşti o vegetaţie 
bogată, un verde frumos şi intens care capătă o nuanţă aurie, 
tomnaică, poleit de razele soarelui, care pînă pe la mijlocul 
lui octombrie mai răspîndeşte destulă căldură ca să nu ră
mînă nici un bob de strugure necopt. 

Puţin mai încolo, o altă privelişte la fel de frumoasă s-a 
deschis în faţa mea. Jos într-o vale îngustă, se vedea 
Saint-Brie, un orăşel mic care trăişte şi el de pe urma viti
culturii. Aceleaşi amănunte ale peisajului ca mai înainte, 
dar ceva mai înghesuite. In vale, păşuni şi grădini încingeau 
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ca n brîu orăşelul şi, de jur împrejur pe pereţii cazanului, 
viţă de 'Vie ; numai în p artea de nord se înindeau ogoare şi 
dropii d ezmiriştie sau acop erite cu trifoi verde. Pe străzile 
orăşelului Saint-Brie aceeaşi agitaţie ca şi la Auxerre ; pretu
tindem butoaie şi tescuri, şi, u;î,nd şi glumind, toată popu
laţia orăşelului era ocupată să tescuiască strugurii, să 
dşerte .mustul în butoaie sau să-l transporte în vase mari. 
Nimerisem tocmai într-o zi de tîrg. Pe străzile mai largi erau 
înşirate care ţărăneşti cu legume, cereale şi alte produse 
agricole ; ţăirani cu scufii albe şi ţărance cu basmale de 
Madras se înghesuiau strigînd, sporovăind, rîzînd printre 
vitiultori ; domnea o agitaţie atît de febrilă în micul Saint
Brie, 'inci t aveai impresia c ă  rte afli într-un oraş mare. 

Dincolo de Saint-Brie, drmul ducea din nou în p antă lină 
peste munte. Dar am urcat acest munte cu o plăcere u totul 
deosebită, căci culesul viilor era în toi şi în Burgundia la 
culesul viilor domneşte mai multă voioşie decît chiar în 
Renania.  a fiecare p as întîlneam o societate foarte veselă, 
struguri foarte dulci şi fete foarte frumoase. Pe aceste melea
guri, unde orşelele sînt aşezate cam la 3 ceasuri de drum 
unele de altele, unde locuitorii, datorită negoţului cu vin, 
sînt mereu în legătură cu restul lumii, şi-a făcut loc o o are
care civilizaţie şi nimeni nu adoptă această civilizaţie mai 
repede decît femeile, căci ele au de pe urma ei avantaj ele 
cele mai imediate şi mai evidente. Nici unei franţuzoaice de 
la oraş nu-i dă prin gînd să cînte : 

De-aşt fi o drăgălaşă 
Fetită de la tară 
Mi-aş pune-un clop de paie 
Cu panglici roşii ca p ara 280• 

Dimpotrivă, ea şie prea bine că tot rafinamentul farme
celor ei îl datoreşte oraşului, faptului că e scuită de orice 
muncă brută, civiliiaţiei care-i pune la îndemînă nenumărate 
mijloace de igienă şi tot soiul de dichisuri. Ea ştie că fetele de 
la ţară, chiar dacă nu moştenesc de la p ărinţii lor osatura 
mare, care constituie fala rasei germane, dar care îi displace 
atît de mult francezului, totuşi, în majoritatea cazurilor, din 
cauza muncii istovitoare pe cîmp sub razele dogoritoare ale 
so arelui sau sub ploile torenţiale, din cauza dificultăţii d e  a 
se ţine curate, de a-şi 1îngriji trupul, precum şi din cauza 
p ortului, pe cit de venerabil e atît de dizgraţios şi lipsit 
de gust, devin adevărate sperietori de ciori cu mişc ări greoaie 
şi mers bălăbănit, împopoţonate caraghios în culori stridente. 
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Gusturile nu se discută, compatrioţilor noştri germani le 
plac mai mult ţărancele şi se prea poate să aibă dreptate ; 
tot respectul pentru pasul de dragon al unei voinice îngrij i
toare de vite şi mai ales pentru pumnii ei ; tot respectul pen
tru rochia ei în carouri de un verde crud şi roşu aprins care-i 
învăluie talia enorm ă, tot respectul pentru linia perfect 
dreaptă de la ceafă pînă la călcîie, care-i dă, văzută din spate, 
aspectul unei scînduri îmbrăcate în stambă pestriţă I Dar gus
turile, cum am mai spus, nu se discută, şi de aceea rog să mă 
ierte compatrioţii mei al  căror gust diferă de al meu - ceea 
ce nu-i face totuşi mai puţini onorabili - dacă pe mine mă 
impresinează mai plăcut femeile burunde din Saint-Bie şi 
Vermenton, curăţele, frumos pieptănate şi zelte, decît bivo
liţele murdare din fire, ciufulite şi planturoase pe care le 
întîlneşti între Sna şi Loara, c are zgîiesc ochii cînd cineva 
îşi aprinde o ţigară şi o iau la fugă, ţiiînd însipăimîntate, 
cînd cineva le roagă într-o corectă limbă franceză să-i arate 
drumul. 

Se înţelege deci că am preferat să stau trîntit pe iarb ă, să 
mănînc s truguri 1împreună cu culegătorii şi culegătoaele de 
struguri, să beau vin şi s ă  rîd decît să urc dealul ; aş i 
putut urca pe Blo cksberg sau chiar pe Jungfrau în timpul 
cît mi-a t rebuit pentru u rcuşul acestei coame de deal. Cu atît 
mai mult cu oit te poţi îndopa de 60 de o ri pe zi  cu struui, 
avînd cel mai bun p retext ca, ori de ci te ori treci pe lingă o 
vie, să intri în vorbă cu aceşti bărb aţi şi aceste femei vşnic 
zîmbitori şi joviali. Totul are însă un sfîrşit, şi la fel ;;i 
acest deal. Trecuse de amiază cînd am coborît celălalt ver
sant şi am ajuns în minunata vale a rîului Cure, un mic 
afluent al Yonne-ului, în direcţia orăşelului Vermenton, care 
are o poziţie şi mai pitorească decît Saint-Brie. 

Indată ce treci de Vermenton, regiunea e mai puţin fru
moasă. Te apropii treptat de ceasta înaltă a Faucillon-ului, 
care separă valea Senei de cea a Ronului şi a Loarei. De la 
Vermenton urci timp de mai multe o re, străbătînd un platou 
întins şi neroditor, pe cuprl1sul căruia secara, ovăzul şi 
hrişca au alungat s au sînt pe cale să alunge griul *. 

Scris de F. Enqels 
la sfîrşitul lunii octombrie
începutul lunii noiembrie 1848 

Publicat ia 
„Die Neue Zeit" nr. 1 şi 2 din 1898 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Aici manuscrisul se întrerupe. - Nota Red. 
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FRA ŢI MUNCITORI! 

543 

Dacă nu vrem să fim din nou cei mai înşelaţi, dacă nu 
vrem ca o mină de oameni să n e  exploateze şi de acum în
colo ani îndelungaţi, să ne dispreţuiască şi să ne calce în 
picioare, nu trebuie să p i erdem nici o clipă, nu trebuie să 
stăm inactivi nici un minut. 

Răzleţiţi, cum am fost >Înă acum, sîntem slabi, deşi sîn
tem milioane. Dimpotrivă, uniţi şi o rganizaţi, vom reprezenta 
o forţă de nebiruit. De aceea, fraţilor, creaţi pretutindeni, h 
o raşe şi sate, uniuni muncitoreşti în cadrul cărora să se dis
cute condiţiile în care ne aflăm, să se traseze măsuri p entru 
schimbarea situaţiei noastra aduale, să fie propuşi şi aleşi 
din rîndul clasei muncitoare reprezentanţi în p arlamentul 
german şi s ă  se pornească toate acţiunile necesare p entru 
apărarea intereselor noastre. Apoi toate uniunile muncito
reşti din Germania trebuie să intre cit mai curînd în legă
tură unele cu altele şi să mnţină această legătură. 

Vă propunem să alegeţi deocamdată ca centru al tuturor 
uniunilor muncitoreşti oraşul Mainz şi să intraţi în cores
pondenţă cu comitetul care semnează acest apel, pentru a 
cădea de acord asupra unui plan comun, şi cit mai urînd, 
la o întrunire a delegaţilor tuturor uniunilor, să se stabilească 
definitiv unde să fie sediul comitetului central etc. 



Anexe 

Aşteptăm scrisorile voastre netimbrate, după cum şi noi 
le vom trimite uniunilor pe ale noastre tot netimbrate. 

Mainz, 5 aprilie 1848 

Asociaţia culturală a muncitorilor din Mainz 
1 n numele comitetului 

Adresa : 

Primul-preşedinte, 
Wallau 

Secretar, 
Cluss 

Către secretariatul Asociaţiei culturale a muncitorilor 
din Mainz, pentru d-l Adolph Cluss. 

Mainz, Franziskanergasse nr. 156 1/2. 

Publicat în 
„Deutsche Volkszeitung• nr, 8 
din 8 aprilie 1848, 
în „Mannheimer Abend-Zeitung • 
nr. 100 din 10 aprilie 1848 
şi în suplimentul la „Seeblătter• 
nr. 89 din 13 aprilie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Procesul-verbal l şedinţei comunităţii din Colonia 
a Ligii comuniştilor 282 

ŞEDINŢA DIN 11 JAI 1848 

Preşedintele Marx îl întreabă pe Gottschalk care este 
părerea s au hotărîrea sa în ceea ce p riveşte Liga : ce poziţie 
intenţionează el, Gottschalk, să adopte în p rezent faţă 
de Ligă. 

Gottshalk declară că persistă în cererea sa de a părăsi 
Liga, deoarece condiţiile actuale schimbate reclamă şi o 
schimbare a statutelor Ligii, şi, aşa cum sînt întocmite ac
tualmente statutele, libertitea lui personală este periclitată ; 
el declară însă că, în toate cazurile cînd iga a r  face apel la 
serviciile s ale, este gata s ă-i acorde tot sprijinul în condi
ţiile arătate. 

Publicat pentru prima oară 
în Marx-Engels, Gesamtausgabe ; 
Abt. I, Bd. 7, 1 935 

35 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 

H. Birgers, preşedinte 
Jos. Moli, secretar 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Urmărirea judiciară împotriva 
, ,Noii gazete renane " 

Colonia, 1 iulie. Girantul responsabil al „Noii gazete re
nane " ,  Korff, şi redactorul ei şef, Karl Marx, au fost citaţi 
ieri în faţa judecătorului de instrucţie, ambii fiind aczaţi că 
au ultragiat şi calomniat pe d-l prim-procuror Zweiffel şi pe 
d-nii j andarmi care l-au aretat pe Anneke. Interogatoriul a 
început la orele 4. După terminarea interogatoriului, pe la 
ora 6, judecătorul de instrucţrie şi p rocurorul Becker i-au 
condus pe inculpaţi la sediul redacţiei, unde, cu ajutorul 
unui comisar le poliţie, s-a făcut o percheziţie pentru a găsi 
manuscrisul şi, în consecinţă, pe autorul articolului incri
mrinat *. A fost găsită o fiţuică - de cine era scrisă nu s-a 
identificat - care totuşi nu era o copie a articolului incri
minat. Această fiţuică a fost anexată la actele de aczare 
dresate împotriva lui Marx şi complicilor lui. După această 
formulare se poate deduce că se intenţionează intentarea 
unui proces redacţiei en masse **, cu toate că girantul res
ponsabil, Korff, care semnează de unul singur zi arul, poartă, 
fireşte, şi răspunderea în faţa justiţiei. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 3B 
din 8 iulie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de fată, pag. 183-1 86. - Nota Red. 
** - în ansamblu. - Nota Trad. 



Urmărirea judiciară împotriva 
„N oii gazete renane " 

Colonia, 22 iulie. Azi-dimineaţă r edactorul-şef al „Noii 
gazete renane " ,  Karl Marx, a fost din nou citat în faţa jude
cătorului de instrucţie pentru a fi interogat în legătură c u  
articolul incriminat î n  ·care era vorba d e  arestarea d-lui 
Anneke. De astă dată girantul responsabil al gazetei, d-l 
Korff, n-a mai fost citat. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 53 
din 23 iulie 1 848 

!: • 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Convocarea la primul Congres 
al democraţilor din Renania, 
trimisă de Comisia centrală 

a celor trei asociaţii democrate din Colonia 283 

Colonia, 4 august. In conformitate cu hotărîrea Congre
sului democraţilor de la Frankfurt, care a desemnat oraşul 
Colonia ca centru (Vorort) al Renaniei p rusiene şi . îsăci
nat asociaţiile democrate de acolo să convoace un congres 
districtual în vederea organizării p artidului democrat în 
Provincia renană, Comisia centrală a asociaţiilor locale m 
invită toate asociaţiile u o rintare democratică existente în 
Provini.a renană să numească delegaţi la acest congres, care 
va avea loc la Colonia duminică 13 august. Delegaţii se vor 
prezenta în sala de sus a restaurantului Stollwerk. 

Coisia centrală 
a celor trei asociaţii democrate din Colonia, 

Schneider /, Marx (din partea Asociaţiei democrate) , 
Moli, Schapper (din p artea Uniunii muncitoJlor) , 
Becker, Schltzendorf (din partea Uniunii p atronilor şi 

muncitorilor) 

lntr-un moment în care, sub firma unor cong"ese „consti
tuţionale" convocae cînd �ci, cînd colo, reacţiunea îşi trece 
în evistă şi îşi concentrează forţele în întreaga ţară, este de 
prisos să se mai explice democraţilor în mod amănunţit ne
cesitatea ni ontraacţiuni energice. Tot ce se cere demo
craţilor este să facă z de aceleaşi libertăţi de care se bucură 
uniunea „Cu dumnezeu înainte, pentru rege şi patrie" şi iili
alele ei locale. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 66 
din 5 august 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Urmărirea judiciară împotriva 
„Noii gazete renane" 

549 

Colonia, 4 august. Complicaţiile pe care le avem cu par
chetul continuă. Lunea trecută, girantul responsabil, Korff, 
a fost din nou citat să se 1prezinte în faţa judecătorului de 
instrucţie, iar ieri au fost •citaţi ca martori doi dintre redac
torii noştri, Dronke şi Engels. Dronke e plecat pentru cîtva 
timp ; în schimb s-a prezentat Engels, dar n-a fost audiat sub 
prestare de jmămînt, deoarece se b ănuieşte că ilţuica con
fiscată recent 1la redacţia ziarului nostru a fost scrisă de el şi 
că, prin urmare, s-ar putea ca şi el să figureze printre acuzaţi. 

După cum se v ede, p archetul nu se declară mulţumit cu 
faptul că! editorul figurează •ca girant responsabil. Vrea să-l 
implice pe redactorul-şf, să descopere ipe autorul articolului 
incriminat şi să oblige pe redactori - autorul arti colului în 
discuţie putînd fi oricare dintre ei - să depună mărturie 
unul împotriva altuia şi, de ar fi posibil, chiar fiecare împo
triva lui însuşi. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 6 
din 5 august 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba' germană 



Din procesul-verbal al adunării generale 
a Asociaţiei dmocrate din Colonia 

ţinută la 1 1  august 1 848 

După ce s-a dat citire procesului-verbal al adunării gene
rale anterioare şi după ce acesta a fost aprobat, la 1propunerea 
lui Marx, preşedintele provizoriu a1 adunării, d-l Wolff a dat 
citire protestului adresat Adunării n aţionale germane în legă
tură cu împărţirea Poloniei * .  Adunarea generală a salutat cu 
entuziasm acest protest şi l-a aprobat în unanimitate prin vii 
aclamaţii. 

D-l Rit tinghausen aduce o serie de dovezi care pledează 
în favoarea dreptului d-lui Marx de a-şi păstra cetăţenia ger
mană care i-a fost contestat recent de guvernul prusian **.  El 
consideră că cel mai nimerit ar fi ca o delegaţie să se prezinte 
mîine în faţa administraţiei districtuale pentru a o determina 
să revină asupra acestei măsuri nelegale şi cu totul ridicole 
şi, dacă ea se opune, să adreseze direct ministrului un protest 
împotriva unui atare procedeu. După ce s-a dat citire protestu
lui, acesta a fost aprobat, urmînd ca, în cazul că nu s-ar reveni 
asupra refuzului de a se acorda lui Marx cetăţenia, să se 
înceapă chiar diseară strîngerea de semnături pe acest protest. 

D-l Marx argumentează şi mai amănun1it caracterul nele
gal al măsurilor luate î mpotriva lui ; întreaga adunare aprobă 
prin aplauze unaime temeinicia aicestor argumente. Adevă
rata cauză pentru care administraţia districtuală i-a refuz at 
lui Marx dreptul de cetăţenie este următoarea : încercarea 
zadanică pe care a· făcut-o în trecut administraţia distric
tuală de a-l atrage pe Marx de partea ei . 

D-l Engels aduce la cunoştinţă o nouă măsură inadmisibilă 
a poliţiei împotriva lui Schapper, prin care acesta este ame
ninţat cu expulzarea * " *. El comentează acţiunile abuzive ale 

* Vezi volumul de faţă, pag. 552-553. - Nota Red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 428-431.  - Nota Red. 

*** Vezi volumul de faţă, pag. 410-4 1 1 .  - Nota Red. 



Din procesul-verbal al Asociaţiei democrate din Colonia 551 

poliţiei, insistînd asupra faptului că S chapper, ca cetăţean al 
Nassaului, are în orice caz dreptul să fie considerat ca german 
şi, ca atare , în conformitate cu hotărîre a Adunării naţionale 
de la Frankfurt po ate să locuiască în toate cele 38 de state 
germane. 

Rittinghausen, Schneider şi Birgers sînt delegaţi să pre
zinte d-lui Regierungsprasident şi directorului poliţiei cazul 
lui Marx şi al lui Schappe r  şi să obţină o revenire asupra ho
tărîrilor respective. 

Deputatul Gladbach, p rimit cu aplauze furtunoase, arată 
pe larg că salvarea nu po ate veni nici de la Adunarea din 
Berlin şi nici de la cea din Frankfurt. 

D-l Engels subliniază că Gladbach s-a distins întotdeauna 
prin ideile sale liberale, .prin temeri tatea sa şi în special prin 
protestul energic împotriva felului cum s-a procedat la Span
dau * cu cei din Schleswig-Holstein. Drept urmare, adunarea 
a strigat de trei ori ura pentru d-l Gladb ach„. 

Publicat în ,,Wăchter am Rhein" Se tip.reşte după textul ziarului 
2. Dutzend, nr. 2 din 5 august 1848 Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pa9. 1 87-188 şi 20-202. - Nota Red. 
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Protestul Asociaţiei democrate din Colonia 
împotriva încorporării Poznanului 

în Confederaţia germană 285 

Coloia, 12 august. „Asociaţia democra tă" din Colonia a 
înaintat Adunării naţionale următorul protest : 

Inaltă Adunare naţională I 
A vînd în vedere : 

1) că Germania, angaj ată! în lupta pentru libertatea 
sa, nu vrea să asuprească alte p opoare, ci, dimpotrivă, s ă  
sprijine năzuinţele de libertate şi independenţă ale 
acestora ; 

2) că eliberarea Poloniei este o problemă vitală pen
tru Germania însăşi ; 

3) că în repetate rînduri ·cei trei despoţi au răpit, 
într-adevăr, polonezilor l.ibertatea şi independenţa na
ţional ă ; 

4) că, începînd din 1792, toate atentatele reacţiunii 
împotriva Poloniei şi toate împărţirile ac estei a au fost în
totdeauna îndreptate împotriva libertăţii întregii Europe 
şi că, pe de altă 1parte, ori de cite ori a intervenit o 
elib erare a po_oarelor s-a cerut în mod imperios şi 
restaurarea Poloniei ; 

5) că însăşi Comisia celor cincizeci 288 a respins cu 
indignare, în numele poporului german, orice participare 
la crima comisă împotriva Poloniei, subliniind totodată 
limpede că poporul german are datoria să contribuie la 
restaurarea unei Polonii independente ; 

6) că după revoluţia din martie, sub presiunea opiniei 
publice, însuşi regele Prusiei a promis solemn reorganiza
rea Poznanului ; 

7) că, cu to ate acestea, Adunarea naţională de la 
Frankfurt, izvorîtă, ce-i drept, din alegeri indirecte, a 
hotărît în şedinţa de la 27 iulie a.c.,  încorporarea a trei 



Protestul Asociaţiei democrate din Colonia 5i3 

pătrimi din marele ducat Poznan în statul german încă 
inexistent, făcîndu-se astfel vinovată de o nouă împăr
ţire a Poloniei şi de o aceeaşi nesocotire a libertăţii ca 
şi congresul de la Viena şi Bundestagul german ; 

8) că tot?i partea sănătoasă a popomlui german nu 
vrea şi nu poate să participe la oprimarea naţionalităţii 
poloneze de hatîrul reacţiunii şi în interesul unui pumn 
de biro craţi, moşieri şi afacerişti prusieni ; -

Asociaţia democrată din Colonia hotărăşte în şedinţa ei 
de astăzi : 

să protesteze cu toată energia împotriva hotărîrii 
luate de Adunarea naţională germană la 27 iulie a.c.  cu 
privire la marele ducat Poznan şi să adreseze un protest 
categoric Germaniei, Poloniei şi întregii Europe împo
triva acestei î ncorporări arbitrare care nu este decît în 
interesul partidului reacţionar din Prusia, Rusia şi 
Austria. 

Din însărcinarea AsociaJiei democrate, 

Comitetul 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 74 
din 13 august 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Urmărirea judiciară împotriva 
„N oii gazete renane" 

Colonia, 12 august. Relaţiile interesante dintre ziarul 
nostru şi parchet mai •continuă încă. Ieri, unul dintre redac
torii noştri, Ernst Dronke, a fost citat din nou ca martor în 
faţa judecătorului de instrucţie.  El nu a fost audiat sub pres
tare de jurămînt, deoarece exista un denunţ că, în seara 
arestării lui Anneke, Dronke a fost la soţia acestuia, unde a 
cules unele informaţii în legătură cu arestarea lui Anneke. 
La întrebarea martorului împotriva cui este dresat actul de 
acuzare i s-a explicat că specificarea „Marx şi complicii lui " 
trebuie înţeleasă î n  sensul că girantul responsabil Korff va fi 
eventual tras la răspundere, dar că î n  orice caz redactorul
şef, Karl Marx, va fi chemat să răspundă în faţa instanţelor 
ca autor prezumtiv al articolului incriminat. 

Dronke a declarat de altfel că nu se consideră obligat s ă  
spună adevărul, deoarece, în calitatea lui d e  redactor, e l  va 
fi poat e bănuit de a fi coautor al acestui articol şi, în conse
cinţă, nu vrea să depună mărturie împotriva lui însuşi. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 74 
din 13  august 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



In legătură cu cuvîntarea ţinută de Marx 
la Asociaţia democrată din Viena 

28 august 1 848 

DARE DE SEAMĂ APĂRUTA lN PRESĂ 

Viea, 29 august. ln adunarea de ieri a Asociaţiei demo
crate s-a discutat dacă este cazul ca Asociaţia să facă demer
suri 1pe lingă împărat sau pe lingă Reichstag pentru demiterea 
ministrului Schwarzer, sau, mai bine zis, pentru demiterea în
tregului guvern Doblhoff. D-l Julius Frobel şi d-l Marx au 
asistat în calitate de invitaţi şi au participat la dezbateri, fie
care dintre ei adoptînd însă un punct de vedere diferit. 

D-l Julius Frobel a fost de părere că în această p roblemă 
Asociaţia trebuie să se adreseze împăratului, pe cînd d-l Marx 
a susţinut că principiul demo cratioc rezidă în Reichstag *. Aici 
nimeni nu se mira că aşa-zişii democraţi „teoreticieni " din 
Berlin tind în practică la o „conciliere" cu monarhii. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 94 
din 5 septembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Ziarul democrat vienez „Der Radikale" a publicat următoarea notă 
cu privire la această cuvîntare a lui Marx : „D-l Marx a declarat că este 
indiferent cine va fi ministru, întrucît în momentul de fată aici, ca şi  la 
Paris, esenţialul este lupta dintre burghezie şi proletariat. Cuvîntarea 
lui a fost foarte soirituală, tăioasă şi  instructivă" .  - Nota Red. 
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ln legătură cu cuvîntarea ţinută de Marx 
la prima Uniune a muncitorilor din Viena 

30 august 1 848 

DARE DE SEAMĂ APĂRUTĂ lN PRESĂ 

D-l dr. Marx vorbeşte despre muncitori, şi în special des
pre muncitorii germani care se află în străinătate. 

Atelierele naţionale şi ultima revolu1ie a muncitor1lor din 
Paris . Muncitorii germani - sipune l - pot fi mîndri că mulţi 
dintre cei deportaţi sînt compatrioţi de-ai lor. 

Cartiştii din Anglia, ultimele mişcări ale acestora, Anglia 
şi completa emancipare a muncitorilor din Europa. Belgia„. * 

Publicat în 
„Die Constitution • nr. 1 33 
din 1 septembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

„ .Dr. Marx, redactorul „Noii gazete renane",  salută Uniunea 
şi spune că este o cinste pentru el să vorbească şi la Viena 
în faţa unei Uniuni a muncitorilor, aşa cum a avut prilejul 
s-o facă la Paris, la Londra şi la Bruxelles„.  

Publicat în 
„Der Volksfreund" nr. 1 09 
din 3 septembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* Ziarul democrat vienez „Volksfreund • relatează în felul următor cu
v în trea lui Marx : „Dr. Marx, redactor al ziarului « [Neue] Rheinische 
Zeitung», salută pe membrii uniunii şi declară că socoate o cinste pen
tru el să ia cuvîntul şi la Viena în faţa Uniunii muncitorilor, aşa cum 
înainte a luat cuvîntul în uniunile muncitorilor din Paris, Londra şi Bru
xelles " .  - Nota Red. 



In legătură cu prelegerea 
despre munca salariată şi capital 

ţinută de Marx la şedinţa primei Uniuni 
a muncitorilor din Viena, 

la 2 septembrie 1 848 

DARE DE SEAMĂ APĂRUTĂ IN PRESĂ 

557 

„.D-l Marx ţine o amplă prelegere despre munca salariată 
şi capital. ln introducere el spune c ă  toate revoluţiile s înt 
revoluţii sociale ·Şi arată c ă  capitalul nu constă din b ani , ci 
din materii prime, mijloace de producţie şi mijloace de sub
zistenţă. Afirmaţia că interesele capitalistului sînt identice 
cu cele ale muncitorului &alariat este falsă. O dată cu apa
riţia di'iziunii muncii creşte concurenţa dintre muncitori şi 
scade salariul, fenomene pe ·care maşinismul le accentuează 
încă şi mai mult. Cheltuielile de producţie determină sala
riul. Civiizaţia nu contribuie la creşterea bunăstării munci
torilor, ci are un efect contrar. Ea face să crească impozitele 
şi preţurile mijloacelor de subzistenţă. 

Vorbitorul mai aminteşte despre remediile folosite şi ine
ficacitatea lor, de pildă : despre teoria suprapopulaţiei a lui 
Malthus , despre casele de muncă pentru s ăraci care au exis
tat în Anglia, despre educaţia industrială, despre desrnnţarea 
taxelor vamale protecţioniste şi despre Jmpozite. In sfîrşit, 
arată că situaţia trebuie să se îmbunătăţească, pentru că 
muncitorii nu sînt folosiţi cu to�ii ca muncitori, ci în parte 
sînt întreţinuţi . . .  

Publicat în 
„Dia Constitution" nr. 136 
din 5 septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Dezminţire 

„Breslauer Zeitung " publică în nr. 201 o corespondenţă din 
Berlin în care se susţine că cavalerul Schnapphahnski 287 ar fi 
cumpărat un număr mare de acţiuni ale „Noii g azete renane u ,  
din care cauză ar f i  încetat artkolele-foileton în legătură cu 
el, căci un ziar nu poate polemiza împotriva propriilor săi 
acţiona ri. Ziarul pseudodemocrat „Dusseldolfer Zeitung " a 
considerat de datori a sa să reproducă această insinuare în co
loanele sale. La Berlin se pot îndruga vrute şi nevrute, dar un 
ziar silezian ar fi trebuit s ă  ştie •că această afirmaţie era o 
minciună şi de ce era o minciună. Această insinuare pefidă 
vine însă - vai ! - prea tîrziu. Incă în nr. 92 al „Noii gazete 
renane" , care a apărut cu mult înaintea nr. 201 al lui „Bres
lauer Zeitung " , s-a publicat urmarea foiletonului în chestiune. 
„Noua gazetă renan ă "  este n organ de partid şi a dat pînă 
acum destule dovezi că nu e venală. 

Publicat în suplimentul 
„Noii gazete renane" nr. 3 
din 3 septembrie 1848 

Giranţii responsabili 
al „Noii gazete renane" 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Urmărirea judiciară împotriva 
„Noii gazete renane " 

Colonia, 5 septembrie. Ieri, unul dintre redactorii noştri, 
Friedrich Engels, a fost citat din nou în faţa judecătorului de 
instrucţie în cazul Marx şi complicii lui, de astă dată însă nu 
în calitate de martor, ci de coincuipat. Cercetările preliminare 
au fost terminate şi, dacă parchetul nu va implica noi acuzaţi, 
în scurt timp Comisia de punere sub acuzare va trebui să 
hotărască dacă Marx, Engels şi KoTff urme ază să fie traduşi 
în faţa curţii cu juri sub acuzaţia de ultragiu, respectiv sub 
acuzaţia de a fi calomniat pe prim-procurorul Zweiffel şi pe 
cei 6 domni j andarmi. · 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 95 
din i septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germand 



Adunarea populară şi comitetul de securitate 

Colonia, 1 4  septembrie. Revenim asupra adunării populare 
care a avut loc ieri şi asupra rezultatelor ei, întrudt ele au 
suscitat un mare interes în oraşul nostru. 

Adunarea populară de pe Frankenplatz a fost deschisă, 
puţin după ora 12, de d-l W. Wolff. EI a arătat pe s curt scopul 
convocării acestei adunări şi a propus ca preşedinte al adu
nării pe dU H. Biirgers. D-l Biirgers, a cărui ·candidatură a 
fost acceptată cu aclamaţii, s-a urcat Ia tribună şi a dat din 
nou cuvîntul d-lui Wolf ; acesta a propus crearea unui Co
mitet de securitate, ca organ reptezentativ al acelei p ărţi a 
populaţiei oraşului Colonia care nu este reprezentată în orga
nele legale existente. Această propunere a fost sprijinită de 
d-l F. Engels , precum şi de d-nii H. Becker şi E. Dronke. 
Aplaudînd frenetic, adunarea, în număr de cel puţin 5.000-
6.000 de oameni, a adoptat propunerea cu 5 voturi contra, fără 
ca cineva să fi luat cuvîntul în contradictoriu, deşi adunarea 
a fost invitată în repetate rînduri să-şi spună părerea. S-a 
căzut de acord să se constituie un Comitet de securitate com
pus din 30 de memb ri, care au şi fost .e.i 288• Deoarece prin
tre aceştia se aflau şi cele două p ersoane arestate -
Gottschalk şi Anneke - în locul lor au mai fost aleşi doi 
supleanţi. 

După aceea d-l F. Engels a p ropus să se trimită Adunării 
de la Berlin următoarea adresă : 

Către Adunarea de Ia Berlin, convocată pentru a se ajunge 
la un acord asupra constituţiei Prusiei. 

Subsemnaţii cetăţeni din Colonia, 
luînd în consideraţie : 
că Adunarea, convocată pentru a se ajunge la un a-cord 
asupra constituţiei Prusiei, consideră că pentru a linişti 
spiritele şi a împiedica o ruptură între guvern şi Adunare 



Adunarea populară şi comitetul de securitate 

este de datoria guvernului să pună imediat în aplicare 
hotărîrea din 9 august cu privire la tendinţele reacţionare 
ale ofiţerimii * ; 

că guvernul Auerswald-Hansemann, ca urmare . 
acestei hotărîri, şi-a prezentat demisia şi că regele 1-e 
însărcinat cu formarea noului guvern p e  Beckerath, J
nistru al Reichului, care demisionase tocmai atunci ; 

că d-l B eckerath nu prezintă nici o garanţie că v: 
pune în aplicare hotărîrea Adunării,  ci, dimpotrivă, avîni 
în vedere Convingerile lui contrarevoluţionare, ne puterr. 
aştepta ca eL să încerce chiar s! dizolve Adunarea ; 

că o Adunare aleasă de popor, pentru a se ajunge la u. 
acord între rege şi popor în ceea ce priveşte constituţia 
nu poate fi dizolvată printr-un act unilateral, căci aceast. 

ar însemna că coroana nu stă alături de Adunare, c .  
deasupra ei ; 

că, prin urmare, dizolvarea Adunării ar însemna o l c
vitură de stat ; -

cer Adunării 
ca, în cazul unei încercări de dizolvare a Adunări.  

deputaţii să-şi facă datoria ş i  să nu-şi părăsească postu� 
nici chiar sub ameninţarea b aionetelor. 

Această adresă a fost adoptată în unaimitate, după car e 
adunarea a luat sfîrşit. 

Deşi în unele puncte mai înalte ale pieţei se aflau num:
roşi delegaţi i Uniunii cetăţeneşti 289, deşi se spune că ma. 
mulţi „tînguitori " notorii au făcut t.t ce le-a stat în putinţa 
ca, prin b ani şi vorbe dulci, să împingă pe unii oameni la  
scandal şi deşi a u  asistat destui poliţişti îmbrăcaţi în haine 
civile, adunarea a avut totuşi destul tact să z ădărni ce ască 
orice încercare de tulburare a ordinii. 

Intre timp, d-nii comandanţi ai gărzii civi le şedeau la pri
mărie şi se sfătuiau ce să facă, unii din ei fiind de p ărere co 
dezordinile nu pot fi evitate. In timp ce ei se sfătuiau, uş< 
se deschise şi în cameră n ăvăliră conducătorii Uniunii cetă
ţeneşti, care declarară că Comitetul de securitate este primu� 
pas spre revoluţie, cl Colonia este în primejdie şi  că republic. 
roşie este pe punctul de a fi procl amată, iar dacă garda civil. 
nu este în stare să menţină ordinea prin forţe proprii, Un -
unea cetăţenească e gata să se pună cu t rup şi suflet la dh- 
pozi/ia d-lui von Wittgenstein ! D-l von Wittgenstein a f� . 

* Vezi volumul de faţă, pag. 437-438. - Nota Red. 

36 - .�l a ·x E. g1 ls, Opere, n;I. 5 
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însă atît de înţelept să refuze această ofertă şi să nu cheme 
nici el sub ame garda icivilă. Evenimentele care au urmat 
au arătat cit de just a procedat de astă dată garda civilă. 

Domnii din Uniunea cetăţenească nu s-au mulţumit cu 
aceasta, şi încă în timpul adunării populare au lipit pe la toate 
colţurile un „.protest" , pe c are îl reproducem mai jos. D ar -au 
trecut nici 5 minute de la Jfişarea protestului, care nu fusese 
semnat de nimeni, ş i  el a dispărut fără urmă. Către seară „pro
testul" a apărut din nou sub formă de manifest, tipărit cu litere 
-groase în tipografia lui „Kolnische Zeitung" şi trimis abona
ţilor acestui ziar. De astă dată l a fost însoţit de următoarea 
introducere amuzantă : 

Colonia, 13 septembrie 1848 

Aşa-numiţii democraţi vor să profite de agitaţia provocată de recen
tele hotărîri ale Adunărilor de la Frankfurt şi Berlin pentru a încerca să 
recîştige poziţiile pe care le pierd una după alta şi să provoace cu orice 
preţ n conflict. De aceea în scopuri criminale se exagerează în mod 
intenţionat importanţa şi  primejdia pe care le prezintă incidentul dintre 
armată şi cetăţeni care a avut loc la 1 1  curent la Colonia 290• Azi-dimi
neaţă au fost chiar lipite nişte afişe prin care se convoca pentru ora 12 
o adunare populară sub cerul liber ; această adunare a ales realmente 
prin aclamaţii Comitetul de securitate, în care au intrat persoane trecute 
pe o listă întocmită dinainte potrivit unei înţelegeri prealabile. 

Nu încape îndoială că nimeni nu poate recunoaşte un asemenea or
gan ales prin aclamaţii de o gloată întrunită în mod întîmplător peste 
capul autorităţilor existente, şi că, în caz că membrii acestui Comitet 
s-ar încumeta să acţioneze ca atare, ei trebuie să suporte imediat rigo
rile legii. Este totuşi mai bine să se preîntîmpine comiterea unor crime 
decît să fie pedepsite după ce au fost comise şi au făcut, poate, nume
roase victime. 

De aceea considerăm că este de datoria noastră să-i prevenim pe 
cetăţeni şi să le atragem atenţia asupra primejdiei care ne ameninţă. 

In acest scop se publică protestul şi chemarea de mai jos : 

PROTEST 
Crearea unui Comitet de securitate este primul pas spre 

revoluţie 
Chemăm p e toţi cei care năzuisc la o adevărată libertate şi or· 

dine să sprijine din răsputeri autorităţile existente, să se opună mcer
cărilor criminale ale unei minorităţi şi să protesteze împotriva creării 
unui Comitet de securitate. 

Chemăm în speoial pe toţi membrii gărzii civile să-şi facă datoria 
şi să apere cu energie legea şi  ordinea. Pretinsa primejdie care ne-ar 
ameninţa din partea armatei a fost înlăturată şi  nu mai există decît 
adevărata primejdie pe care o con;tituie crearea unui Comitet de se
curitate. 

Mai mulţi membri din conducerea 

Uniunii cetăţeneşti din Colonia 
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Aseară a fost constituit Comitetul de securitate, care, 
înainte de toate, a luat act de acest protest amuzant, ceea ce 
va linişti, desigur, pe d-nii din Uniunea cetăţenească. Comi
tetul a ales un preşedinte, un secretar şi trei membri, formînd 
comitetul executiv, şi a hotărît să trimită o adresă d-lui Re
gierungsprăsident, comenduirii, Consiliului comunal şi coman
damentului gărzii civile, prin care să aducă la cunoştinţa aces
tor autorităţi 0nstituirea sa şi să le pună în vedere că consi
deră drept o sarcin; a sa să vegheze prin toate mijl o acele 
legale, şi dacă va fi posibil, în înţelegere cu autorităţile, ca 
0rdinea să fie menţinută şi să se respecte drepturile poporu
lui. Comitetul a mai hotărît apoi să aducă acest lucru la cu
noştinţa locuitorilor din Colonia prin afişe lipite pe ziduri . 
Mîine vom publica ambele documente. 

Azi-dimineaţă spiritele s-au mai potolit. Toată lumea rîde 
de p anica de ieri, cind Comit:ul de securitate era privit ca 
un guven provizoriu, un Comite du s alut public • ,  o conspi
raţie în favoarea republicii roşii, pe scurt orice numai nu ceea 
ce reprezintă el în realitate : un comitet ales de popor prin 
vot direct şi deschis, care şi-a asumat sarcina de a repre
zenta interesele părţii populaţiei nereprezentată în organele 
legale, un coitet care se menţine în cadrul legalităţii şi nu 
urmăreşte să uzurpe vreo autoritate oarecare, ci se mulţu
meşte cu influenţa morală pe care i-o asigură dreptul de 
liberă asociere, legile şi încrederea acelora care l-au ales. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 03 
din 15 s eptembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba geimană 

* - Comitetul slvării publice. - Nota Trad. 
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Colonia, 1 8  septembrie. Ieri a avut loc lingă Worringen 
o mare adunare populară. Din Colonia au plecat în j osul Ri
nului 5-6 ambarcaţii mari, fiec are încărcată cu cîteva sute de 
persoane ş i  avînd arborate steaguri roşii. Au participat de 
asemenea şi delegaţii mai mult s au mai puţin numeroase din 
Neuss, Dlsseldorf, Krefeld, dtdorf, Frechen şi Rheindorf. La 
adunare, c are s-a ţinut pe o lncă de pe malul Rinului, au 
p articipat cel puţin 6.0008.000 de oameni. 

Ca prşedinte al adunării a fost ales Karl Scllapper din 
Colonia, iar ca secretar Friedrich Engels din Colonia. La între
b area preşedintelui, întreaga adunare, cu excepţia unei sin
gure persoane, s-a pronunţat pentru republică, şi anume pen
tru republica democrat-socială, pentru republica roşie. 

La propunerea lui Ernst Dronke din Colonia, adunarea de 
l a  Woningen a hotărît în unanimitate să trimită Adunăii de lt 
Berlin aceeaşi adresă care a fost adoptată de către adunarea 
populară miercurea trecută pe Frakenplatz din Colonia (în 
aceasta se cerea Adunării ca,  în caz că va fi dizolvată, să nu 
se supună nici chiar sub ameninţarea b aionetelor) *. 

La propunerea lui Joseph Mall din Colonia a fost recu
noscut Comitetul de secuitate ales la adunarea populară pu
blică de la Colonia, iar la propunerea unui participant la adu
nare s-a strigat de trei ori ura în cinstea Comitetului de secu
ritate. 

La propunerea lui Friedich Engels din Colonia a fost 
adoptată în unanimitate următoarea adresă : 

Către Adunarea naţională germană de la Frankfurt. 
Cetăţenii germani întuniţi ii declară prin prezenta : 
că, în cazul cînd din cauza opoziţiei guvernului pru-

* Vezi volu•ul de faţ., pag. 56--561 . - Nota Red. 
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sian faţă de hotărîrile Adunării naţionale şi ale puterii 
centrale ar izbucni un conflict între Prusia şi Germania, 
ei sînt g ata să lupte p înă la ultima picătură de sînge 
pentru Germania. 

Worringen, 17 septembrie 1 848. 

La p ropunerea lui . Schulte din Hitdorf s-a stabilit că 
„Kolnische Zeitung" nu reprezintă interesele Provinciei re
nane. 

Au mai luat cuvîntul : W. Wolff din Colonia, F. Lassalle 
din Dlsseldorf, Esser din Neuss, Weyll, Wachter, Becker şi 
Reichhelm din Colonia, Wallraf din Frechen, Muller, membru 
al Uniunii muncitorilor din Worringen, Leven din Rheindorf, 
lmandt din Krfeld. Şedinţa s-a încheiat cu o scurtă cuvîntare 
ţinută de d-l Brisbane din New York, cunoscutul redactor al 
gazetei democrat-socialiste „New York Tribune " .  

In cursul şedinţei s-a comunicat ştirea, sosită din sursă 
sigură, că se intenţionează „ca marţi să fie adus din nou la 
Colonia regimentul 27, să fie concentrate aici şi celelalte 
batalioane ale regimentului, să se p rovoace incidente între 
soldaţi şi cetăţeni, cu care p rilej să se declare în oraş starea 
de asediu, garda civilă să fie dezarmată, p e  scurt să se p roce
deze cu noi aşa cum s-a p rocedat la Mainz" .  

Locuitorii din împrejurimi care au p articipat l a  adunare 
au p romis celor din Colonia să le vină în ajutor în cazul că 
această ştire s-ar adeveri şi s-ar ajunge la o ciocnire. Şi ,  în
tr-adevăr, cei din W orringen sînt gata ca la p rimul semn să 
sosească la Colonia. Aceasta spre ştiinţa d-lui Wittgenstein, 
ex-comandantul g ărzii civile. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• r. 16 
din 1 9  septembrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germana 
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Hotărîrea adunării populare de la Colonia 
în legătură cu insurecţia de la Frankfurt 

Cu rugămintea de a se retipări f 

PROCLAMA ŢIE I 

Cetăţenii germani prezenţi la adunarea populară ţinută Ia 
Colonia * în ziua de 20 septembrie, luînd în consideraţie 

că hotărîrea din ziua de 1 6  a 1Adunării naţionale de Ia 
Frankfurt privind ratificarea ruşinosului armistiţiu cu 
Danemarca constituie o trădare faţă de poporul german 
şi faţă de onoarea armelor germane, -

declară : 
1 )  Deputaţii din aşa-numita Adunare naţională de la 

Frankfurt, cu excepţia acelora care au declarat poporului 
că sînt gata să părăsească această Adunare, sînt trădă
tori ai poporului ; 

2) cei care au luptat pe baricade la Frankfurt au 
binemeritat de la patrie. 

Răspîndiţi pe cit e cu putinţă, prin afişe şi presă, această 
proclamaţie. 

Donaţii pentru sprijinirea insurgenţilor şi a familiilor lor 
se vor primi la biroul ide expediţie al „Noii gazete renane"'. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 1 0  
din 3 septembrie HUB 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 

* ln textul foii volante apărute în acelaşi timp şi intitulate „Hotă
rîrea adunării populare", după cuvintele : „ţinută la Colonia" a fost in
trodus : „convocată din iniţiativa Comitetului de securitate, a Asocia
ţiei democrate şi a Uniunii muncitorilor".  - Nota Red. 

** In foaia volantă, în locul acestei fraze s-a tipărit : „Biroul de ex
pediţie al «Noii gazete renane» a declarat că este de acord să primească 
donaţiile care se vor trimite pentru sprijinirea luptătorilor de pe baricade 
din Frankfurt şi  a familiilor lor şi să le transmită deputatului SchlOffel 
din Silezia pentru a fi folosite conform destinaţiei. Probabil că nici ce
lelalte ziare democrate nu vor refuza să procedeze la fel • .  - Nota Red. 
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Circulara giranţilor responsabili 
ai „Noii gazete renane " în legătură cu interzicerea 

apariţiei ziarului 

CATRE ONORAŢ I I  N OŞTRI ABONAŢI ! 

In urma instituirii stării de asediu la Colonia, cînd 
condeiul e silit să se supună săbiei, a fost interzisă apariţia 

,.N O I I  GAZETE RENANE" 

ş1 m momentul de faţă ziarul nu-şi mai poate îndeplini obli
gaţiile faţă de stimaţii săi abonaţi. 

Nădăjduim totuşi că starea excepţională nu va dura decît 
cîteva zile şi că în cursul lunii octombrie, întrucît vom 
dispune de noi mijloace importante, vom fi în măsură să 
difu�ăm cu mai mare regularitate decît pînă acum abonaţi
lor noştri ziarul, care va apărea într-un format mărit, de
oarece intenţionăm ca în curînd să-l tipărim la o nouă maşină 
de imprimat rapidă. 
Colonia, 28 septembrie 1848 

Publicat ca foaie volantă 

Giranfil responsabili 

Se tipăreşte după textul foii volante 

Tradus n limba germană 
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Chmarea către public 
de a se abona la „Noua gazetă renană, 

organ al democraţiei " 

„Noua gazetă renană" ,  care n timpul s tării de asediu 
.nstituită în oraşul Colonia a fost interzisă în mod abuziv 
pentru cîteva zile de către reacţiunea înarmată, acum, cînd 
.iceastă stare de asediu a fost ridicată, „va apăra iarăşi cu 
energie şi în mod judicios interesele democratice ale întregu
lui' popor. Acest lucru este astăzi cu atît mai necesar cu cît 
am văzut cu toţii u cîtă impertinenţă şi lipsă de scrupule a 
nesocotit de curînd reacţiunea înarmată libertăţile cucerite 
pe drept de popor. Făcînd adepţilor democraţiei această co
nunicare, le cerem să se aboneze în număr cit mai mare 
pntru cel le-al patrulea trimestru, care începe acum de
Jarece ziarele democratice - care, oricum, înt.mpină �ultă 
>stilitate - au o deosebită nevoie de sprijinul activ al adep
ţilor lor. 

Preţul abonamentului pe un trimestu pentru Colonia este de 
1 taler şi 15 groşi de argint. Dincolo de Colonia, în Prusia, preţul 
e de 1 taler, 24 de groşi de argint şi 6 pfennigi. In afara hotarelor 
Prusiei se mai adaugă la acest preţ şi cheltuielile de francare pen
tru străinătate. 

Pentru anunţuri preţul este de 1 groş de argint şi 6 pfennigi 
pentru un rînd - pagina avînd patru coloane - cules cu petite sau 
penru spaţiul respectiv. 

"olonia, 3 octombrie 1848 

'•iblicat ca foaie volantă 

H� Korjj, 
girant responsabil 

al „Noii gazete renane• 

Se tipăreşte după textul foii volante 

Tradus din limba germană 



Mandat de arestare 
împotriva lui Friedrich Engels 

Mandat de arestare. Persoanele ale căror semnalmente sînt 
date mi jos s-au sustras, prin fugă, anchetei începute în legă
tură cu delicte prevăzute în art. 87, 91 şi 102 din codul penal. 
In baza prezentului mandat de aducere emis de judecătorul 
de instrucţie din Colonia, toate autorităţile şi toţi funcţionarii 
de resort sînt rugaţi să-i urmărească şi, în caz că i-ar găsi, 
să-i aresteze şi să-i aducă la mine. 

Colonia, 3 octombrie 1848 

Pentru prim-procuror, 
Procuror Becker 

Semnalmente. I .  Numele şi prenumele - Johann Heinrich 
Gerhard Birgers„. 

II. Numele şi prenumele - Friedrich Engels ; stare socială 
- come'ciant ; născut şi domiciliat la Barmen ; religia -
evanghelică ; vîrsta - 27 de ani ; înălţimea - 5 picioare şi 
8 ţoli ; părul şi sprîncenele - blond închis ; fruntea - potri
vită ; ochii - cenuşii ; nasul şi ura - potrivite ; dinţii -
sănătoşi ; barba - castanie ; obrazul şi bărbia - ovale ; cu
loarea feţei - sănătoasă ; statura - înaltă. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 27 1 
din 4 octombrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Lista neagră 

Colonia, 13 octombrie. Un prieten foarte bine informat din 
Brxelles ne s crie : 

„Engels şi Dronke au fost arestaţi şi transportaţi peste graniţă în va
gonul de deţinuţi numai pntru că nu au fost destul de prudenţi şi  şi-au 
spus n.mele de familie. Un muncitor din Colonia, Schmitz, care, după cum 
se spune, a dat o mină de ajutor la eliberarea lui Wachter, a avut aceeaşi 
soartă, căci poliţia din Bruxelles deţinea o listă lungă cu numele persoa
nelor care au fugit din Colonia. De aceea şi era atît de precis informată 
poliţia belgiană în privinţa pretinsei participări a lui Schmitz la elibera
rea lui Wachter" .  

Nu cumva este informat d-l director de poliţie ad-interim, 
Geiger, cine e autorul şi expeditorul acestei liste negre ? 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 1 6  
din 1 4  octombrie 1848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Cuvîntarea lui Mrx în legătură cu alegerea lui 
ca prşedinte al Un1unii muncitorilor din Colonia 

D I N  PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
COMITETU LUI  U N I U N I I  M U N CITORI LOR DIN COLONIA 

1 6 OCTOMBRIE 1 848 

Cetăţeanul Răser, preşedinte provizoriu, face cunoscut că 
dr. Marx, la cererea delegaţiei trimisă de uniune, a acceptat 
funcţia de conducător al uniunii noastre. In consecinţă, d-l 
Roser l invită să ocupe locul de preşedinte. 

Dr. Marx arată că situaţia sa la Colonia este nesigură. 
Răspunsul pe care l-a primit de la fostul ministru Kihlwetter 
la cererea sa de renaturalizare seamănă a ordin de expulzare 
camuflat. El va înainta, bineînţeles, dunării naţionale o con
testaţie împotriva acestei hotărîri. Pe de altă parte, va trebui 
să se prezinte în faţa curţii cu juri pentru un pretins delict 
de presă. In plus, este foarte aglomerat cu lucrări din cauza 
dizolvării vremelnice a comitetului de redacţie al „Noii ga
zete renane" .  Cu toate acestea este gata să satisfacă în mod 
provizoriu, pînă la eliberarea d-lui Gottschalk, cererea mund
torHor. Guvenul şi burghezia trebuie să se convingă că, în 
pofida persecuţiior lor, se vor găsi întotdeauna oameni dis
puşi să se pună la diispoziţia muncitorilor. 

Dr. Marx vorbeşte apoi mai pe larg despre activitatea re
voluţionară a muncitorilor germani din străinătate şi, în în
chiere, subliniază rolul de seamă pe care l-au avut munci
torii în recenta revoluţie de la Viena. De aceea el propune 
să se trimită o adresă de salut Uniunii munitorilor de la 
Viena (propunerea este p.mită în unanimitate) „ .  

Preşedintele face propunerea (cu privire la ordinea de zi) 
de a se consacra prima oră discuţiilor privind interesele uniu-
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nii (adică de a se discuta problemele ei intene şi extene) , 
iar a doua oră discuţiilor privind probleme sociale şi politice, 
şi de a începe şedinţele la ora 8 şi jumătate (propunerea se 
acceptă) „. 

Publicat în 
„Zeitung des Arbeiter
Vereines zu Koln" nr. 40 
din 22 octombrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 



Din procesul-verbal al adunării generale 
a Uniunii muncitorilor din Colonia. 22 octombrie 1 848 

Preşeintele dr. Marx descide adunarea şi face unele 
consideraţii asupra sistemului votului indirect. 

Cetăţeanul Roser spune : m primit invitaţia de a trimite 
delegaţi la Congresul democraţilor care urmează să aibă loc 
la Berlin 1la 26 curent. In legătură u aceasta se pune însă 
problema dacă Uniunea muncitorilor să  trimită un delegat 
separat •sau împreună cu Asociaţia democrată. La ultima şe
dinţă a comitetului Uniunii a fost adoptată prima formulă 
anume de a acţiona independent, unnînd totuşi ca, în cazul 
că adunarea acceptă acest punct de vedere, ea să ţină seama 
şi de problema cheltuielilor care vor trebui făcute. De aceea 
fac următoarea propunere : 

Să alegem un delegat care să ne reprezinte numai pe noi, 
iar pentru acoperirea cheltuielilor le deplasare să contribuie 
fiecare în mod benevol. 

Propunerea este acceptată, fixîndu-se ca minim de contri
buţie suma de 1 groş de argint . . .  

Ca delegat la congresul de la Berlin a fost propus şi ales 
cetăţeanul Beust. 

Adunarea confirmă ca preşedinte al uniunii pe dr. Marx 
şi ca vicepreşedinte pe cetăţeanul Roser„ . 

Publicat în „Freiheit, 
Briderlichkeit, Arbeit" nr. 2 
din 29 octombrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 
Tradus din limba germană 
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O comunicare a lui Mrx 
în legătură cu evenimentele de la Viena 

D I N  PROCES UL-VERBAL AL ŞEDI NŢEI 
COMITET U LU I  U N I U N I I  MUNCITORILO R  BIN COLONIA 

6 NOIEMBRIE 1848 

„ .  Preşedintele dr. Marx face o scurtă comunicare n legă
tură cu evenimentele de la Viena, subliniid îndeosebi că 
numai din cauza repetatelor acte de trădare ale burgheziei 
vieneze Windischgrâtz a putut să ocupe oraşul„. 

Publicat în „Freiheit, 
Briderlichkeit, Arbeit" nr. 6 
din 12 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din limba germană 
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Adnotări 

„Revendicările partidului comunist în Germania" au fost scrise de 
K. Marx şi F. Engels, la Paris, între 21 şi 29 martie 1 848. Ele consti· 
tuiau platforma Ligii comuniştilor la începutul revoluţiei germane 
„Revendicările partidului comunist în Germania• au fost tipărite în 
jurul datei de 30 martie sub formă de manifest, iar la începutul lunii 
aprilie au fost publicate în ziarele democrate : „Berliner Zeitungs
Halle" ,  „Mannheimer Abendzeitung " ,  „Trier'sche Zeitung " ,  „Deutsche 
Allgemeine Zeitung•. 

„Revendicările partidului comunist în Germania• erau înmînate 
ca directivă membrilor Ligii comuniştilor care se repatriau în Ger
mania. In timpul revoluţiei, Marx, Engels şi adepţii lor s-au străduit 
să propage acest document-program printre masele populare. In 
preajma lui 10 septembrie 1 848, „Revendicările" au fost tipărite la 
Colonia sub formă de manifest şi difuzate de membrii Uniunii mun
citorilor din Colonia într-o serie de localităţi din Renania. Abstracţie 
făcînd de cîteva modificări stilistice neînsemnate, textul manifestu
lui se deosebeşte de textul publicat în aprilie 1 848 printr-o formu
lare diferită a punctului 10 (vezi volumul de faţă, pag. 4). La Con
gresul al doilea al democraţilor de la Berlin, ţinut în octombrie 1 848, 
Beust, delegatul Uniunii muncitorilor din Colonia, a luat cuvîntul în 
numele comisiei pentru rezolvarea problemei sociale şi a propus un 
program de măsuri care a fost luat aproape în întregime din „Re
vendicări" .  In noiembrie şi decembrie 1 848, la şedinţele Uniunii 
muncitorilor din Colonia s-au discutat unele puncte din „Revendi
cări" (în special punctele 1 şi 4) .  

„Revendicările" au mai fost publicate, într-o formă prescurtată, 
la sfîrşitul anului 1 848 sau începutul anului 1 89, ca broşură sepa
rată de către editura Weller din Leipzig ; în această ediţie au fost 
omise lozinca de la începutul documentului, al doilea alineat al 
punctului 9, ultima frază din punctul 10, iar din semnătură lipseşte 
cuvîntul „Comitetul •. - 3. 

2 Scrisoarea lui Marx a fost publicată în „L'Alba • din 29 iunie 1 848 
cu următoarea notă introductivă a redacţiei : „Publicăm scrisoarea 
de mai jos, primită din Colonia, pentru a arăta sentimentele pe c are 
le nutresc pentru Italia germanii cinstiţi, însufleţiţi de dorinţa arza
toare de a stabili legături frăţeşti între poporul italian şi cel ger· 
man, popoare asmuţite pînă acum unul împotriva celuilalt de catre 
despoţii europeni • .  Răspunsul redacţiei „L'Alba " , semnat de L. Ali-

37 M a rx Engels, Opere, voi. 5 
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nari, a fost citat parţial în articolul „Politica externă a Germaniei• 
(vezi volumul de faţă, pag. 173). 

„L'Alba" - ziar democratic italian care a apărut la Florenţa, 
intre 1847 şi 1849, sub conducerea lui Lafarina. - 8. 

3 „Noua gazetă renană" („Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demo
kratie") ,  cotidian care a apărut sub conducerea lui Marx, la Colonia, 
de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mai 1849. 

Indată după ce s-au reîntors din emigraţie în Germania, Max 
şi Engels au păşit la înfăptuirea proiectului lor : editarea unui or
gan revoluţionar, în care vedeau o armă puternică de influenţare a 
maselor populare. Ei şi-au ales ca reşedinţă Colonia, capitala Rena
niei, care, din punct de vedere economic şi politic, era una dintre 
cele mai dezvoltate regiuni germane. In Renania, unde se aflau 
numeroase cadre proletare, era în vigoare Codul lui Napoleon, care 
asigura presei o mai mare libertate decît j alnicul cod civil prusian. 
Pentru a sublinia cultivarea tradiţiilor revoluţionare ale „Gazetei 
renane" din anii 1842-1843 de sub conducerea lui Marx şi legătura 
ei cu noul organ, Marx şi Engels au hotărît să-l intituleze „Noua 
gazetă renană " .  La înfiinţarea acestui organ, ei au trebuit să înfrunte 
opoziţia unor comunişti şi democraţi (Biirgers, Hess şi alţii), care in
tenţionau să scoată la Colonia, sub aceeaşi denumire, o gazetă cu 
caracter îngust local. In locul acesteia, întemeietorii marxismului au 
păşit la înfiinţarea unei mari gazete politice, menită să influenţeze 
nu numai Renania, ci şi întreaga Germanie. In aprilie şi mai 1848, 
Marx şi Engels au desfăşurat o activitate intensă pentru plasarea 
acţiunilor gazetei, pentru alegerea de corespondenţi şi stabilirea de 
legături regulate cu gazetele democratice din celelalte ţări. O dată 
cu plasarea acţiunilor gazetei, adepţii lui Marx şi Engels, trimişi în 
diferite oraşe din Germania, luau măsuri şi pentru organizarea de 
comunităţi locale ale Ligii comuniştilor. După cum rezultă însă din 
scrisorile membrilor Ligii (W. Wolff, Dronke, Schapper, Born şi alţii), 
încercările de a întemeia comunităţi locale ale Ligii comuniştilor nu 
puteau fi pe atunci încununate de succes, din cauza lipsei de orga
nizare şi a stării de înapoiere politică a muncitorilor germani. Tinînd 
seama de acest fapt, Marx, Engels şi adepţii lor s-au manifestat pe 
arena politică ca aripă stingă a democraţiei, de fapt proletare. 
Aceasta a determinat şi orientarea „Noii gazete renane " ,  care apărea 
cu subtitlul de „Organ al democraţiei" .  

Ca organ d e  luptă a l  aripii proletare a democraţiei, „Noua ga
zetă renană• a avut rolul de educator al maselor populare, ridicin
du-le la luptă împotriva contrarevoluţiei. In dorinţa de a-i informa 
neîntîrziat pe cititorii ei asupra celor mai importante evenimente 
ale revoluţiei din Germania şi din Europa, redacţia scotea adeseori 
o a doua ediţie a gazetei ; dacă materialul nu încăpea în cele patru 
pagini, se tipăreau suplimente la numărul respectiv, iar dacă se 
primeau ştiri noi importante, se scoteau suplimente şi ediţii speciale, 
tipărite sub formă de foi volante. Articolele de fond, care precizau 
poziţia gazetei în problemele primordiale ale revoluţiei, erau scrise, 
de regulă, de Marx şi Engels. Aceste articole erau însemnate cu o 
steluţă : „*Koln" sau cu două steluţe : „**Koln " Dat fiind că Marx 
era ocupat, mai ales în primele luni de existenţă a gazetei, cu condu
cerea generală şi cu latura ei organizatorică, majoritatea articolelor 
de fond din timpul acela erau scrise de Engels. Uneori articolele 
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redacţionale însemnate cu o steluţă apăreau in alte rubrici ale ga
zetei (în coloanele cu ştiri din Italia, Franţa, Anglia, Ungaria şi din 
alte ţări) . In afară de redactarea corespondenţelor primite şi de aju
torul dat redactorului-şef în probleme de organizare, fiecare redactor 
al gazetei se mai ocupa şi de o serie de probleme precis delimitate. 
Engels a scris dări de seamă critice asupra dezbaterilor din Adu
narea naţională de la Berlin şi cea de la Frankfurt, precum şi arti
cole cu privire la desfăşurarea mişcării de eliberare naţională din 
Boemia, Poznan, Italia, la razboiul din Schleswig-Holstein, iar din 
noiembrie 1848 şi pînă în ianuarie 1849 o serie de articole privi
toare la Elveţia. Wilhelm Wolff a scris articole în legătură cu pro
blema agrară în revoluţia din Germania, cu situaţia ţăranilor şi cu 
mişcarea ţărănească, mai ales din Silezia 1 de asemenea el a răspuns 
şi  de cronica curentă, intitulată „Prin ţară " .  Georg Weerth a fost 
autorul foiletoanelor în proză şi versuri. Dronke, care a fost cîtva 
timp corespondentul „Noii gazete renane" la Frankfurt pe Main, a 
scris cîteva articole despre Polonia, iar prin martie-mai 1 849 cronica 
ştirilor din Italia. Ferdinand Wolff a fost timp îndelungat unul 
dintre corespondenţii gazetei la Paris. Colaborarea lui Heinrich Bir
gers la gazetă s-a mărginit, după spusele lui Marx şi Engels, la un 
singur articol, care de altfel a fost complet refăcut de Marx. Fer
dinand Freiligrath, intrat în redacţie în octombrie 1 848, a publicat în 
gazetă poeziile sale revoluţionare. 

„Noua gazetă renană •  a fost înfiinţată cu mijloace puse la dis
poziţie de acţionari. Totuşi, îndată după apariţia primului număr l 
gazetei, în care a apărut articolul lui Engels intitulat „Adunarea de 
la Frankfurt" (vezi volumul de faţă, pag. 14-18), un mare număr de 
acţionari burghezi au încetat să sprijine gazeta. Cînd după aceea 
„Noua gazetă renană • a luat apărarea insurgenţilor de la Paris, şi-au 
retras sprijinul şi cei mai mulţi dintre acţionarii rămaşi. 

Poziţia hotărîtă şi intransigentă a gazetei, internaţionalismul ei 
militant, faptul că în coloanele ei era demascată politica guvernului 
prusian şi a autorităţilor locale din Colonia, toate acestea au făcut 
ca „Noua gazetă renană• să fie chiar din primele luni de existenţă a 
ei ţinta unor atacuri furibunde din partea presei feudal-monarhiste 
şi liberal-burgheze, precum şi a unor persecuţii din partea guvernu
lui. Pentru a-i îngreuia lui Marx şderea în Renania, autoritaţile au 
refuzat să-i acorde cetăţenia prusiană şi au intentat apoi redactorilor 
gazetei o serie întreagă de procese, mai cu seamă lui Marx şi 
Engels. După evenimentele din septembrie de la Colonia, autorităţile 
militare au instituit la 26 septembrie 1 848 starea de asediu în oraş 
şi au interzis apariţia mai multor gazete democratice, printre care 
şi  a „Noii gazete renane" .  Pentru a nu fi arestaţi, Engels, Dronke şi 
Ferdinand Wolff au fost nevoiţi să părăsească pentru n timp Co
lonia 1 Wilhelm Wolff a trebuit să plece pentru scurtă vreme în 
Palatinat, apoi să se ascundă cîteva luni chiar la Colonia de urmă
ririle poliţiei. După ridicarea stării de asediu, gazeta a reînceput să 
apară la 1 2  octombrie, datorită lui Marx, care, făcînd sforţări eroice, 
a reuşit să învingă o serie de greutăţi de ordin financiar şi orga
nizatoric : el a trebuit să investească în gazetă toţi banii săi dispo
nibili. Pînă în ianuarie 1 849, în urma plecării silite a lui Engels din 
Germania, toată greutatea muncii de redacţie, inclusiv întocmirea 
articolelor de fond, a căzut pe umerii lui Marx. 
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După lovitura contrarevoluţionară din Prusia s-a înteţit în mod 
deosebit prigoana judiciară şi poliţienească împotriva redactorilor 
„Noii gazete renane".  Procesele intentate de guvern în februarie 1849 
lui Marx, Engels şi Korff şi comitetului regional renan al democra
ţilor s-au terminat prin achitarea ac uzaţilor de către curtea cu juri. 

ln ciuda prigoanei şi  a şicanelor poliţieneşti, „Noua gazetă re
nană• a apărat cu mult curaj interesele democraţiei revoluţionare, 
interesele proletariatului. ln mai 1849, cînd reacţiunea a pornit o 
contraofensivă generală, guvernul prusian, folosindu-se de faptul că 
Marx nu obţinuse cetăţenia, a dat ordin să fie expulzat din Prusia. 
Expulzarea lui Marx şi represaliile împotriva celorlalţi redactori ai 
„Noii gazete renane" au dus la încetarea apariţiei gazetei. Ultimul 
număr al „Noii gazete renane",  nr. 301, tipărit în roşu, a apărut în 
ziua de 19 mai 1849. ln articolul de adio către muncitori, redactorii 
gazetei au declarat că „ultimul lor cuvint va fi întotdeauna şi pre
tutindeni : eliberarea clasei muncitoare I " .  - 13. 

4 In şedinţa din 19 mai a Adunării naţionale de la Frankfurt, Raveaux 
a propus ca deputaţii prusieni, aleşi concomitent şi în Adunarea 
de la Berlin, să aibă dreptul de a accepta ambele mandate. Decretul 
din 22 mai 1848 al lui Auerswald, ministrul de interne al Prusiei, la 
care se referă articolul (vezi pag. 17), dădea lămuriri în acelaşi sens. 

In acest articol, ca şi în cele ce urmează cu privire la Adunarea 
naţională de la Frankfurt, Marx şi Engels s-au folosit de procesele
verbale stenografice, apărute apoi într-o ediţie specială : „Steno
grafischer Bericht ilber die Verhandlungen der deutschen Consti
tuirenden VeSammlung zu Frankfurt am Main " („Procese-verbale 
stenografice ale şedinţelor Adunării naţionale constituante de la 
Frankfurt pe Main") ,  Frankfurt pe Main, 184--1849. - 15. 

5 Mentalitatea lor mărginilă de supuşi credincioşi - expresie a lui von 
Rochow, ministrul de interne din Prusia, devenită binecunoscută în 
Germania. - 1 6. 

6 Preparlamentul - adunarea oamenilor politici din statele germane, 
care s-a întrunit la Frankfurt pe Main între 31 martie şi 4 aprilie 
1848. Majoritatea covîrşitoare a delegaţilor Preparlamentului apar
ţinea curentului monarhist-constituţional. Preparlamentul a adoptat o 
hotărîre cu privire la convocarea unei adunări naţionale pe întreaga 
Germanie şi a elaborat un proiect l „Drepturilor şi revendicărilor 
fundamentale ale poporului german" ,  document care proclama în 
vorbe unele libertăţi burgheze, în fapt însă lăsa neatinse bazele 
regimului absolutist semifeudal existent în Germania. - 16. 

7 Aşa-numiţii „oameni de încredere ai Dietei" (hommes de confiance 
de la diete) , care reprezentau guvernele statelor germane, fuseseră 
convocaţi de forul central al Confederaţiei germane - Bundestagul 
de la Frankfuit pe Main. „Oamenii de încredere" s-au întrunit între 
30 martie şi 8 mai 1848, în cadrul Bundestagului, unde au elaborat 
proiectul constituţiei Germaniei, întocmită în spirit monarhist-con
stituţional. - 1 6. 

8 La 22 mai 1815 a fost publicat decretul regelui Prusiei cu privire la 
crearea unei „reprezentanţe a poporului" , prin care promitea insti
tuirea adunărilor provinciale a reprezentanţilor stărilor sociale - a 
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unli organ reprezentativ pe întreaga Prusie - şi adoptarea unei 
constituţii. Dar toate acestea s-au redus la crearea, în virtutea legii 
din 5 iunie 1823, a adunărilor provinciale a reprezentanţilor stărilor 
sociale (landtagurile) cu funcţii consultative limitate. 19. 

9 Titlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S. - 21 .  

I O Sanfediştil (de la santa Iede, adică credinţa sfîntă) se numeau mem
brii detaşamentelor teroriste organizate de puterea papală la începu
tul secolului al XIX-iea, care duceau lupta împotriva mişcării de 
eliberare naţională din Italia. - 22. 

1 1  10 august 1792 - ziua răsturnării monarhiei în Franţa, ca urmare 
a răscoalei populare. 

La 29 iulie 1830 a fost răsturnată dinastia Bourbonilor în Franţa. 
In 1820 a izbucnit la Neapole revoluţia condusă de carbonari, 

membrii organizaţiei secrete întemeiate în Italia la începutul seco
lului al XIX-iea. In urma amestecului puterilor care făceau parte din 
Sfînta Alianţă, revoluţia a fost înnăbuşită. - 23. 

1 2  Wilhelm Teii şi Arnold Winkelried - eroii legendelor populare 
despre războiul de eliberre l elveţienilor împotriva habsburgilor 
de la sfîrşitul secolului al XIII-iea şi începutul secolului al 
XIV-lea. - 23. 

1 3 Este vorba de convenţiile cantoanelor elveţiene cu statele europene 
cu privire la furnizarea de soldaţi mercenari. Astfel de convenţii au 
fost încheiate începînd din secolul al XV-iea pînă la mijlocul seco
lului al XIX-iea. În decursul unui şir întreg de revoluţii burgheze 
din secolul al XVIII-iea şi al XIX-iea, mercenarii elveţieni au servit 
drept armă contrarevoluţiei monarhiste. - 23. 

1 4 Este vorba de sculptura lui Thorwaldsen care reprezintă un leu mu
ribund. Sculptura a fost expusă la Lucerna în amintirea soldaţilor 
elveţieni care au murit la 10 august 1 7'2 apărînd palatul regal din 
Paris împotriva asaltului poporului. - 23. 

1 5 24 februarie 1848 
Franţa. - 23. 

ziua răsturnării monarhiei lui Ludovic-Filip în 

1 6  Acest articol a fost scris iniţial de d-l Biirgers, dar Marx, după cum 
a scris el însuşi mai tîrziu, redactînd articolul, a folosit numai j u
mătate din el, iar cealaltă jumătate a refăcut-o. - 24. 

1 7 Steme. „Viaţa şi părerile lui Tristram Shandy gentlemanul • ,  voI. I, 
cap. XI. - 27. 

1 8  Este vorba de Adunarea naţională din Prusia, convocată Ia B erlin 
în ziua de 22 mai 1848 pentru a elabora, „în înţelegere cu coroana• ,  
constituţia. Legea electorală din 8 aprilie 1848 statornicea alegeri pentru 
Adunare pe baza votului universal, limitat totuşi prin faptul că ale
gerile erau indirecte (adică în două reprize) . Majoritatea deputaţilor 
era compusă din reprezentanţii burgheziei şi i birocraţiei prusiene. 
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In articolele lor cu pnv1re la dezbaterile din Adunarea naţională 
prusiană, Marx şi Engels s-au folosit de procesele-verbale stenogra
fice, care au apărut apoi într-o ediţie separată : „Verhandlungen der 
constituierenden Versammlunq fir Preussen • („Dezbaterile Adunării 
constituante din Prusia" ) .  Berlin, 1848. - 27. 

1 9  Aici, ca şi în alte articole, Marx şi Engels ii numeau astfel în mod 
ironic pe Camphausen, făcind aluzie la subtitlul unei cărţi foarte cu
noscute pe atunci : K. Rotteck. „Allgemeine Geschichte vom Anfang 
der historischen Kenntniss bis auf unsere Zeiten ; fir denkende Ge
schichtsfreunde" („Istoria universală de la începutul cunoaşterii isto
rice pînă în timpurile noastre ; pentru prietenii istoriei care gîn
desc") ,  Freiburg şi Constanţa, 1813-1818. - 27. 

20 „Staats-Zeilung• - denumire prescurtată a lui „Allgemeine Prens
sische Staats-Zeitung " ,  ziar fondat la Berlin în 1819 ; din 1819 şi pînă 
în aprilie 1848 a fost semioficiosul guvernului prusian ; din mai 1848 
şi pînă în iulie 1851 a apărut sub titlul : „Preussischer Staats
Anzeiger" ,  în calitate de oficios al guvernului prusian. - 27. 

2 1  A doua Dietă unită a fost convocată pentru 2 aprilie 1848 în timpul 
guvernului Camphausen. Ea era un organ alcătuit din reprezentanţii 
tuturor dietelor provinciale din Prusia. Ea a adoptat legea cu privire 
la alegerile pentru Adunarea naţională din Prusia şi a votat împru
mutul pe care-l refuzase guvernului Dieta unită din 1847. După 
aceasta dieta a fost dizolvată Ja 10 aprilie 1848. - 28. 

22 Vezi H. Heine. „Germania. O poveste de iarnă", cap. XVII. - 29. 

23 După cum spune legenda, în jurul anului 390 i.e.n., în timpul năvă
lirii galilor în Roma, Capitoliul - o colină fortificată din Roma, pe 
care se aflau apărătorii oraşului - a fost salvat numai datorită 
gîgîitului gîştelor din templul zeiţei Junona, care a trezit garda din 
somn. - 30. 

24 Conform mitului grec, copiii reginei Leda din Sparta şi ai lui Jupiter 
au ieşit din ouă. 

Castor - fiul Ledei, erou din antichitatea greacă ; numele lui a 
fost dat şi unei stele din constelaţia Gemenilor. - 30. 

25 Este vorba de mareşalul dietei, preşedinte al dietei provinciale din 
Prusia. - 31 .  

26 Confederaţia germană - uniunea statelor germane, creată la 8 iunie 
1815 la Congresul de la Viena ; lipsa unui guvern :entral, menţinerea 
a trei duzini de state germane cu rînduielile lor feudal-absolutiste, 
toate acestea au adîncit fărîmiţarea politică şi economică a Germa
niei, împiedicind dezvoltarea ei pe calea progresului. - 36. 

27 Grossbeeren şi Dennewitz - localităţi din Prusia nu departe de Ber
lin ; în luptele de la Grossbeeren (23 august 1813) şi de la Dennewitz 
(6 septembrie 18 13) , armata coaliţiei, din care făceau parte şi trupe 
prusiene, a repurtat victorii asupra armatei lui Napoleon. - 36. 

28 Din balada „Lenore• de G. . Birger. - 39. 
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29 In Adunarea naţională de la Frankfurt, alături de aripa stingă (Blum, 
Vogt şi  alţii), se formase şi aripa extremă stingă, sau partidul radical
democrat (Ruge, Sch!Offel, Zitz, Trtitzschler şi alţii) . - 42. 

30 Bundestagul, înfiinţat în conformitate cu hotărîrea Congresului de 
la Viena din 1 815, a fost forul central al Confederaţiei germane. El 
îşi avea sediul la Frankfurt pe Main. Prin faptul că Bundestagul, din 
care făceau parte reprezentanţii statelor germane, nu dispunea de o 
putere reală, el a devenit unealta politicii reacţionare a guvernelor 
germane. După revoluţia din martie 1848, forţele reacţionare au în
cercat să învioreze activitatea Bundestagului, cu scopul de a lupta 
împotriva principiului de suveranitate a poporului şi a unirii Ger
maniei pe bază democratică. - 43. 

3 1  H. Heine. „Germania. O poveste de iarnă", cap. XVI. - 44. 

32 „Dezbaterile conciliatoare• („Vereinbarungsdebatten") au fost numite 
de Marx şi Engels dezbaterile Adunării naţionale din Prusia convo
cate la Berlin în mai 1 848 pentru a elabora, „în înţelegere cu co
roana•, constituţia. Marx şi Engels au numit Adunarea de la Berlin 
care acceptase această formulă, renunţînd astfel la principiul suve
ranităţii poporului, „o adunare conciliatoare" („Vereinbarungsver
sammlung"), iar pe deputaţii partizani ai acestei concilieri - „con
ciliatori" („Vereinbarer") .  - 47. 

33 Seehandlung (Comerţul maritim) - societate de comerţ şi de credit, 
fondată în 1772 în Prusia, care se bucura de o serie de privilegii 
importante acordate de stat. Ea punea la dispoziţia guvernului îm
prumuturi însemnate şi juca de fapt rolul de bancher şi de samsar 
al guvernului în chestiuni financiare. In 1904 ea a fost oficial trans
formată în Banca de Stat a Prusiei. - 49. 

34 In Poznan, după revoluţia din martie 1848, a izbucnit insurecţia polo
neză de eliberare naţională de sub jugul reacţionar al Prusiei. La 
această mişcare au participat în mare măsură, pe lingă elementele 
de şleahtici aflaţi în fruntea ei, ţărani şi meseriaşi. In martie 1848 
guvernul prusian s-a văzut nevoit să promită înfiinţarea unei co
misii pentru introducerea unor reforme în Poznan, şi anume : orga
nizarea de unităţi militare poloneze, numirea de polonezi în posturi 
administrative şi altele, precum şi recunoaşterea limbii polone ca 
limbă oficială în Poznan. Astfel de promisiuni au fost făcute şi în 
Convenţia din Iaroslaveţ (vezi adnotarea 195), pentru ca prin vicle
şug să-i constrîngă pe polonezi să depună armele. Decretul regal din 
14 aprilie 1848 hotărîse împărţirea ducatului Poznan în două părţi : 
partea de răsărit - poloneză, şi cea de apus - „germană •, care nu 
urma să fie supusă „reorganizării •.  După înnăbuşirea sîngeroasă a 
insurecţiei din Poznan, linia de demarcaţie a fost mutată din lună 
în lună tot mai mult spre răsărit, pînă cînd a fost cotropit aproape 
tot teritoriul marelui ducat Poznan. „Reorganizarea • promisă polo
nezilor nu a fost înfăptuită. - 52. 

35 „Teoria concilierii" („Vereinbarungstheorie") - prin care burghezia 
din Prusia, reprezentată de Camphausen şi Hansemann, căuta să jus
tifice trădarea ei - consta în aceea că Adunarea naţională prusiană, 
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rămînînd „pe terenul legalităţii " ,  trebuia să se limiteze la instaurarea 
unui regim constituţional pe calea înţelegerii cu coroana. - 58. 

3G In sumarul numarului respectiv din „Noua gazetă renană",  articolul 
era intitulat „Noua împărţire a Poloniei", pe cînd în corpul ziarului 
articolul purta titlul „A şaptea împărţire a Poloniei". - 60. 

37 „Kolnische Zeitung" nr. 1 6 1  din 9 iunie 1848. 
„Kolnische Zeitung• - cotidian german care a apărut sub acest 

titlu cu începere din 1 802. Intre 1 848 şi 1 849 a oglindit politica laşă 
şi trădătoare a burgheziei liberale prusiene ; cotidianul a dus în per
manenţă o campanie furibundă împotriva „Noii gazete renane". - 62. 

38 Enea - în mitologia greacă unul dintre apărătorii Troiei, fiul lui 
Anchise şi al zeiţei Afrodita ; după cucerirea şi  prădarea de către 
greci a Troiei, el s-a salvat şi a ajuns, după îndelungate peregrinări, 
pe coastele Italiei. Peregrinările lui Enea au fost descrise de Virgiliu 
în epopeea „Eneida • . - 62. 

39 Parafrazarea unor rînduri din epopeea ,,Iliada" de Homer. - 62. 

40 Este vorba de reîntoarcerea la Berlin, la 4 iunie 1 848, a unuia dintre 
fruntaşii camarilei reacţionare de la curte, a principelui de Prusia, 
care în timpul revoluţiei din martie fugise în Anglia. - 62. 

4 1  Parafrazarea începutului poemei „Reinecke Fuchs" de Goethe. - 64. 

42 Aluzie la dialectul berlinez. - 64. 

43 Repealeri - (de la cuvîntul Repeal of Union - revocarea uniunii) 
- adepţii revocării Uniunii anglo-irlandeze din 1801 . Uniunea anglo
irlandeză a fost impusă Irlandei de către guvernul englez după înnă
buşirea răscoalei irlandeze din 1 798. Uniunea a înlăturat ultimele 
rămaşiţe de autonomie a Irlandei şi a desfiinţat parlamentul irlandez. 
Revendicarea desfiinţării uniunii a devenit, începînd din deceniul 
al 3-l>a al secolului al XIX-iea, una dintre cele mai populare lozinci 
ale mişcării irlandeze de eliberare naţională. ln 1 840 a fost înfiinţată 
Repeal Association (Asociaţia militanţilor pentru independenţa !:lan
dei). - 64. 

44 Comisia celor cincizeci a fost aleasă de Preparlament în aprilie 1 848. 
Cei mai mulţi dintre membrii ei aparţineau majorităţii monarhist
constituţionale din Preparlament. Comisia celor cincizeci a respins 
propunerea Bundestagului privitoare la întemeierea unui directoriu 
compus din trei inşi, în calitate de putere centrală provizorie a Con
federaţiei germane. La începutul lunii iunie 1 848, o propunere ase
mănătoare a fost făcută de comisia aleasă de Adunarea naţională de 
la Frankfurt. Ca rezultat al dezbaterilor din Adunarea naţională de 
la 28 iunie 1 848 a fost adoptată hotărîrea de a se organiza o putere 
centrală provizorie, alcătuită din regentul imperial şi din guvernul 
imperial. - 64. 

45 „Patrimoniul în tregii naţiuni• - inscripţie făcută de muncitorii înar
maţi din Berlin pe paltul principelui fugar al Prusiei. - 64. 
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46 Este vorba de înnăbuşirea răscoalei republicane din Baden în aprilie 
1848, condusă de democraţii mic-burghezi F. Hecker şi G.  Struve ; 
regiunile principale ale răscoalei au fost Ţara lacurilor (Seekreis) 
şi Pădurea Neagră. - 64. 

41 „Deutsche Zeilung• - cotidian burghez-liberal, organul monarhişti
lor constituţionali, adepţii unirii Germaniei sub hegemonia Prusiei. 
A apărut din 1847 pînă în 1 850 ; pînă în octombrie 1848 a apărut la 
Heidelberg (sub conducerea cunoscutului istoric burghez Gervinus) , 
apoi la Frankfurt pe Min. - 65. 

48 La 9 iunie 1848 Adunarea naţională de la Frankfurt a respins pro
punerea ca ratificarea viitorului tratat de pace cu Danemarca să fie 
de competenţa Adunării naţionale. Prin aceasta Adunarea a renunţat 
să se amestece în rezolvarea problemei Schleswig-Holsteinului, dind 
deplină libertate de acţiune Bundestagului. - 69. 

49 La 3 iunie 1848 Adunarea naţională de la Berlin a discutat propunerea 
de a participa la procesiunea organizată de studenţi la mormîntul 
luptătorilor căzuţi în revoluţia din martie ; cu majoritate de voturi 
acestă propunere a fost respinsă. - 74. 

50 Versuri din imnul prusian. 77. 

51 In manifestele din 16  mai şi 3 iunie 1848, sub presiunea masele>r 
populare, împăratul austriac Ferdinand I s-a văzut silit să declare 
Reichstagul austriac o Adunre constituantă. - 78. 

52 In articolul de faţă se compară rezultatele alegerilor suplimentare 
pentru Adunarea naţională de la Frankfurt, care au avut luc la Co
lonia la 14 iunie 1848, cu alegerHe generale pentru această adunare 
care au avut loc la 10 mai. - 87. 

53 Uniunile cetăţeneşti (Brgervereine) , înjghebate după revoluţia din 
martie din Prusia, au fost organizaţii ale elementelor burgheze mo
derate, care îşi puneau ca sarcină păstrarea „legalităţii • şi „ordinii • 
în cadrul monarhiei constituţionale, precum şi lupta împotriva „anar
hiei", adică împotriva mişcării democratice revoluţionare. - 87. 

54 Asociaţia democrată din Colonia, care îşi ţinea întrunirile în sala 
Stollwerk, a fost înfiinţată în aprilie 1848 ; din asociaţie, alături de 
mic-burghezi, făceau parte muncitori şi meseriaşi. Marx şi Engels au 
intrat în Asociaţia democrată pentru a influenţa elementele prole· 
tare şi a·i determina la acţiuni hotărîte pe democraţii mic-burghezi. 
Marx a participat activ la conducerea asociaţiei : Marx, Engels şi alţi 
membri ai redacţiei „Noii gazete renane" stăruiau în cadrul întru· 
nirilor Asociaţiei democrate să se ia hotărîri care să demaşte politica 
rădătoare a guvrnului prusian şi să înfiereze poziţia şovăielnică a 
Adunărilor naţionale de la Frankfurt şi Berlin. In aprilie 1849, Marx 
şi adepţii lui, recînd în moo practic la făurirea partidului proletar, 
au rupt din punct de vedere organizatoric u demoraţia mic-bur
gheză şi au părăsit Asociaţia democrată. - 87. 
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55 La 14 iunie 1 848, muncitorii şi meseriaşii din Berlin, revoltaţi intre 
altele de faptul că Adunarea naţională prusiană renegase revoluţia 
din martie (vezi volumul de faţă, pag. 7-86), au luat cu asalt arse
nalul, pentru ca, înarmînd poporul, să apere cuceririle revoluţiei şi 
s-o ducă mai departe. Acţiunea muncitorilor din Berlin a fost însă 
spontană şi neorganizată. lntăririle militare sosite la timp, împreună 
cu detaşamentele gărzii civile şi ale celei cetăţeneşti, au reuşit repede 
să respingă p oporul şi să-l dezarmeze. - 89. 

56 ln rezoluţia adoptată la 15 iunie 1848 de Adunarea naţională pru
siană, sub presiunea acţiunii revoluţionare a maselor muncitoare din 
Berlin, se spunea că Adunarea „nu are nevoie să fie apărată de for
ţele armate şi că se pune sub protecţia populaţiei din Berlin". - 89. 

57 In noaptea de 3 spre 4 august 1789, Adunarea constituantă franceză, 
sub presiunea mişcării crescînde a ţăranilor, a proclamat în mod so
lemn desfiinţarea unei serii de servituţi feudale, de fapt dej a lichi
date de ţărănimea răsculată. Totuşi, legile promulgate ulterior anulau 
fără răscumpărare numai corvezile personale. Lichidarea fără răscum
părare a tuturor servituţilor feudale a fost înfăptuită abia în perioada 
dictaturii iacobine, prin legea din 17 iulie 1793. - 89. 

58 La 21 martie 1848, regele Prusiei, Frederic-Wilhelm al IV-iea, înspăi
mîntat de luptele de baricade din Berlin, a adresat un manifest : 
„Către poporul meu şi către naţiunea germană• ,  prin care promitea 
crearea unei instituţii reprezentative pe stări, introducerea constitu
ţiei, instituirea responsabilităţii miniştrilor, dezbateri orale publice în 
j ustipe, curţi cu juri etc. - 89. 

59 Vîşehrad - partea de sud a oraşului Praga, unde se află străvechea 
citadelă ru acelaşi nume, pe malul drept al rîului Vltava. 

Hradcin - partea de nord-vest a oraşului Praga, unde se află 
un străvechi castel care domină întregul oraş. - 91 .  

60 Congresul slav s-a întrunit la 2 iunie 1 848 la Praga. La congres au 
ieşit la iveală două curente antagoniste în mişcarea naţională a 
popoarelor slave asuprite de imperiul Habsburgilor. Curentul de 
dreapta, liberal moderat, din care făceau parte conducătorii congre
sului (Palacky, Safafik), încerca să rezolve problema naţională prin 
menţinerea şi consolidarea monarhiei habsburgice. Curentul de stînga, 
democratic (Sabina, Fric, Libelt etc.),  se ridica cu toată energia îm
potriva acestei tendinţe şi năzuia spre acţiuni comune cu mişcarea 
revoluţionar-democratică din Germania şi din Ungaria. O parte din 
delegaţii congresului, şi anume cei care făceau p arte din aripa ra
dicală şi care au luat parte activă la insurecţia de la Praga, au fost 
supuşi unor crunte represiuni. La 16 iunie, reprezentanţii aripii libe
rale moderate, rămaşi la Praga, au amînat fără termen lucrările con
gresului. - 91 .  

61  Code civil - Codul civil al  lui  Napoleon, introdus în regiunile 
cucerite de francezi în Germania de vest şi de sud-vest ; a rămas 
în vigoare în Renania după alipirea ei la Prusia. - 104. 

62 Din ordinul generalului prusac Pfuel, participanţii la răscoala din 
Poznan din martie 1 848 căzuţi prizonieri erau raşi pe cap, însenaţi 
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cu piatra iadului pe mîini şi pe urechi. De a1c1 provine şi porecla 
dată generalului Pfuel - von Hollenstein (piatra iadului) . - 106. 

63 Din piesa lui F. Raimund „Fata din lumea zînelor, sau ţăranul milio
nar". - 108. 

64 30 martie 1848 ziua în care şi-a început activitatea guvernul 
Camphausen. - 108. 

65 Guvernul provizoriu din Milano a fost format la 22 martie 1848, in 
urma răscoalei populare victorioase din Lombardia, îndreptate îm
potriva stăpînirii austriece în Italia ; trupele austriece au fost izgo
nite din Milano şi în guvern au intrat reprezentanţii burgheziei libe
rale, în frunte cu G. Casati. - 1 10. 

66 Pandurii - formaţii militare care făceau parte din armata austriacă, 
constituind un fel de unităţi neregulate de infanterie. - 1 10. 

67 Din poezia lui H. Heine. „Cavalerul Olaf". - 1 13. 

68 „Neue Berliner Zeitung• - cotidian reacţionar german, care a apă
rut la Berlin din iunie şi pînă în octombrie 1848. - 1 1 4. 

69 Newgate - închisoare din Londra. - 1 15. 

70 Aşa a fost numită „Deutsche Zeitung",  după numele conducătorului 
său Gervinus (vezi adnotarea 47). - 1 16. 

71 Expresie din mesajul regelui Prusiei Frederic-Wilhelm al IV-iea pro
nunţat la deschiderea Dietei provinciale unite de la 11 aprilie 1847. 
In acest mesaj, regele declarase că niciodată nu va admite adop
tarea unei constituţii, pe care o caracterizase drept un „petic de 
hîrtie mîzgălit • .  - 1 16. 

72 Aluzie la Camphausen, care în tinereţe se ocupase cu comerţul de 
ulei şi grîne, şi la Hansemann, care la începutul carierii sale a făcut 
negoţ cu lină. - 1 16. 

73 Privitor la „Kolnische Zeitung• vezi adnotarea 37. - 1 17. 

74 Goethe. „Faust", partea I, scena a XVI-a („Grădina Mrtei " ) .  - 1 17. 

75 Proiectul de lege privitor la înfiinţarea băncilor agricole prevedea 
întemeierea unor instituţii ipotecare de credit pentru a realiza răs
cumpărarea servituţilor ţărăneşti în condiţiile cele mai avantajoase 
pentru moşieri. - 120. 

76 Este vorba de răscoala spontană a muncitorilor textilişti din Praga 
în a doua jumătate a lunii iunie 1844. Mişcarea muncitorilor, însoţită 
de devastarea fabricilor şi de distrugerea maşinilor, a fost înnăbuşită 
cu cruzime de trupele guvernamentale austriece. - 121.  

77 „Berliner Zeitungs-HaJe• - cotidian german editat de G. Julius la 
Berlin cu începere din 1846 ; între 1848 şi 1849 era unul dintre orga
nele democraţiei mic-burgheze. - 121.  
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78 Denumirea prescurtată a comitetului format din cetăţeni, garda na
ţională şi studenţi, care a fost înfiinţat la Viena în mai 1848 pentru 
menţinerea ordinii şi securităţii şi pentru apărarea drepturilor po
porului. - 122. 

79 Este vorba de Comisia guvernamentală pentru problemele muncito
reş ti, care se întrunea în palatul Luxemburg sub preşedinţia lui 
Louis Blanc ; ea fusese instituită de guvernul provizoriu la 28 februa
rie 1848 sub presiunea muncitorilor, care cereau înfiinţarea unui 
minister al muncii. Activitatea practică a acestei aşa-numite comisii 
de la Luxemburg, alcătuită din reprezentanţii muncitorilor şi ai patro
nilor, se reducea la o mediaţie în conflictele de muncă, soluţionate 
adsea, din cauza tacticii de conciliere a lui Louis Blanc, în folosul 
p atronilor. După acţiunea maselor populare din 15 mai 1848, în care 
rolul principal l-au jucat muncitorii din Paris, guvernul a lichidat 
la 16 mai 1 848 Comisia din palatul Luxemburg. 

Atelierele naţionale au fost înfiinţate, îndată după revoluţia din 
februarie 1 848, printr-un decret al guvernului provizoriu francez. 
Prin această măsură se urmărea pe de o parte discreditarea în rîn
durile muncitorimii a ideilor lui Louis Blanc cu privire la organi
zarea muncii, iar pe de altă parte folosirea muncitorilor din 
atelierele naţionale, organizate milităreşte, în lupta împotriva prole
tariatului revoluţionar. Dar prin faptul că planul provocator de dez
binare a clasei muncitoare a dat greş şi muncitorii ocupaţi în ate
lierele naţionale se pătrundeau tot mai mult de starea de spirit 
revoluţionară, guvernul burghez a recurs la o serie de măsuri în 
vederea lichidării atelierelor naţionale (reducerea numărului de 
muncitori, trimiterea lor în provincie pentru a efectua lucrări pu
blice etc.). Aceste măsuri au stîrnit indignarea proletariatului pari
zian, constituind unul dintre motivele izbucnirii insurecţiei din iunie 
de la Paris. După înnăbuşirca insurecţiei, guvernul Cavaignac a 
decretat la 3 iulie 1848 dizolvarea atelierelor naţionale. 

Legea cu privire Ia interzicerea în trunirilor a fost adoptată la 
7 iunie 1848 de Adunarea constituantă franceză de teama nemulţu
mirii crescînde a proletariatului francez ; legea interzicea orice adu
nări şi  mitinguri sub cerul liber şi prevedea, în caz de încălcare a 
ei, o pedeapsă pînă la 10 ani închisoare. - 126. 

80 „Aimables laubourgs • (simpaticele suburbii) - aşa numea Ludovic
Filip suburbiile Parisului. - 127. 

81 Garda mobilă a fost înfiinţa:ă prin decretul guvrnului provizoriu 
la 5 februarie 1 848 pentru a lupta împotriva maselor populare cu 
stare de spirit revoluţionară. Aceste detaşamente, formate mai mult 
din lumpenproletariat, au fost folosite la înnăbuşirea insurecţiei din 
iunie. - 127. 

82 Palais Roya/ - palatul din Paris, care a servit din 13 ca reşe
dinţă lui Ludovic al XIV-iea şi care din 1 692 a trecut în proprietatea 
ramurii de Orleans a Bourbonilor. După revoluţia din februarie 1 848, 
palatul a fost declarat proprietate de stat, iar denumirea lui schim
bată în Palais National. - 127, 

83 Este vorba de cafeneaua Tortoni de pe Boulevard des Italiens ; în 
această cafenea şi în apropierea ei se încheiau tranzacţii de bursă 
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în orele cînd bursa era închisă. Pentru a o deosebi de bursa oficială, 
cafeneaua Tortoni şi străzile invecinite au fost numite „bursa 
mică " .  - 127. 

84 „The Northen Star• - săptăminal englez, principalul organ de presă 
al cartiştilor, fondat în 1837 de O'Connor ; a apărut pînă în 1852, mai 
intîi la Leeds, iar din noiembrie 1844 la Londra. Din septembrie 1845 
pînă în martie 1848 a colaborat la el şi F. Engels. 

In nota din 24 iunie 1848, „Northern Star" a scris : „«Neue 
Rheinische Zeitung» («Noua gazetă renană»), care s-a declarat «Or
gan al democraţiei», este redactată cu o măiestrie rară şi se distinge 
printr-un curaj extraordinar ; salutăm gazeta ca pe un talentat şi 
destoinic tovarăş în lupta hotărîtoare împotriva oricărei tiranii şi 
nedreptăţi". - 131. 

8i Este vorba de lupta de la Leipzig in 1 6-19 octombrie 1813, la care 
au luat parte armatele Rusiei, Prusiei, Austriei şi Suediei. Lupta s-a 
terminat cu victoria armatei aliaţilor împotriva armatei lui Napo
leon. - 133. 

86 Aşa-numita gardă republicană - un detaşament de 2.600 de oameni 
puşi la dispoziţia prefectului de poliţie - a fost înfiinţată la 
16  mai 1848 prin decretul guvernului francez, speriat de acţiunile 
revoluţionare de la 15 mai ale muncitorilor din Paris. Garda repu
blicană, aflată sub comanda unor ofiţeri contrarevoluţionari, trebuia 
să asigure ordinea la Paris. - 135. 

87 Societatea drepturilor omului şi ale cetăţeanului - organizaţie de
mocratică mic-burgheză, condusă de Barbes, Hubert şi alţii ; a luat 
naştere în perioada monarhiei din iulie. Din societate făceau parte 
o serie de cluburi democratice din capitală şi din provincie. Ea avea 
ca ţel lupta pentru traducerea în fapt a Declaraţiei iacobine din 
1793 a drepturilor omului şi ale cetăţeanului. Spre deosebire de 
multe alte organizaţii mic-burgheze, Societatea drepturilor omului şi 
ale cetăţeanului nu renunţa la lupta armată împotriva contrarevolu
ţiei. Unii dintre membrii acestei societăţi au fost conducătorii insu
recţiei din iunie. Astfel, ofiţerul în retragere Kersausie, care a elaborat 
planul insurecţiei din iunie, a fost preşedintele Comitetului de ac
ţiune al Societăţii drepturilor omului şi ale cetăţeanului. - 136. 

88 Apărătorii Saragossei s-au acoperit de glorie prin fermitatea lor 
eroică în războiul de eliberare al poporului spaniol împotriva stă
pinirii napoleoniene ; oraşul a fost de două ori asediat de francezi 
(în iunie-august şi în decembrie 1808) ; în februarie 1809 Saragossa 
a capitulat în faţa forţelor copleşitoare ale francezilor, pierzînd mai 
mult de 40.000 de oameni. - 138. 

89 Garda municipală din Paris, înfiinţată după revoluţia din iulie 1830, 
era subordonată prefectului de poliţie ; ea era folosită la înnăbuşirea 
răscoalelor populare. După revoluţia din februarie 1848, garda mu
nicipală a fost dizolvată. - 141. 

90 Este vorba de şedinţa Adunării naţionale franceze din 25 iunie 1848, 
a cărei dare de seamă a fost publicată de „Noua gazetă renană" din 
29 iunie. - 143. 
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9 1 Insula Louvier, despărţită de malul drept al Senei printr-un braţ 
îngust, a fost unită în 1844 cu uscatul şi formează spaţiul dintre bu
levardul Morland şi cheiul Henri al IV-iea. - 145. 

92 Partidul „National" al burghezilor republicani moderaţi, in frunte 
cu Armand Marrast, se sprijinea pe burghezia industrială şi pe o 
parte din intelectualitatea liberală, legată de aceasta ; adepţii acestui 
partid se grupaseră, în deceniul al 5-lea, în jurul gazetei „Le Na
tional", care a apărut la Paris din 1830 pînă în 1851.  - 148. 

93 Partidul „Reforme• îngloba pe democraţii republicani mic-burghezi, 
în frunte cu Ledru-Rollin ; acesti partid i s-au alăturat socialiştii 
mic-burghezi, în frunte cu Louis Blanc. Adepţii lui se grupaseră în 
jurul gazetei „La Reforme•, care a apărut la Paris din 1 843 pînă în 
1 850. - 148. 

94 Este vorba de Comisia executivă - guvernul Republicii franceze, 
format de Adunarea constituantă la 10 mai 1 848 în locul guvernului 
provizoriu care îşi depusese mandatul, Această comisie a existat 
pînă la 24 iunie 1848, cînd a fost instaurntă dictatura lui Cavaig
nac. - 148. 

95 Opoziţia dinastică - grupare din Camera deputaţilor din Franţa, con
dusă de Odilon Barrot, în perioada monarhiei din iulie, Reprezen
tanţii acestei grupări, care exprimau starea de spirit a cercurilor 
liberale ale burgheziei industriale şi comerciale, au fost pentru in
troducerea unei reforme electorale moderate, socotind-o un mijloc 
pentru preîntîmpinarea revoluţiei şi menţinerea dinastiei Orleans. 
- 149. 

96 Legitimiştii - partizanii dinastiei 
care reprezenta interesele marii 
tare. - 149. 

Bourbon, 
proprietăţi 

răstuTnată în 
latifundiare 

1830, 
eredi-

97 După acţiunile revoluţionare ale muncitorilor din Paris din 15 mal 
1848 au fost luate o serie de măsuri în vederea lichidării atelierelor 
naţionale, adoptării legii cu privire la interzicerea adunărilor sub 
cerul liber şi  închiderii mai multor cluburi democratice. - 150. 

98 „The Times• - cel mai mare cotidian englez conservator ; a fost 
fondat la Londra în 1785. - 154. 

99 „The Manchester Guardian• - ziar burghez din Anglia, organ al 
adepţilor liber-schimbismului (free-traders). ulterior organ al parti
dului liberal ; fondat la Manchester în 1821 . - 155. 

I 00 Este vorba de „AIIgemeine Zeitung• - cotidian conservator german, 
fondat în 1798 ; n 1810 şi pînă în 1882 a apărut la Augsburg. - 157. 

I Ol „Debats• - denumirea prescurtată a cotidianului burghez francez 
„Journal des debats politiques et litteraires•, fondat la Paris în 1789. 
ln perioada monarhiei din iulie a fost oficiosul guvernului, organul 
burgheziei orleaniste. ln timpul revoluţiei din 1848 a exprimat ve
derile burgheziei contrarevoluţionare. - 157, 
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102 Din poezia poetului mic-burghez german N, Becker intitulată „Der 
deutsche Rhein" ; această poezie, scrisă în 1840 şi pusă de atunci pe 
note de nenumărate ori, a fost mult folosită de naţionalişti. - 157. 

I 03 „Le Constitutionnel" - cotidian burghez francez ; a apărut la Paris 
din 1815 pînă în 1870 ; în deceniul al 5-lea a fost organul aripii mo
derate orleaniste ; în perioada revoluţiei din 1848 a exprimat vede
rile burgheziei contrarevoluţionare, grupate în jurul lui Thiers 1 
după lovitura de stat din 1851 a devenit o gazetă bonapartistă. - 158. 

1 04 „Le Peuple constituant• - cotidian francez, republican ; a apărut la 
Paris din februarie pînă în iulie 1848 sub conducerea lui Lamen
nais. - 159. 

J OS Subtitlul articolului lui Engels, publicat în „Noua gazetă renană" cu 
acelaşi titlu ca şi articolul lui Marx (vezi volumul de faţă, pag. 
148-152), a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S. - 161.  

1 06 Este vorba de insurecţia care a avut loc la Paris între 5 şi 6 iunie 
1832, la pregătirea căreia au luat parte aripa stingă a partidului re
publican, precum şi asociaţiile secrete, inclusiv Societatea prietenii 
poporului ; ca pretext al insurecţiei au sluj it funeraliile generalului 
Lamarque, care era un adversar al guvernului lui Ludovic-Filip. 
Muncitorii care au participat la insurecţie au ridicat un şir de bari
cade şi s-au apărat cu mult curaj şi fermitate. - 163. 

1 07 Este vorba de înnăbuşirea insurecţiei monarhiste la Paris de către 
Napoleon în zilele de 12-13 Vendemiaire (4 octombrie) 1795. 
- 166. 

I 08 La 25 iulie 1792, ducele de Braunschweig, comandantul suprem al 
armatei austro-prusiene, care ducea războiul împotriva Franţei revo
luţionare, a publicat un manifest prin care ameninţa poporul francez 
că va şterge Parisul de pe faţa pămîntului. - 171 . 

I 09 Este vorba de răscoala care a avut loc în Olanda în 1785 împotriva 
dominaţiei partidului catolic al nobilimii, grupat în jurul lui Wil
helm de Orania, stathuder al Olandei, Răscoala, condusă de partea 
republicană a burgheziei, a dus la alungarea stathuderului din ţară ; 
fo 1787 el a fost însă readus la putere cu ajutorul trupelor pru
siene. - 17 1 . 

1 I O  ln 1832, conform înţelegerii dintre Anglia, Franţa şi Rusia, pe tronul 
grec a fost adus prinţul minor bavarez Otto, care a sosit în Grecia 
însoţit de trupe bavareze şi a domnit sub numele de Otton I. - 171. 

1 1 1  Este vorba de politica reacţionară a Sfintei Alianţe, în care rolul de 
seamă l-au jucat Austria, Prusia şi Rusia. La congresul care s-a des
chis la Troppau în octombrie 1820 şi s-a încheiat în mai 1821 la 
Laibach a fost proclamat în mod deschis principiul imixtiunii puterilor 
componente ale Sfintei Alianţe în treburile interne ale altor state. 
ln conformitate cu aceasta, Congresul de la Laibach a hotărît şi  tri-
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miterea de trupe austriece în Italia, iar Congresul de la Verona 
(1 822) - o intervenţie franceză n Spania pentru a înnăbuşi mişcarea 
revoluţionară şi naţională de eliberare din aceste ţări. - 171. 

1 1 2 Austria şi Prusia sprijineau în Portugalia, în  deceniile al 3-lea şi al 
4-lea ale secolului al XIX-lea, partidul clerical-feudal în frunte cu 
don Miguel, partid care era împotriva oricărei îngrădiri a absolu
tismului. - 171 .  

1 1 3 ln Spania, Austria şi Prusia spnJmeau pe don Carlos, care a dez
lănţuit în 1B33 războiul civil cu scopul de a cuceri tronul în interesul 
partidului reacţionar clerical-feudal. - 171.  

1 1 4 In februarie 1846, în ţinuturile poloneze se pregătea răscoala in 
scopul eliberării naţionale a Poloniei. Iniţiatorii de frunte ai răscoalei 
au fost democraţii polonezi (Dembowski şi alţii) . Totuşi, în urma 
trădării din partea elementelor şleahtiste şi a arestării conducătrilor 
mişcării de către poliţia prusiană, răscoala generală a fost zădăr
nicită, incit au avut loc numai acţiuni revoluţionare răzleţe. Numai 
la Cracovia, supusă din 1815 controlului comun al Austriei, Rusiei şi 
Prusiei, răsculaţii au repurtat la 22 februarie o victorie şi au înfiinţat 
un guvern naţional, care a lansat manifestul de desfiinţare a servi
tuţilor feudale. Răscoala de la Cracovia a fost înnăbuşită la începutul 
lunii martie 1846. ln noiembrie 1846, Austria, Prusia şi Rusia au sem
nat un acord prin care Cracovia a fost anexată la imperiul austriac. 

- 172. 

1 1 5  Este vorba de manifestul guvernului provizoriu din Milano lansat 
la 6 aprilie 1848. Vezi 11Raccolta dei decreti, avvisi, proclami, bullet
tini ec. ec. emanati dal governo provvizorio" (11Culegre de decrete, 
comunicate, proclamaţii, buletine etc. etc., emise de guvernul pro
vizoriu") ,  vol. I, Milano, pag. 172-175. - 173. 

1 1 6  Din cuvîntarea lui Caussidiere în Adunarea naţională la 27 iunie 
1848. Vezi 1 1Compte rendu des seances de l'Assemblee N ationale" 
(1 1Procesele-verbale ale şedinţelor Adunării naţionale" ) ,  vol. II, Paris, 
1849, pag. 228. - 175. 

1 1 7 H. Heine. „Germania. O poveste de iarnă" ,  cap. XII, strofele --7. 
Primul vers din strofa a şasea a fost parafrazat. - 178. 

1 1 8 Sfinta hermandadă - uniune de oraşe spaniole, creată pe la sfîrşitul 
secolului al XV-lea de puterea regală, care, în interesul absolutismu
lui, se străduia să folosească burghezia în lupta împotriva marilor 
seniori feudali. lncepînd de la mijlocul secolului al XVI-lea, forţele 
armate ale sfintei hermandade au exercitat funcţii poliţieneşti. ln 
sens fig urat, denumirea de sfînta hermandadă se dădea ai tîrziu 
poliţiei. - 183. 

1 1 9  Este vorba de cuvîntarea lui Anneke la întrunirea Uniunii muncito
rilor din Colonia ţinută in sala Giirzenich la 5 iunie 18, în cadrul 
căreia s-a discutat formarea unei comisii de unificare compuse n 
reprezentanţii celor trei organizaţii democrate din Colonia : Asociaţia 
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democrată, Uniunea muncitorilor şi Uniunea muncitorilor şi a patr
nilor. - 184. 

1 20 Code penal - Codul penal adoptat în Franţa în 1810  şi introdus de 
francezi în regiunile cucerite din Germania de vest şi de sud-vest ; 
alături de Codul civil, el a rămas în vigare în Renania şi după 
anexarea ei de către Prusia în 1815. Guvernul din Prusia tindea să 
introducă în această provincie codul civil prusian. Cu ajutorul unei 
serii întregi de legi, decrete şi dispoziţii se urmărea restabilirea 
în Renania a privilgiilor feudale ale nobilimii (dreptul de primo· 
genitură) , introducerea codului penal prusian, a lgilor privitoare la 
căsătorie etc. Aceste măsuri, care au stinit o opoziţie energică în 
Renania, au fost abolite după revoluţia din martie prin decretele de 
la 15 aprilie 1848. -184. 

1 2 1  Anneke a fost arestat împreună cu Gottschalk şi Willich ca făcind 
parte dintre conducătorii manifestaţiei care a avut loc la 3 mar
tie 1848 la Colonia. Ei au fost deferiţi justiţiei sub acuzarea de „a h 
instigat la revoltă şi de a fi înfiinţat o asociaţie clandestină" .  Toţi 
trei au fost eliberaţi în ziua de 21 martie 1848, cu ocazia anistiei 
regale. -185. 

1 22 Adresa celor de la Koslin - apelul iuncherilor şi birocraţilor contra
revoluţionari din oraşul Koslin (Pomerania) de la 23 mai 1848 către 
populaţia prusiană, prin care aceasta era chemată să pornească asupra 
Berlinului pentru a înnăbuşi revoluţia. - 188. 

1 23 Este vorba de măsura umilitoare luată de generalul Pfuel de a-i 
tunde pe insurgenţii polonezi căzuţi prizonieri. - 190. 

1 2 4  In vara anului 1848 a fost înfiinţat la Berlin pe lingă poliţia obişnuită 
un detaşament de oameni înarmaţi, îmbrăcaţi în haine civile, pentru 
a lupta împotriva adunărilor şi acţiunilor de stradă ale maselor 
populare şi pentru a le spiona. Aceşti poliţişti au fost numiţi consta
bleri prin analogie cu constablerii speciali din Anglia, care au jucat 
l rol însemnat în zădăicirea demonstraţiei cartiste de la ) 
aprilie 1848. - 193. 

1 25 „Le SiecJe• - cotidian care a apărut la Paris intre 1836 şi 1939. In 
deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea, el exprima opinia acelei 
părţi a micii burghezii care se limita să ceară reforme constituţionale 
moderate. - 195. 

1 26 „La Presse• - cotidian burghez care a apărut la P aris incepînd in 
1 836 ; între 1848 şi 1849 a fost organul republicanilor burghezi, apoi 
n organ bonapartist. In deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea, 
gazeta a apărut sub conducerea lui E. Girardin. - 196. 

1 2 7  „L'Observateur• denumire prescurtată a cotidianului belgian 
„L'Observateur Belge• ,  care a apărut la Bruxelles intre 1835 şi 1 80. 
In deceniul al 5-la al secolului l XIX-iea a fost organul liberalilor 
burghezi. - 196. 

38 - Marx-En iels. Opere, voi. 5 
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1 28 La sfîrşitul şedinţei din 4 iulie 1 848, în cadrul căreia au continuat 
dezbaterile privitoare la comisia pentru cercetarea evenimentelor din 
Poznan, Adunarea naţională prusiană a hotărît să învestească această 
comisie cu puteri depline ; după adoptarea acestei hotărîri, care în
semna înfrîngerea guvernului Auerswald-Hansemann, reprezentnţii 
aripii drepte au cerut insistent, contrar regulilor de procedură parla
mentară, votarea propunerii privitoare la liitarea puterilor acor
d.te comisiei. Deputaţii aripii stingi au părăsit sala de şedinţe în 
sn de protest. Folosindu-se de această împrejurare, cei de dreapta 
au izbutit să impună adoptarea propunerii prin care se interzicea 
comisiei să plece în Poznan şi să interogheze pe martori şi pe experţi. 
Prin aceasta hotărîrea iniţială a Adunării a fost anulată în mod 
ilegal. Despre desfăşurarea dezbaterilor din Adunare cu privire la 
comisia pentru Poznan, vezi volumul de faţă, pag. 52-57, 205-209 
şi 212-220. - 196. 

1 29 H. Heine. „Germania. O poveste de iarnă",  cap. XXV. - 197. 

1 3 0  H. Heine. „Tannhăuser• ,  cap. 2. - 198. 

1 31 „The Morning ChronicJe• - cotidian englez burghez, care a apărut 
la Londra între 1770 şi 1862. - 199. 

1 32 Este vorba de „Severnaia pceJa• („Albina nordului") - ziar politic şi 
literar rus care a apărut la Petersburg între 1825 şi 1864, sub con
ducerea lui Bulgarin şi Greci ; a fost semioficiosul guvernului 
ţarist. - 199. 

133 In nota înmînată la 8 aprilie 1848 guvernului Danemarcii de către 
maiorul Wildenbruch, trimis în misiune secretă de regele Prusiei, se 
spunea că războiul Prusiei în Schleswig-Holstein nu era dus în scopul 
de a dezlipi acest ducat de Danemarca, ci numai pentru a combate 
„elementele radicale şi republicane din Germania". Guvernul prusian 
evita în fel şi chip să recunoască în mod oficial acest document 
care-l compromitea. - 199. 

! 3 4  Este vorba de o serie de articole publicate în „Noua gazetă rennă" 
în iulie 1 848, scrise de E. Dronke şi intitulate : „Die preussische 
Pacificirung und Reorganisation Posens• („Pacificarea şi reorgani
zarea prusiană a Poznanului").  - 212. 

135 Din poezia lui H. Heine „Pentru liniştire". - 218. 

1 36 „Gazeta renană• („Rheinische Zeitung iir Politik, Rndei und Ge
werbe•) - cotidian care a apărut la Colonia intre 1 ianuarie 1 842 
şi 31 martie 1843. Ziarul a fost fondat de reprezentanţi i burgheziei 
renane cu atitudine opoziţionistă faţă de absolutismul prusac. Prin
tre colaboratorii ziarului erau şi cîţiva tineri hegelieni. Din aprilie 
1842 Karl Marx a fost colaborator al „Gazetei renane",  iar din 
octombrie al aceluiaşi an el a devenit redactor-şef al ei. In „Gazeta 
renană" au fost publicate şi unele articole scrise de Friedrich Engels. 
In timpul cit Marx a fost redactor-şef al ziarului, acesta a căpătat 
un caracter democrat-revoluţionar tot mai pronunţat. Guvernul a 
supus „Gazeta renană" unei cenzuri deosebit de severe, iar ulterior 
a interzis-o. - 221. 
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1 37 La 20 octombrie 1842 „Gazeta rennă" a publicat proiectul de lege 
cu privire la divorţ ; acest proict, cre avea un caracter deosebit 
de reacţionar, a fost laborat şi discutat în cel mai mre secret în 
cercurile guvernamentale, din cre cauză a pornit o amplă discuţie 
publică cu privire la proictul de lege într-un şir de organe de presă. 
Publicarea proiectului de lege cu privire la divorţ şi refuzul cate
goric al redacţiei „Gazetei renane" de a divulga numele persoanei 
cre i-a trimis textul proiectului de lege a fost una dintre cauzele 
interzicerii „Gazetei renne".  - 221. 

1 38 Kamptz, membru al coisiei centraJe de anchetă din Mainz (vezi 
adnotarea 260) , a fost unul dintre cei mai zeloşi orgnizatori ai pro
ceselor intentate în jurul anului 1819 împotriva aşa-numiţilor „de
magogi •, adică reprezentanţi ai opoziţiei burgheze. 

Negru, roşu şi auriu - culori devenite simbolul mişcării de 
unire naţională a Germaniei. - 221 .  

1 39 L a  întrunirea publică care a avut loc la 9 iulie 1848 î n  sala Girze
nich (Colonia) a fost adoptată, la propunerea Asociaţiei democrate, 
o adresă către Adunarea naţională prusiană, în care, pe baza unui 
şir de fapte, se demasca practica contrrevoluţionară a guvernului 
Auerswald-Hnsemann şi se cerea Adunării să declre că guvernul 
Auerswald-Hansemann „nu se bucură de încrederea ţării" .  - 223. 

1 40 Din poezia lui Heine „Tambur-majorul" . - 236. 

1 41 Este vorba de tranzacţii în care nu re loc un schimb de mărfuri sau 
de hîrtii de valoare. Speculaţia constă în diferenţele cursului la 
bursă sau ale preţului mănfurilor pe Piaţă la termenul convenit, pe 
care contează vînzătorul şi cumpărătorul. - 238. 

1 42 La 28 iunie 1848 Adunarea naţională de la Frankfurt a adoptat hotă
rîrea de a se înfiinţa o putere centrală provizorie, alcătuită din 
regentul imperial (în acest post a fost ales arhiducele austriac 
Johann) şi guvernul imperial. Puterea centrală provizorie, care nu 
avea la dispoziţia ei nici buget propriu, nici armată şi era lipsită de 
orice putere reală. a fost promotorul politicii reacţionre a monarhi
lor germani. - 248. 

43 Din poezia lui Heine 11Amo 1 829". - 251 .  

1 H Uniunea vmlă a statelor germane, care stabilea o graniţă vamală 
comună, a fost creată în 1834. hemată la viaţă de necesitatea în
fiinţării unei pieţe comune germane, ea a înglobat cu timpul toate 
statele germane, exceptînd Austria şi unele state ici. Rolul prin
cipal în uniune l-a avut Prusia. - 253. 

1 4 5  Din poezia lui Heine „Pentru Georg Herwegh" .  - 257. 

1 46 ln majoritatea statelor germane alegerile pentru Adunarea naţională 
de la Frankfurt se făceau pe baza votului indirect. ln conformitate 
cu legea din 8 aprilie 1848 s-a introdus sistemul de alegeri indirecte 
şi pentru Adunarea natională prusină. - 257. 

38* 
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1 47 Der gelreue Eckart (credinciosul Eckart) - erou din legendele ger
mane din evul mediu ; prototipul omului devotat şi al străj erului de 
încredere. - 264. 

1 48 H. Heine. „Călătorie în Harz " .  - 270. 

1 49 „Faedrelandet• - gazetă daneză care a apărut la Copenha}a între 
1834 şi 1839, întîi săptămînal, apoi cotidian ; în 1848 a fost semi
oficiosul guvernului danez. - 275. 

1 50 Taxa de la Sund - percepută de Danemarca din 1425 şi pînă în 1857 
de la vapoarele străine care treceau prin strîmtoarea Sund. - 280. 

1 5 1  La 2 aprilie 1848, minoritatea republicană, în frunte cu Hecker şi 
Struve, a părăsit Preparlamentul în semn de protest împotriva poli
ticii majorităţii liberale. lnspăimîntat de creşterea mişcării revolu
ţionare, guvernul de la Baden a hotărît sporirea efectivului armatei, 
a cerut ajutor militar de la statele germane vecine şi l-a arestat pe 
republicanul Fickler în urma unui denunţ făcut de liberalul Mathy. 
Aceste măsuri ale guvernului de la Baden au prilejuit, la 12 aprilie 
1848, o răscoală a republicanilor conduşi de republicanii mic-burghezi 
F. Hecker şi G. Struve. Prost pregătită şi neorganizată, răscoaJa a 
fost înnăbuşită pe la sfîrşitul lunii aprilie, - 283. 

1 52 „La Concordia" - cotidian italian burghezo-liberal, care a apărut 
la Turin între 1848 şi 1849. - 288 . 

1 53 
• 

Congresul muncitorilor, care s-a ţinut la Berlin între 3 august şi 
3 septembrie 1848, a fost convocat din iniţiativa mai multor orga
nizaţii muncitoreşti. Programul congresului, întocmit sub influenţa 
lui Stephan Born, punea în faţa muncitorilor sarcina de a lupta pen
tru satisfacerea anumitor revendicări îngust�profesionale, îndepăr
tîndu-i astfel de la lupta revoluţionară. Programul a fost publicat în 
„Noua gazetă renană" fără nici un fel de comentarii, în cadrul unei 
corespondenţe din Berlin. - 288. 

1 34 „Kolnische Zeitung• nr. 203 din 21 iulie 1848. - 290. 

1 55 I. Pinto. „Traite de la Circulation et du Credit" („Tratat despre 
circulaţie şi credit") ,  Amsterdam, 1771 .  - 296. 

1 56 Refren din poezia lui Freiligrath „Trotz alledem • - („Cu toate 
acstea") . - 296. 

1 57 Scară mobilă (Sliding-Scale) - sistem de stabilire a taxelor vamale 
la cereale, folosit în Anglia în timpul existenţei legilor cerealelor 
şi potrivit căruia taxa vamală scade atunci cînd preţul cerealelor 
se urcă şi se urcă atunci cînd preţul cerealelor scade pe piaţa in
tenă. Una dintre legile cu privire la scara mobilă a fost adoptată în 
12 de guvenul Peel. - 299. 

1 58 Cevantes. „Nuvele instructive• .  „Dialo} înre Cipion şi Brganza, 
dini de la spitalul anvirea» • . - 300. 

1 59 H. Heine, din ciclul „Intoarcerea acasă" („Die Heimkehr") .  - 301. 
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1 60 Ca răspuns la propunerea guvernului prusian de a-şi spune cuvîntul 
în chestiunea includrii marelui ducat Poznan în Confederaţia ger
mană, Adunarea provincială a reprezentanţilor stărilor sociale din 
Poznan s-a pronunţat la 6 aprilie 1848 împotriva acestei inclu
deri. - 305. 

1 6 1  Primul congres l democraţilor s-a ţinut la Frankfurt pe Main intre 
14 şi 17 iunie 1848 ; au participat delegaţi care reprezentau 89 de 
organizaţii democratice şi muncitoreşti din diferite oraşe ale Ger
maniei. Congresul a hotărît unirea tuturor organizaţiilor democratice 
şi alegerea în acest scop a comitetelor regionale şi a unui Comitet 
central al democraţilor din Germania, cu sdiul la Berlin. Ca mem
bri ai Comitetului central au fost aleşi Probei, Rau, Kriege, iar ca 
locţiitori Bairhoffer, Schltte şi Anneke. Totuşi, din pricina condu
cerii mic-burgheze slabe şi şovăielnice, mişcarea democratică din 
Germania a rămas, şi după această hotărîre, fărîmiţată şi neorgani
zată. - 310. 

1 62 Elementele moderate burgheze din Germania, adepţi ai monarhiei 
constituţionale, se organizau în uniuni şi cluburi constituţionale, în 
frunte cu Clubul constituţional din Berlin, precum şi în uniuni cetă
ţeneşti (vezi adnotarea 53), Uniunile prusace (Preussenvereine) şi 
organul celei mai negre contrarevoluţii iuncheriste - Uniunea pen
tru apărarea proprietăţii şi promovarea bunăstării materiale a tuturor 
claselor - proclamau un program reacţionar, pătruns de spiritul 
prusac, Intr-un şir de oraşe din Renania existau organizaţii catolice 
- Uniunile Pius al IX-iea (Piusvereine) - care proclamau un pro
gram constituţional cu adaosuri social-demagogice. - 311 .  

1 63 H. Heine, „Grmania, O poveste de iarnăM, cap, VIII. - 3 12. 

1 64 Este vorba de legea cu privire la săraci, adoptată în Anglia în 1834. 
Această lege prevedea o singură formă de ajutorare a săracilor : 
cazarea lor în case de muncă cu regim de muncă obligatorie ca în 
închisori. Aceste case de muncă erau denumite de popor „basti
liile pentru săraci". - 318. 

1 65 „Le Populaire de 1841•  - organ de propagandă al comunismului 
utopic paşnic ; a apărut la Paris intre 1841 şi 1852 ; a fost condus 
pînă în 1849 de Etienne Cabet. - 320. 

1 66 „L'Union, Bulletin des ouvriers redige et publie par eux-memes• -
publicaţie lunară, care a apărut a Paris din decembrie 1843 pînă în 
septembrie 1846 ; era editată de un grup de muncitori din şcoala 
saint-simonistă, 

„La Ruche populaire• - revistă lunară muncitorească care 
milita pentru socialismul utopic ; a apărut la Paris din decembrie 
1 839 pînă în decembrie 1849. 

„La Fraternite de 1845, Organe du communisme• - publicaţie 
lunară muncitorească de orientare babuvistă ; a apărut la Paris din 
ianuarie 1845 pînă în februarie 1848. - 320. 

1 67 Liga împo triva legilor cerealelor, care urmărea limitarea sau inter
zicerea importului de cereale din străinătate, a fost întemeiată în 
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1838 de fabricanţii Cobden şi Bright din Manchester. Liga a cerul 
completa libertate a comerţului şi a luptat pentru abolirea lgilor 
cerealelor în scopul reducerii salariilor muncitorilor şi slăbirii pozi
ţiilor economice şi politice ale aristocraţiei funciare. ln lupta ei 
împotriva proprietarilor funciari, Liga a încrcat să folosească 
masele muncitoare. Dar tocmai in această perioadă muncitorii inain
tati din Anglia au păşit pe calea unei mişcări muncitoreşti indepen
dente, bine conturate din punct de vedere politic (cartismul) . 

Lupta dintre burghezia industrială şi aristocraţia funciară s-a 
încheiat în 1 846 prin adoptarea legii cu privire la abolirea lgilor 
cerealelor. - 321. 

1 68 Lupta pentru limitarea prin lege a zilei de muncă la zece ore, care 
a început în Anglia încă la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi în 
primii ani ai deceniului al 4-lea al secolului al XIX-iea, a cuprins 
mase largi ale proletariatului. Deoarece reprezentanţii aristocraţiei 
funciare căutau să exploateze această lozincă populară în lupta lor 
împotriva burgheziei industriale, ei au luat atitudine în parlament 
pentru adoptarea leqii cu privire la ziua de muncă de zece ore. Legea 
cu privire la ziua de muncă de zce re, care se referea numai la 
minorii şi la femeile din cîmpul muncii, a fost adoptată de parlament 
la 8 iunie 1 847. - 321. 

1 69 Din poezia lui Heine „Pentru liniştire" ,  în care biciuieşte filistinismul 
şi anchilozarea tîrgoveţului german în comparaţie cu republicanii din 
Roma antică. - 326. 

1 70 Ceterum censeo - primele cuvinte din expresia devenită prover
bială a lui Cato cel Bătrîn, cu care încheia de obicei toate cuvîntările 
sale din senat : Ceterum censeo Carthaginem esse delendm !De 
altfel cred că Cartagina trebuie să fie distrusă) . - 326. 

1 7 1 Este vorba de „Frankfurter Oberpostamts-Zeitung• - gazetă ger
mană, care a apărut la Frankfurt pe Main intre 1619 şi 1 866. ln 
perioada revoluţiei din 1848-1849 a fost organul puterii centrale pro
vizorii - al regentului imperial şi al guvernului imperial. 

Circulara lui Nesselrode adresată ambasadorilor ruşi în statele 
germane a fost publicată în nr. 210 din 8 iulie 1848 l acstei 
gazete. - 327. 

1 72 Este vorba de „Apelul către germani• lansat la 13 (5) martie 1 813 
în oraşul Kalisz. Ţarul Rusiei şi regele Prusiei au chemat pe germani 
la luptă împotriva lui Napoleon, făgăduindu-le în chip demagogic 
libertate şi independenţă. - 328. 

1 73 După mărturia unor contemporani, ţarul Nikolai I ,  primind ştirea 
despre revoluţia din februarie 1848 în Franţa, s-a adresat ofiţerilor 
prezenţi la balul de la curte cu exclamaţia : „Acum pe cai, domnilor I 
ln Franţa a fost proclamată republica I " .  - 329. 

1 74 Aluzie la fuga princepelui de Prusia în Anglia ; vezi adnotarea 
40, - 329. 
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1 75 In 1772 a avut loc prima împărţire a Poloniei între Prusia, Austria 
şi Rusia. - 330. 

1 76 Vezi adnotarea 133. - 330. 

1 77 Este vorba de rescriptele lui Frederic-Wilhelm al IV-iea din 3 februa
rie 1 847 în legătură cu convocarea Dietei provinciale unite, în care 
regele se refera la legile cu privire la crearea unei instituţii re
prezentative pe stări, elaborate în Prusia ll perioada dintre deceniile 
al 3-lea şi al 5-lea al scolului al XIX-iea. Convocarea Dietei pro
vinciale unite - Adunarea generală a dietelor provinciale ale re
prezentanţilor stărilor sociale din Prusia - era prezentată de rege 
ca o realizare a promisiunilor făcute anterior. - 33 1. 

1 78 Greutăţi economice serioase (recolta proastă din aproape toate regiu
nile) şi calamităţi naturale (holera şi incendii pustiitoare) au provocat 
ascuţirea antagonismelor de clasă în Rusia în primăvara şi în vra 
anului 1848. Acest an s-a caracterizat prin avîntul mişcării ţărăneşti, 
prin „dezordinile" de la Petersburg şi Riga provocate de holeră, pre
cum şi prin tulburările populare din unele gubernii (din gubernia 
Vladimir de pildă). Unul dintre principalele focare de efervescenţă 
revoluţionară din acea vreme a fost regatul Poloniei. - 333. 

1 79 Goethe. „Faust", partea I („Grădina").  - 334. 

1 80 Este vorba de clica reacţionară (fraţii Gerlach, Radowitz şi alţii) 
din antrajul lui Frederic-Wilhelm al IV-iea, regele Prusiei. - 338. 

1 8 1  Cuvîntarea lui Proudhon este expusă şi citată în articolul de faţă 
după textul comunicărilor făcute de corespondenţi. Textul complet 
al cuvîntării lui Proudhon în şdinţa Adunării naţionale franceze 
din 31 iulie 1848 a fost publicat în „Compte rendu des seances de 
I '  Assemblee nationale" („Procesele-verbale ale şdintelor Adunării 
nationale"),  voi. II, Paris, 1849, pag. 77--782. - 339. 

1 82 Sub conducerea lui Proudhon a apărut la Paris între aprilie şi august 
1 848 ziarul „Le Representant du Peuple. Journal quotidien des 
travailleurs•. - 340. 

1 8 3  Critica amplă a părerilor economice şi filozofice ale lui Proudhon 
a fost făcută de Marx în 1847 în lucrarea „Mizeria filozofiei" (vezi 
diţia le faţă, voi. � pag. 6-1 79) . - 342. 

1 84 Intre 1 807 şi 1811  miniştrii Stein şi Hardenburg au efectat nişte 
j umătăţi de reforme agrare în Prusia. In 1 807 a fost desfiinţată iobă
gia ţăranilor, menţinîndu-se însă toate prestaţiile care apăsau pe 
spinarea ţăranilor. In 1811 li s-a acordat ţăranilor dreptul de răscum
părare a prestaţiilor feudale cu condiţia de a plăti moşierului o sumă 
egaJă cu de 25 de ori valoarea plăţilor anuale obişnuite sau de a 
ceda o jumătate din lotul lor de pămînt. - 344. 

1 85 Dreschgărtner - aşa erau numiţi în unele localităţi din Germania, 
în spcial în Silezia, ţăranii dependenţi care primeau de la moşier 
un lot de pămînt cu un bordei pe el şi care trebuiau în schimb să 
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muncească pentru moşier (mai ales să treire recolta) pentru o plată 
derizorie în bani sau în natură. - 347. 

1 86 Wispel - pînă în 1 872 o măsură pentru grîne folosită în Gemania ; 
în Prusia un wispel era egal cu 1 .319 litri. - 348. 

187  „Le Moniteur belge. Journal officiel• - aşa a fost numit, după 
exemplul organului guvernamental francez, cotidianul oficial belgian 
fondat la Bruxelles în 1831. - 349. 

1 88 Franzquillon - poreclă dată în Belgia admiratorilor a tot ceea ce 
era francez. - 351.  

1 89 Festivităţi tradiţionale în Belgia în cinstea aniversării proclamării 
independenţei ei în 1 830 ; în aceste zile se organizau cortegii de 
canaval. - 352. 

1 90 Vorbind despre constituţia prusiană, Engels se referă la nenumăra
tele promisiuni făcute de regele Fredric-Wilhelm al III-iea de a 
introduce în Prusia o constituţie bazată pe stări sociale, promisiune 
care a rămas numai pe hîrtie. - 354. 

1 9 1  In tratatele semnate la Viena la 3 mai 1815 de Rusia, Prusia şi 
Austria, precum şi în Actul final al Congresului de la Viena de la 
9 iunie 1815, era cuprinsă promisiunea de a se înfiinţa pe toate teri
toriile poloneze reprezentanţe populare şi instituţii de stat naţionale. 
In Poznan toate aceste promisiuni s-au redus la convocarea unei 
adunări a reprezentanţilor stărilor sociale avînd funcţii consul
tative. - 359. 

1 9 2  Vezi adnotarea 1 14. - 360. 

t 93 Personaj din comedia scriitorului olandez L. Holberg „Don Ranudo 
de Colibrados, sau Sărăcie şi mîndrie", tipul nobilului scăpătat, plin 
de trufie prostească. - 360. 

1 9 4  Cuvinte din imnul naţional polonez. - 362. 

1 9 5  Convenţia de la Jaroslaw a fost încheiată la 1 1  aprilie 1848 între 
Comitetul din Poznan şi generalul Willisen, comisar prusac. Această 
�onvenţie prevedea dezarmarea şi dizolvarea detaşamentelor polo
neze de insurgenţi. In schimb se făgăduise „reorganizarea naţională" 
a Poznanului, adică organizarea de trupe poloneze, numirea de polo· 
nezi în posturi administrative şi altele şi folosirea limbii poloneze ca 
limbă oficială în administraţie şi justiţie. Această convenţie a fost 
însă încălcată mişeleşte de autorităţile prusace ; profitînd de con
venţia încheiată cu insurgenţii, trupele prusiene au reprimat în mod 
crunt mişcarea de eliberare naţională din Poznan. „Reorganizarea • 
făgăduită polonezilor nu a mai fost înfăptuită. - 364. 

1 96 Camerele de reunificare (chambres de reunion) , înfiinţate de Ludovic 
al XIV-iea în 1679-1680, erau chemate să argumenteze din punct de 
vedere juridic şi istoric şi să prezinte ca fiind justificate pretenţiile 
Franţei asupra anumitor porţiuni din teritoriile statelor vecine, în 
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special asupra celor de pe malul stîng al Rinului. Pe baza rezoluţiilor 
Camerelor de reunificare, aceste t eritorii erau apoi ocupate de trupe 
franceze şi anexate Franţei. - 365. 

1 97 Engels numeşte astfel în mod ironic războiJ pentru Schleswig· 
Holstein dus împotriva Danemarcii. - 367. 

1 98 Constituţia poloneză din 1791, care exprima tendinţele părţii mai 
progresiste a nobilimii poloneze şi a burgheziei orăşeneşti, a abro· 
gat liberum veto (principiul unanimităţii în hotărîrile seimului) şi 
eligibilitatea regilor, a stabilit numirea unui guven responsabil faţă 
de seim şi a acordat burgheziei orăşeneşti un şir de drepturi politice 
şi economice, Aceste măsuri erau îndreptate împotriva aristocraţiei 
şi a anarhiei feudale, întărind astfel puterea centrală. Constituţia din 
1791 a atenuat într-o oarecare măsură relaţiile de iobăgie şi a recu· 
noscut valabilitatea contractelor de răscumpărare încheiate între 
moşieri şi ţărani. - 370. 

199 Vezi J. Lelewel. „Histoire de Pologne• („Istoria Poloniei") . vol. 1-2, 
Paris-Lille, 1844. 

„Debat entre la revolution et la contrerevolution en Pologne• . 
Par quelqu'un qui ne dit que ce qu'il pense, mais qui ne peut pas dire 
tout ce qu'il pense („Lupta dintre revoluţie şi contrarevoluţie în Po· 
lonia •. Scrisă de unul care nu spune decît ceea ce gîndeşte, dar care 
nu poate să spună tot ceea ce gîndeşte), Leipzig, 1 848. - 375. 

200 In Adunarea naţională de la Frankfurt, majoritatea, centrul liberal 
burghez, se compunea din două fracţiuni : centrul de dreapta, din 
care făceau parte Dahlmann, Heinrich Gagem, Bassermann, Mathy, 
Mevissen, Schmerling şi alţii, şi centrul de stinga, din care făceau 
parte Mittermaier, Werner, Raveaux şi alţii. Deputaţii centrului erau 
adepţi ai monarhiei constituţionale. - 375. 

201  „Denkschrift des Oberprasidenten Herrn Flottwell, iiber die Verwal· 
tung des Gross-Herzogthum Posen vom Dezember 1 830 bis zum Be
ginn ds Jahres 1841" („Memoriul d-lui Oberprasident Flottwell cu 
privire la admnistrarea marelui ducat Poznan din decembrie 1830 
pînă la începutul anului 1841 ") ,  Strassburg. - 377. 

202 La 6 august 1848 trupele tuturor statelor germane trebuiau, conform 
ordinlui din 16 iulie 1848 al lui Peucker, ministrul de război al 
Reichului, să depună, în cadrul unei pauade solemne, jurămîntul 
în faţa regentului imperial, arhiducele Johann. Frederic-Wilhelm 
al IV-iea, care revendi:a pentru sine postul de comandant suprem 
al forţelor armate ale Confederaţiei germane, a interzis în Prusia 
ţinerea pa!ăzii militare fixate pentru 6 august. - 380. 

203 Este vorba de rev.sta lunară „Die begriffene Welt. Biatter fiir wis· 
senschaftliche Unterhaltung" („Lumea înţeleasă. Revistă pentru popula
rizarea ştiinţei ") ,  care a apărut la Leipzig, între 1 845 şi 1846, sub con
ducerea lui W. Jordan. - 382. 

204 In biserica Sf. Paul din Frankfurt pe Main s-au tinut între 18 mai 1 848 
şi 30 mai 1 849 şedinţele primei Adunări naţionale germane. - 382. 
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205 Goethe. „Faust",  partea I („Grădina Marthei" ) .  - 386. 

206 Engels îi dă lud Lichnowski porecla de Rodomonte, după unul dintre 
eroii poemului lui Ariosto „Or lando furioso ",  tipul palavragiului lău
dăros. - 381. 

207 La 1 august 1 848, deputatul Brentano, luînd cuvîntul în şdinţa Adu
nării naţionale de la Frankfurt, a cerut să se acorde o amnistie parti
cipanţilor la răscoala republicană din Baden şi conducătorului ei He
cker. Deputaţii de dreapta din Adunare au făcut la început obstucţie 
lui Brentano, apoi l-au silit să părăsească tribuna. - 392. 

208 P aragraful 6 din „Drepturile fundamentale ale poporului german•, 
adoptate de Adunarea naţională de la Frankfurt la 2 august 188, pre
vedea abrogarea tuturor privilegidlor de castă şi a tuturor titlurilor 
nelegate de exercitarea unei funcţii. - 393. 

209 a pretendent la tronul Spaniei, don Oarlos a contestat în 1833 drep
tul lsabellei, fiica regelui Ferdinand, referindu-se la legea din 1713 cu 
privire la interzicerea succesiunii la tron pe linie femeiască. Lichnow
ski a participat între 1838 şi 1 840 la războiul civil dezlănţuit de don 
Carlos, primind gradul de general de brigadă. - 395, 

2 1 0  Din poezia lui Arndt „Patria germanului " .  - 395 

2 1 1  Războaiele albigenzilor au fst purtate din 1209 pînă în 1 229 de feu
dalii Franţei de nord în alianţă cu papa împotriva „ereticilor• in 
Franţa de sud, numiţi albignzi după oraşul francez Albi din Franţa 
de sud. Mişcarea albigenzilor reprezenta o formă specifică a opoziţiei 
orăşenilor şi a micilor cavaleri împotriva bisericii catolice şi statului 
feudal. Războaiele s-au trminat în 1229 prin alipirea Languedocului 
la posesiunile regilor francezi. - 398. 

2 1 2  ln „Manifestul electoral al partidului radical al reformelor din Ger
mania• (aprilie 1 848), întocmit de Ruge, a fost proclmată ca una din
tre sarcinile de căpetenie ale Adunării naţionale „redactarea raţiunii 
evenimentelor• .  - 404. 

2 1 3 Este vorba de una dintre legendele născute în juul formării Confede
raţiei helvetice, ale cărei baze s-au pus printr-un tratat încheiat în 1291 
intre trei cantoane de munte : Schwyz, Ui şi Unterwalden. Potrivit 
legendi, reprezentanţii celor trei cantoane s-au intilnit în 1307 pe 
poiana de pe Ritli (sau Gritli) de lingă acl celor patru cantoane 
şi au jurat să fie credincioşi Confederaţiei în lupta comună împotriva 
stăpînirii ausriece. - 404. 

2 1 4  Parfrazarea unei expresii a lui Heine, care, intilnindu-se cu Ruge 
în 1 843, l-a salutat ca pe omul „care se pricepe să-l traducă pe Hegel 
in imba pomeraniană •. - 405. 

2 1 5  „Stenographischer Bericht iber die Verhandlungen der deutschen 
constituirenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main" („Pr
cesele-verbale stenografice ale dezbaterilor Adunării naţionale cons
tituante germane de la Frankfurt pe Main"),  vol. II, Frankfurt pe 
Main, 1848, pag. 1 . 186. - 406. 
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2 1 6  „Hallische Jahrbicher• şi „Deutsche Jahrbicher• - titlul prscurtat 
al unei reviste litrare şi filozofie a tinerilor heglieni, care a apărut 
la Leipzig sub formă de cotidian din ianuarde 1838 pînă în iunie 1841, 
sub titlul : „Hallische Jahrbicher fir deutsche Wissenschaft und 
Kunst• ,  şi din iulie 1 841 pînă în ianuarie 1843, sub itlul „Deutsche 
Jahrbicher fir Wissenschaft und Kunst".  Pină în iunie 1841 revista a 
fost redactată de A. Ruge şi T. Echtermeyer la Halle, iar începînd 
din iulie 1841 de A. Ruge la Dresda. - 408. 

2 1 7 Vezi adnotarea 202. - 410. 

218 Din opera lui Mozart „Nunta lui Figaro" ,  actul I, ria lui Figaro. 
- 4 1 1 .  

2 1 9  Prin „negrii•, Engels înţelege pe călugăii iezuiţi ; prin negru şi galben 
- culoarea steagului naţional austriac. - 412. 

220 Din poezia lui Freiligrath „Die Rose" (11Trandfirul") .  - 415. 

22-f Aici sînt enumerate bătăliile dintre austăci şi francezi din perioada 
revoluţiei burgheze franceze de la sfirşitul secolului al XVIII-iea, a 
Drectoratului, a Consulatului şi a Imperiului, în care armata aus
triacă a suferit înfrîngeri : la J emmapes Ja 6 noiembrie 1792, Ia 
Fleurus la 26 iunie 1794, la Millesimo la 13-14 aprilie 1796, la Rivoli 
la 1 4-15 ianuarie 1797, la Neuwid la 18 aprilie 1797, la Marengo 
la 14 iunie 1800, la Hohenlinden la 3 decembrie 1800, la Ulm Ia 
17 octombrie 1805, la Austerlitz la 2 decembrie 1805, la Wagram 
la -6 iulie 1809. - 4 16. 

222 Sonderbund - uniunea separată a şapte cantoane catolice din Elveţia, 
înapoiate din punct de vedere economic - a fost înfiinţată în 183 cu 

scopul de a se împotrivi prefacerilor progresiste burgheze în Elveţia 
şi de a apăra privilegiile bisericii şi ale iezuiţilor. Hotărîrea dietei 
federale din iulie 1847 de a dizolva Sonderbundul a slujit de pretext 
Sonderbundului să pornească, la începutul lunii noiembrie, ostilită
ţile împotriva celorlalte cantoane. a 3 noiembrie 1847 armata Son
derbundului a fost zdrobită de trupele guvernului federal. - 416. 

223 Volta şi Cuslozza - localităţi din Italia de nord. a 5 iulie 148, 
armata austriacă, sub comanda lui Radetzki, a înfrînt armata pimon
teză la Custozza, iar la 2--27 iulie la Volta. La 6 august 1848 armata 
astriacă a ocupat oraşul Milano. - 416. 

224 H. Heine. „Germania. O poveste de iarnă•, cap. VII. - 417. 

225 a 21 august 1848 au avut loc la Berlin întruniri şi demonstraţii popu
lare ca semn de protest împotriva atacului organizat de reacţionari 
asupra membrilor clubului democrat din Charlottenburg, pe atunci o 
suburbie a Berlinului. Demonstranţii, care cereau demisia guvernului 
Auerswald-Hansemann şi pedepsirea celor vinovaţi de evenimentele 
din Charlottenburg, au aruncat cu pietre în clădirea în care se aflau 
Aurswald şi alţi miniştri. La evenimentele din august, guvernul fap
telor a răsps cu noi reprsalii. - 419. 

226 Din poezia lui Arndt „Der Freudenklang• („Cîntec de bucurie") . - 420. 
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227 Armistiţiul dintre regatul Sardiniei şi Austria a fst încheiat la 
9 august 1848, după ocuparea oraşului Milano de către armata aus
triacă. Termenul inţial al armistiţiului de şase săptămîni a fost apoi 
prelungit ; după denunţarea lui la 12 martie 1849, ostilităţile au re
început, dar armata Sardiniei a fost curînd înfrîntă ; Carol-Albert a 
renunţat la tron, iar noul rege Victor Emanuel al II-iea a încheiat la 
26 martie un armistiţiu cu austriecii. - 422. 

228 Aşa-numitul proces Risquons-Tout, care s-a judecat la nvers de la 
9 la 30 august 1848, a fost înscenat de guvernul regelui Leopold al 
Belgiei ca să se răfuiască cu democraţii. Ca pretext pentru intentarea 
procesului a slujit ciocnirea de la 29 martie 1 848 dintre legiunea re
publicană belgiană, care pornise din Franţa spre ţară, şi un detaşa
ment de soldaţi, nu departe de graniţa franceză, în împrejurimile 
sătuleţului Risquons-Tout din apropierea graniţei franceze. - 424. 

229 Refuzul autorităţilor din Colonia de a acorda lui Marx cetăţenia 
prusiană a stîrnit indignarea cercurilor democratice din Colonia. 
Asociaţia democrată din Colonia a trimis o delegaţie la autorităţile 
locale, cerind anularea măsurilor poliţieneşti îndreptate împotriva 
lui Marx (vezi volumul de faţă, pag. 550-551) .  Ca răspuns la petiţia 
lui Marx înaintată ministrului de interne al Prusiei, Klhlwetter, 
acesta a confirmat la 12 septembrie 1848 hotărîrea administraţiei 
regionale. Ulterior, guvernul prusian a folosit faptul că Marx nu a 
primit cetăţenia prusiană pentru a-l expulza din Prusia sub motivul 
„încălcării dreptului de ospitalitate". Expulzarea lui Marx şi repre
saliile împotriva celorlalţi redactori ai „Noii gazete renane" au silit 
redacţia să suspende apariţia gazetei. - 428. 

230 La 9 august 1 848 Adunarea naţională prusiană a adoptat propunerea 
deputatului Stein, ca ministrul de război să dea un ordin prin care 
ofiţerii cu stare de spirit potrivnică instituţiilor constituţionale să 
fie obligaţi să-şi dea demisia. In pofida hotărîrii Adunării, ministrul 
de război Schreckenstein nu a dat un asemenea ordin. In consecinţă, 
Stein şi-a repetat propunerea în şedinţa Adunării naţionale de la 
1 septembrie ; propunerea fiind votată, guvernul Auerswald-Hanse
mann s-a văzut silit să-şi dea demisia ; guvernul Pfuel, care a urmat, 
a dat în cele din urmă la 26 septembrie 1848, într-o formă mai ate
nuată, acest ordin, dar şi acesta a rămas numai pe hîrtie. - 437. 

2 3 1  H. Heine. „Germania. O poveste de i arnă" ,  cap. XIX. - 440. 

23-2 „Morgenbladet• - gazetă norvegiană, fondată la Cristiania (Oslo) 
în 1819 ; în deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale secolului al XIX-iea a 
fost organul aşa-numitului „partid popular". - 441. 

233 Despre nota lui Wildenbruch vezi adnotarea 133. - 444. 

234 Al doilea, al treilea şi al patrulea articol din această serie au fost 
publicate în „Noua gazetă renană" sub tiblul „Criza" . - 446. 

235 La 26 iulie 1830 au fost publicate decretele (ordonanţele) regale prin 
care se desfiinţa în Franţa libertatea presei ; se dizolva Camera şi 
se modifica legea electorală, reducînd numărul alegătorilor cu trei 
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sferturi. Aceste măsuri excepţionale ale guvernului lui Carol al X-lea 
au prilejuit în Franţa revoluţia b urgheză din iulie 1830. 

La 24 februarie 1848 a fost răsturnată în Franţa monarhia lui 
Ludovic-Filip. - 450. 

236 In mesajul său din 10 septembrie 1848, Frederic-Wilhelm al !V-lea 
s-a declarat de acord cu părerea miniştrilor, şi anume că hotărîrea 
Adunării naţionale prsiene din 1 septembrie 1848 (vezi volumul de 
faţă, pag. 437-438) constituie o ştirbire a „principiului monarhiei 
constituţionale ",  şi a aprobat hotărîrea guvernului de a demisiona în 
semn de protst împotriva acestor acţiuni ale Adunării. - 451 . 

237 Constituanta - Adunarea constituantă din Franţa, care şi-a ţinut 
şedinţele de la 9 iulie 1789 pînă la 30 septembrie 1791. - 453. 

238 Această expresie este folosită prin analogie cu răspunsul dat de 
Frederic-Wilhelm al IV-lea la 10 septembrie 1848 miniştrilor lui care 
îşi prezentaseră demisia ; declarîndu-se de acord cu motivele care-i 
determinau să demisioneze, regele le-a propus să-şi continue funcţiile 
lor pînă la formarea noului guvern. - 456. 

239 „Vossische Zeitung• - „Kiniglich privilegirte Berlinische Zeitung 
von Staats- und gelehrten Sachen• - era titlul unui ziar, dat după 
numele proprietaului lui, care a apărut la Berlin din 1785. In dece
niul al 5-lea al secolului al XIX-lea, ziarul a avut o orientare mo
derat-liberală. - 456. 

240 „Spenersche Zeitung• - „Berlinische Nachrichten von Staats- und 
gelehrten Sachen" - îşi trăgea numele după proprietarul lui. A apă
rut la Berlin între 1740 şi 1874. ln 1848-1849 ziarul a avut o orien
tare monarhist-constituţională. - 456. 

2 4 1  Cuvintele pronunţate de Cromwell la 20 aprilie 1653, la izgonirea 
acoliţilor parlamentului cel lung, - 459. 

242 Primul articol al acestei serii nu are nici un titlu, dat fiind că fusese 
publicat în suplimentul „Noii gazete renane", care nu avea sumarul 
titlurilor articolelor publicate. - 462. 

243 In Germania, b urghezii constituţionalişti îi numeau în 1848-1849 pe 
democraţii-burghezi tulburătorii („Wihler"), iar aceştia îi numeau pe 
adversarii for tînguitorii (Heulr) . - 467. 

244 La 26 septembrie 1848, speriate de avîntul mişcării democrat-revolu
ţionare, autorităţile din Colonia au instituit acolo starea de asediu 
„pentu apărarea persoanei şi a proprietăţii". Din ordinul Comanda
turii militare întrunirile şi ctivitatea tuturor asociaţiilor care urmă
reau „scopuri politice şi sociale" au fost interzise, a fost dizolvată 
garda civilă, care a trebuit să predea armele, au fost instituite curţi 
marţiale şi s-a interzis apariţia „Noii gazete renane" şi a altor ziare 
democratice. - 469. 

245 „Neue Kălnische Zeitung fir Birger, Bauern und Soldaten• - ziar 
democrat-revoluţionar german, care a apăut la Colonia între 1848 
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şi 1 849 sub conducerea lui F. Anneke şi F. Beust. Ziarul îşi pusese ca 
sarcină să facă propagndă într-o formă accesibilă în rîndurile mun
citorilor de la oraşe şi sate, precum şi în armată. - 469. 

246 Este vorba de „Zeitung des Arbeiter-Vereins zu Kăln ", ziar care a 
apărut din aprilie pînă în octombrie 1 848 ; pînă în iulie 1 88 redac
torul lui a fost A. Gottschalk, iar din iulie pînă n octombrie 
J. Moll şi Schapper. Jn coloanele ziarului se discutau problemele 
activităţii Uniunii muncitorilor din Colonia, precum şi a altor uniuni 
muncitoreşti din provincia renană. - 469. 

247 „Der Wachter am Rhein" - ziar democrat german care a apărut la 
Colonia între 1 848 şi 1849 sub conducerea lui K. Kramer. Ziarul pu
blica, printre alte materiale, dările de seamă ale şedinţelor Asociaţiei 
democrate din Colonia, - 469. 

248 După izbucnirea răscoalei populare la Viena, împăratul Austriei a 
fugit la 1 octombrie 1 848 la Olmitz. Au fugit de asemenea din Viena 
la Praga şi majoritatea deputaţilor cehi din Reichstagul austriac, 
care aparţineau p artidului naţional-liberal ceh. - 471.  

249 H. Heine. „Tannhăuser",  cap. III. - 471. 

250 D'Ester, deputat în Adunarea naţională prusiană ; a cerut guvernu
lui, în şedinţa din 29 septembrie 188, ridicarea stării de asediu la 
Colonia şi tragerea la răspundere a comenduirii din Colonia pentru 
acţiunile sale nelegale. - 473. 

251  Cîţiva burghezi din Colonia cu stare de spirit contrarevoluţionară 
(Stupp, Ammon şi alţii) au înaintat la 2 octombrie 1 848 Adunării 

naţionale prusiene o adresă în care declarau că propunerea făcută 
de D'Ester şi susţinută de deputaţii provinciei renane Borchardt şi 
Kyll cu privire la ridicarea stării de asdiu la Colonia „nu oglin
deşte starea de spirit şi opinia birgerilor•. - 473. 

252 Uniunea muncitorilor din Colonia a fost întemeiată la 13 aprilie 1 848 
de A. Gottschalk, membru în organizaţia locală a Ligii comuniştilor. 
Uniunea, care număra la început vreo 300 de membri, a crescut pînă 
la începutul lunii mai pînă la 5.000 de membri, în majoritate mun
citori şi meseriaşi. In fruntea Uniunii se afla un preşedinte şi un 
comitet alcătuit din reprezentanţii diferitelor profsiuni. Organul de 
presă al Uniunii era „Zeitung des Arbeiter-Vereins zu Koln " ,  iar de 
la 26 octombrie 1 848 - , ,Freiheit, Briderlichkeit, Arbeit" .  Uniunea 
avea un şir de filiale în oraş. După arestarea lui Gottschalk a fost 
ales la 6 iulie Moll ca preşedinte al Uniunii, care a îndeplinit această 
funcţie pînă u intervenit evenimentele din septembrie din Colonia, 
cînd s-a văzut nevoit să emigreze, existînd primej dia de a fi arestat. 
La 16 octombrie, în urma stăruinţelor muncitorilor, Marx a acceptat, 
cu titlu provizoriu, preşedinţia Uniunii. La 28 februarie a fost apoi 
ales Schapper ca preşedinte, care a ocupat acest post pînă la sfîrşitul 
lunii mai 1 849. 

Majoritatea activiştilor din conducerea Uniunii muncitorilor 
(Gottschalk, Anneke, Schapper, Moll, Lessner, Jansen, Roser, Nothjung, 
Bedorf) erau mmbri ai Ligii comuniştilor. 
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n prima perioadă a existenţei ei, Uniunea a stat sub influenţa 
lui Gotschalk, care, ignorînd, în spiritul „adevăraţilor socialişti•, 
însenătatea sarcinilor istorice aile proletariatului în revoluţia bur
ghezo-democratică, promova o tactică sectară de boicotare a alegerilor 
indirecte pentru Adunarea naţională a întregii Germanii şi pentru 
Adnarea naţională prusiană şi era împotriva sprijinirii în alegeri a 
candidaţilor democraţi. Frazele extremiste de stînga se îmbinau la 
Gottschalk cu metode foarte moderate de luptă (petiţii înaintate în 
numele muncitorilor guvernului şi Cosiliului municipal, orientarea 
numai înspre formele „legale" de luptă, sprijinirea unor cereri ale 
unor muncitori înapoiaţi, contaminaţi de prejudecăţile de breaslă etc,). 
Politica sectară a lui Gottschalk a întimpinat din capul locului rezis
tenţa multor membri ai Uniunii, care sprij ineau linia tactică a lui 
Marx şi Engels. Sub influenţa acstora, pe la sfîrşitul lunii iunie 
1848 a avut loc o cotitură în activitatea Uniunii muncitorilor. Din 
toamna anului 1848, Uniunea Muncitorilor din Colonia a desfăşurat 
o intensă activitate agitatorică şi în rîndurile ţăranilor. Membrii 
Uniunii au înfiinţat în împrejurimile Coloniei asociaţii democratice 
şi muncitoreşti, au răspîndit literatura revoluţionară, printre altele 
„Revendicările Partidului Comunist în Germania" (vezi adnotarea 1 ) .  
Uniunea a întreţinut legături strînse cu celelalte uniuni muncitoreşti 
din Renania şi din Westfalia. 

ln iarna anului 1848-1849, Gotschalk şi aderenţii lui au dus o 
luptă aprigă cu scopul de a scinda Uniunea muncitorilor din Colonia. 
ln gazeta lor „Freiheit, Arbeit", care a început să apară din ianua
rie 1849, ei au îndreptat atacuri violente şi insinuări duşmănoase la 
adresa lui Marx şi a redacţiei „Noii gazete renane". Totuşi, marea 
majoritate a membrilor Uniunii n-a sprijinit această activitate 
scizionistă. 

Pentru a întări Uniunea, Marx, Schaµper şi alţi conducători s-au 
ocupat în ianuarie-februarie 1 849 de reorganizarea ei. La 25 februarie 
a fost adoptat un nou statut, care proclama ca sarcină de căpetenie 
a Uniunii, ridicarea politică, trezirea conştiinţei de clasă şi culturali
zarea muncitorilor prin procurarea de cărţi, reviste, broşuri, precum 
şi prin conferinţe ştiinţifice şi consfătuiri. fo aprilie comitetul Uniunii 
muncitorilor a propus să se discute în şedinţele Uniunii lucrarea lui 
Marx „Muncă salariată şi capital", tipărită în „Noua gazetă renană". 

Experienţa politică dobîndită de muncitori în decursul revoluţiei, 
decepţia provcată de politica şovăielnică a democraţilor mic-bur
ghezi, toate acestea i-au îndemnat pe Marx şi Engels în primăvara 
anului 1849 să treacă în practică la crearea unui partid proletar. In 
legătură cu aceasta, Marx şi adepţii lui au rupt din punct de vedere 
organizatoric cu democraţia mic-burgheză. La 16 aprilie Uniunea 
muncitorilor din Colonia a luat hotărîrea de a ieşi din Liqa Aso
ciaţiilor democrate din Germania şi de a se afilia la Liga Uniunilor 
muncitorilor qermani, cu sediul central la Leipzig. La 6 mai 1849 
a avut loc Congresul Uniunilor muncitorilor din Renania şi din 
Westfalia. 

Dar condiţiile concrete existente pe atunci în Germania (ofensiva 
contrarevoluţiei, înăsprirea reprsaliilor poliţieneşti) au împiedicat 
activitatea ulterioară a Uniunii muncitorilor din Colonia în vderea 
unirii şi organizării maselor muncitoreşti. După încetarea apariţiei 
„Noii gazete renane "  şi după ce Marx, Schapper şi alţi conducători 
i Uniunii au plcat din Colonia, ea şi-a pierdut cu timpul caracterul 
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ei politic şi s-a transformat încetul cu încetul într-o simplă asociaţie 
muncitorească culturală. - 473. 

253 Comandantul regiunii militare Brandenburg, generalul Wrangel, a ddt 
la 17 septembrie 1848 un ordin de zi care vădea intenţia clicii mili
tare prusace de a trece la o ofensivă deschisă împotriva cuceririlor 
revoluţiei. Ordinul de zi prevedea măsuri pentru asigurarea „ordinii 
publice" ,  amninţa „elementele care instigau la încălcarea legali· 
tăţii" şi chema pe soldaţi să-şi strîngă rindurile în jurul ofiţerilor şi 
al regelui. - 474. 

254 Din articolul „Baricadele din Colonia• ,  publicat în „Kolnische 
Zeitung" nr. 268 din 30 septembrie 1848. - 475. 

255 Vezi adnotarea 143. - 475. 

256 Vezi „Henric al IV-iea" de Shakespeare, partea a II-a, actul 
al III-iea, scena a II-a. - 477. 

257 Lucrarea lui Thiers, care a fost publicată în „Constitutionnel" în nu
merele din septembrie-octombrie 1848, a apărut apoi ca broşură sepa· 
rată sub titlul : „De la propriete" („Despre proprietate") ,  Paris, 
1848. - 478. 

258 „L'lndependance belge• cotidian burghez, fondat Ia Bruxelles în 
1831 ; în deceniul al 5-lea al secolului al XIX·lea a fost organul libe
ralilor. - 478. 

259 C.-J.-A. Mathieu de Dombasle. „nnales agrkoles de Roville, ou 
melanges d 'agriculture, d 'economie rurale et de Jegislation agrice>le" 
(„Analele agricole din Roville, sau miscelaneu de materiale din do· 
meniul agriculturii, al economiei rurale şi al legislaţiei agricole" ) ,  
Paris, 1824-1837. - 481. 

260 Comisia centrală de anchetă din Mainz (Imediat Kommission) a 
fost înfiinţată prin dcizia luată de statele germane în 1819, la 
Karlsbad, de conferinţa pentru anchetarea „uneltirilor demagogilor" ,  
adică pentru combaterea mişcării opoziţioniste din Germania. Comi
sia din Mainz, ai cărei membri erau numiţi de guvenele respective 
ale statelor germane, avea împuternicirea de a face nemijlcit (ime
diat) cercetări şi arestări în toate statele Confederaţiei germane, ac
ţionînd indepndent de Bundestag, - 483. 

26 1 Este vorba de „legea cu privire la protecţia Adunării naţionale con· 
stituante pe întreaga Germanie şi a slujbaşilor puterii centrale" , care 
prevedea pedeapsa cu închisoare pentru insultarea deputaţilor Adu
nării naţionale sau a slujbaşilor puterii centrale ; a fost adoptată de 
Adunarea naţională de la Frankfurt la 9 octombrie 1848. Această lege 
constituia una dintre măsurile represive luate după insurecţia din 
septembrie de la Frankfurt de majoritatea Adunării naţionale şi de 
guvernul imperial împotriva maselor populare. - 483. 

262 Vezi adnotarea 1 59. - 484. 

263 ln septembrie 1 848 trupele turceşti, cu sprijinul guvernului ţarist, au 
ocupat Muntenia cu scopul de a înnăbuşi mişcarea de eliberare na-
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ţională. La Bucureşti, populaţia a fost reprimată în mod sîngeros. 
In proclaaţia comisarului guvernului turc, Fud-Effendi, se proclama 
necesitatea de a se instaura „ordinea legală" şi ,,de a se zdrobi toate 
urmele revoluţiei" ,  - 484. 

264 Vezi cartea lui Charles Davenant apărută anonim : „An Essay upon 
the Probable Methods of making a People Gainers in the Ballance 
of Trade" („Un eseu asupra metodelor care asigură cu destulă pro
babilitate poporului o balanţă comercială favorabilă") ,  Londra, 1 69, 
pag. 23, 50. - 487. 

265 H. Heine. „Germania. O poveste de iarnă",  cap. Xll. - 490. 

266 Este vorba de „Gazze t ta di Milano• - zia>r italian care a apărut 
intre 1816 şi 1875, pînă la sfirşitul deceniului al 6-lea al secolului 
al XIX-iea, oficiosul autorităţilor austriece din Italia de nord, - 497. 

267 Democraţii mic-burghezi Herwegh, Bornstedt şi alţii, care se aflau 
în fruntea sociaţiei democrate germane întemeiate la Paris după 
revoluţia din februarie 1848, făceau agitaţie pentru crearea unei le
giuni de voluntari recrutaţi din rîndurile emigranţilor germani. E. 
socoteau că printr-o invazie armată în G-rmania vor declanşa acolo 
revoluţia şi vor instaura un regim republican. Marx şi Engels s-au 
opus cu hotărîre acestei întreprinderi aventuroase. După trecerea qra
niţei, legiunea lui Herweqh a fost zdrobită în aprilie 1848 pe teri
toriul arelui ducat Batlen de trupele statelor germane de sud. 
- 499. 

268 „Deutsche Volkszeitung• - cotidian democrat, care a apărut la 
Mannheim in aprilie 1848 sub conducerea lui Frobel şi Pelz şi cu 
colaborarea lui Struve, Hecker, Herwegh, Ruge şi alţii. In numărul 
din 17 aprilie al acestui ziar a apărut o corespondenţă din Paris în 
care se subliniază că comuniştii germani dezaprobă acţiunea între
prinsă de Herwegh. - 499. 

269 ste vorba de congresul al doilea al democratilor, care s-a ţinut la 
Berlin între 26 şi 30 octombrie 1848. La acest congres a fost ales un 
nou Comitet central al democraţilor din Germania (D'Ester, Reichen
bach, Hexamer). Congresul a discutat principiile constituţiei şi a 
adoptat „declaraţia drepturilor omului•. La discutarea problemei so
ciale, în numele comisiei a luat cuvîntul Beust (vezi adnotarea 1).  
Compoziţia eterogenă a delegaţilor a dus însă la divergenţe în pro
blemele cele mai importante. In loc să adopte măsuri eficiente pentru 
mobilizarea maselor la lupta împotriva contrarevoluţiei, conqresul 
s-a limitat să elaboreze un şir de rezoluţii sterile şi contradic
torii. - 501.  

270 Titlul a fost dat de Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S. - 509. 

271 Aluzie la activitatea politică anterioară a lui Briiggemann, care, din 
cauză că participase la mişcarea opoziţionistă a studenţilor şi că in
tervenise în favoarea libertăţii presei cu ocazia festivităţii de la 
Hambach (1832), fusese condamnat la moarte pentru „înaltă trădare". 

39 - Marx-Engels, Opere, Voi. 5 
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pedeapsa fiindu-i apoi comutată în închisoare pe viaţă. Brigqemann 
a fost eliberat in urma amnistiei din 1840. - 5 1 0  . 

. 272 „Breslauer Zeitung• - ziar german, fondat la Brslau (Wroclaw) î n  
1820 ; î n  deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea avea o orientare 

burghezo-liberală. - 5 10. 

273 Teiul slav (Slovanska lipa) - asociaţie naţională cehă, înfiinţată pe 
la sfirşitul lunii aprilie 1848. La Praga, conducerea asociaţiei se afla 
în miinile burghezilor liberali (SafaHk, Gauc), care, după insurecţia 
de la Praga, trecuseră în lagirul contrarevoluţiei, pe cind în filialele 
din provincie rolul conducător îl aveau pe atunci mai ales reprezen
tanţii burgheziei radicale cehe. - 511 .  

274 Schinderhannes - Hans-jupuitorul, poreclă dată tilharului german 
Johann Bickler, care a trăit la sfirşitul secolului al XVIII-iea şi 
începutul secolului al XIX-iea. Aici se face aluzie la Windisch
grătz. - 511 .  

2 7 5  Este vorba de ştirile trimise de corespondentul din Viena al  „Noii 
gazete renane" ,  Tellering, publicate în nr. 127 din 27 octombri3 
1848. - 513. 

276 Notele de călătorie ale lui F. Engels „De la Paris la Bena• sînt tipă
rite după manuscrisul rămas neterminat. Această călătorie a lui 
Engels a fost precedată de următoarele evenimente : la 26 septembrie 
1848 a fost declarată starea de asediu la Colonia, cu care o'azie s-a 
emis un mandat de ares tare împo triva unor redactori ai „Noii gazete 
renane",  printre care şi Engels (vezi volumul de faţă, pag. 569). 
Engels a emigrat în Belgia, dar poliţia din Bruxelles l-a arestat, şi 
la 4 octombrie l-a expulzat din Belgia. La 5 octombrie Engels a sosit 
la Paris şi după o şedere de ci teva zile a pornit pe j os spre Elveţia. 
Trecind prin Geneva şi Lausanne, el a ajuns pe la 9 noiembrie la 
Berna, unde s-a şi stabilit în mod provizoriu. Engels a început să 
scrie notele sale de călătorie la Geneva, după cum reise din titlul 
iniţial al manuscrisului „De la Paris la Geneva•.  

Notele etnografice şi desenele aflate pe paginile cu schiţa itinera
rului anexate la manuscris ne fac să presupunem că Enqels a înre
rupt redactarea notelor de călătorie în urma rugăminţii lui Marx de 
a scrie articolul „Lupta din Ungaria".  - 521. 

277 „Chant du depart• - cintec revoluţionar din perioada revoluţiei bur
gheze franceze de la sfirşitul secolului al XVIII-iea, care s-a bucurat 
apoi de o mare popularitate în cercurile democratice din Franţa 

„Mourir pour la patrie• - refrenul unui cintec patriotic francez, 
devenit popular în perioada revoluţiei din februarie 1848. - 524. 

278 Din opera „Euryanthe" de Weber, libretul de scriitoarea Helmina von 
Chezy ; actul I, scena a II-a. - 526 . 

. 279 La manuscrisul „De la Paris la Berna• sînt anexate două file cu 
cinci schiţe ale drumului parcurs, făcute de Engels. Schiţele repre· 
zintă itinerarul lui Engels de la Auxerre (Franţa) la Le Locle (Elveţia). 
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Pe prima filă se află următoarele indicaţii (denumirile şterse de 
Engels sînt trecute între paranteze ascuţite, iar între paranteze pă
trate - denumirile din manuscris care nu sînt intru totul exacte) : 

1. Itinerarul de la Auxerre pînă la Châlon : 
„Auxerre - St. Bris - Vermenton - Pont-aux-Alouettes - Lucy
le-Bois - Avallon - <Rouvray> - Saulieu <în direcţia Dijon> -
Champeau [în manuscris Chanteaux] - Rouvray - în dircţia 
Dijon - Arnay-le-Duc - Château - <un sat lung> - unde m-am 
dus la poştă - mine de cărbuni - cîrciumă - o vale frumosă, vin 
- idem - Chagny - Châlon •.  

2. Itinerarul de la Beaufort la Geneva : 
„Beaufort - Orgelr,t - Aire - Moyrans - Pont-du-Lizon (în manu
scris Pt. d'Ison) - St. Claude - La Mure [în manuscris la Meur�l 
- Mijoux - Gex - Ferney - Sac conex - Geneve". 

Pe această filă se mai află cîteva desene, printre care şi un că-
lăreţ în uniformă ungurească şi următoarea însem!lare : 

cehi } croaţi } sîrbi } polonezi J moravi iliri bosnieci 
slovaci sloveni bulgari ruteni 

Pe fila a doua sînt următoarele însemnări : 
1. Itinerarul de la Auxerre la Geneva : 

„Auxerre - St. Bris - Vermenton - Pont-aux-Alouettes - Lucy
le-Bois - Avallon - <Rouvray> - Saulieu - Arnay-le-Duc - un 
sat lung - Ivry - La Cange - Chagny - Châlon - St. Marcel -
Louhans - Beaufort - Orgelet - Aire - Moyrans - doi munţi -
Pont-du-Lizon fin manuscr'� Pt. d'Isonl - St. Claude - La Mure (în 
manuscris La Meure] - Mijoux - Gex - Geneve". 

2. Itinerarul de la Moyrans la St. Claude : 
„Moyrans - mori - Pont-du-Lizon (în manuscris Pt. d'Ison1 - St. 
Claude" .  

3 .  Itinerarul d e  l a  Geneva l a  L e  Locle : 
„Geneve - Bellerive - Coppet - Nyon - Rolle - Aubonne -
Morqes - Cossonay - La Sarraz - Orbe - Yverdon - St. Croix 
- Fleurier - Travers - Le Ponto - Le Locle".  - Vezi ilustra/iile 
dintre paginile 534-535. 

280 Enqels parafrazează aici o strofă din poezia lui Goethe „Krieqser
klărung" („Declaraţie de război" ) .  - 539. 

281 Apelul „Căire toţi muncitorii din Germania• a fost redactat de emi
sarul Ligii comuniştilor venit din Paris la Mainz, Wallau, membru 
al Organului Central, şi de Cluss, membru al Ligii comuniştilor. ln 
drum spre Colonia, Marx şi Engels s-au oprit la 8 aprilie 1 848 la 
Mainz, unde au discutat cu comuniştii de acolo planul ulterior de 
acţiune. - 543. 

282 Incă înainte de revoluţia din martie 1 848 exista la Colonia o comu
n ; tate a Liqii comuniştilor din 'lre făceau parte D'.ster, Dan;„1� 
Biirgers, Anneke, Gottschalk şi alţii. O mare parte din ei se afla� 
sub influenţa „adevăraţilor socialisti •. La începutul lunii aprilie 1848 
comunitatea s-a mărit prin înapoierea la Colonia a unor emiqraţi 
membri ai Liqii comuniştilor. După cum reiese din procesul-verbal 
publicat, curînd după sosirea lui Marx şi Enqels s-au vădit diver-

39 . 
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genţe serioase între ei şi Gottschalk. Documentul este semnat de 
Biirgers şi Moll în calitate de conducători ai comunităţii din Colonia 1 
Marx a participat la şedinţă în calitate de preşdinte l Organului 
Central l Ligii comuniştilor. - 545. 

283 Primul Congres al democraţilor din Renania a avut loc la Colonia 
între 13 şi  14 august 1848. Marx şi Engels au participat la lucrările 
congresului. Congresul a confirmat componenţa Comisiei centrale 
a celor trei asociaţii democrate din Colonia (vezi adnotarea 284) care 
urma să funcţioneze în calitate de comitet districtual l democraţilor 
din Renanda. Activitata acestui comitet, în care rolul de conducere 
îl avea Marx, s-a extins prin hotărîrea congrsuLui U numai 
asupra Renaniei, ci şi asupra Westfaliei. La congres s-a adoptat o 
hotărîre cu privi'e la necesitatea de a desfăşura o activitate politică 
printre muncitorii de fabrică şi printre ţărani. - 548. 

284 Comisia centrală compusă din reprezentanţii a trei organizaţii de
mocratice din Colonia - Asociaţia democrată, Uniunea muncitorilor 
şi Uniunea muncitorilor şi a patronilor - a fost înfiinţată la sfirşitul 
lunii iunie 1 848 în legătură cu hotărîrea primului Congres al demo
craţilor de la Frankfurt pe Main. Această comisie a îndeplinit în mod 
provizoriu, pînă la convocarea congresului democraţilor din Rena
nia, funcţiile comitetului districtual. - 548. 

285 Hotărîrea de faţă a fost luată la 1 1  august 1848 la adunara gene
rală a Asociaţiei democrate din Colonia, prezidată de Marx (vezi 
volumul de faţă, pag. 550) . - 552. 

286 Comisia celor cincizeci, aleasă de Preparlament în aprilie 1848, era 
compusă în majoritatea ei din burghezi liberali. In apelul din 6 apri
lie „Către poporul german", acesta era chemat „să colaboreze la 
măsurile menite să restituie polonezilor patria lor" .  - 552. 

287 Sub numele cavalerului Schnapphahnski, G. Weerth a ridiculizat în
tr-o serie de foiletoane pe cunoscutul prinţ reacţionar Lichnowski. 
Foiletoanele „Viaţa şi faptele vestitului cavaler Schnapphahnski • au 
fost publicate fără semnătură în „Noua gazetă renană" din august 
pînă în septembrie 1 848. - 558. 

288 In Comitetul de securitate din Colonia, alături de alţii, au fost aleşi 
şi redactorii „Noii gazete renana" : Marx, Engels, W. Wolff, Dronke 
şi Biirgers, precum şi conducătorii Uniunii muncitorilor din Colonia, 
Schapper şi  Moll. - 560. 

289 Despre Uniunile cetăţeneşti vezi adnotarea 53. - 561. 

290 La 11 septembrie 1848 a avut loc o ciocnire între soldaţii regimen
tului 27, încartiruit la Colonia, şi locuitorii din Colonia, sprijiniţi d� 
miliţienii democratici din garda civilă. - 562. 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 
Date din viaţa şi din activitatea lor 

(Martie-noiembrie 1848) 

A doua jumătate 
a lunii 
martie-începutul 
lunii aprilie 

Aprox. 
21 martie 

1ntre 21 
şi 29 martie 

Sfîrşitul lunii 
martie 

Sfîrşitul lunll 
martie-5 aprilie 

1848 

Ca urmare a revoluţiei care începuse în Germania, 
Organul Central l Ligii comuniştilor, aflat la Paris 
sub conducerea lui Marx, organizează reîntoarcerea în 
mod individual în Germania a 300400 de muncitori 
germani, în majoritatea lor membri ai Ligii cmuniştilor. 

Engels soseşte de la Bruxelles la Paris, unde participă 
de îndată la activitatea Organului Central al Ligii 
comuniştilor, în care fusese ales în lipsă. 

Marx şi Engels elaborează platforma politică a Ligii 
comuniştilor în revoluţie - „Revendicările Partidului 
Comunist în Germania• -, care sub formă de foi 
volante sînt distribuite împreună cu „Manifestul Par
tidului Comunist• muncitorilor germani care plecau în 
Germania. 

Marx şi Engels se pregătesc să se întoarcă în Germa
nia. In scrisorile lor, ei vorbesc de intenţia de a edita 
un mare cotidian revoluţionar. 

Continuînd lupta împotriva planului aventurist al lui 
Herwegh şi Bomstedt, caire voiau să mporte în Ger
mania republica cu ajutorul unei legiuni germane ar
mate, Marx şi Engels aduc la cunoştinţa prietenilor 
din Germania şi din Franţa care este punctul lor de 
vedere despre acest plan. In scrisoarea către Cabet, 
Marx şi Engels îl roagă să publice în gazeta lui, „Le 
Populaire de 1841 " ,  declaraţia Organului Central l 
Ligii comuniştilor ; în această declaraţie se subliniază 
că Clubul muncitorilor germani este singura organi
zaţie din Paris cu care Liga are legături şi că Liga co
muniştilor nu are nimic comun cu sociaţia democrată 
germană condusă de Herwegh şi Bornstedt. Declaraţia 
este senată de K. Marx, K. Schapper, H. Bauer, 
F. Engels, J. Moll şi W. Wolff. 

Din iniţiativa Organului Central, condus de Marx, 
membrii Ligii comuniştilor înfiinţează la Mainz o 
Uniune culturală a muncitorilor, în numele căreia se 
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Aprox. 
6 aprilie 

8 aprilie 

1 1  aprilie 

După 1 1  aprilie 

Prima jumătate a 
lunii aprilie 

adresează către toti muncitorii din Germania cu che
marea să organizeze în toate oraşele şi satele uniuni 
ale muncitorilor. 

Marx şi Engels părăsesc Parisul şi pleacă în Germania 
pentru a participa în mod direct la revoluţie. 

Marx şi Engels se opr>sc în Mainz, unde discută cu 
membrii Ligii comuniştilor de acolo srcinile viitoare 
cu privire la organizarea şi unirea uniunilor munci
toreşti. 

Marx şi Engels sosesc la Colonia şi încep de îndată 
preqătirile în vederea editării unui mare cotidian 
politic. 

Ca răspuns la cererea lui Marx, consiliul municipal 
din Colonia îi acordă dreptul de domiciliere în Colonia. 

Organul Central al Liqii comuniştilor, condus de Marx, 
îşi trimite emisarii (Dronke, W. Wolff, Schapper şi 
alţii) în diferite oraşe din Germania ca să organizeze 
noi comunităţi ale Ligii şi uniuni muncitoreşti legale. 

Aprox. 15 aprilie Engels pleacă la Barmen, Elberfeld şi  alte oraşe din 
Renania pentru a plasa acţiunile gazetei şi a organiza 
comunităţi ale Ligii comuniştilor. 

A doua jumătate a Engels lucrează la traducerea „Manifstului Partidului 
Junii aprilie Comunistu în limba engleză. 

Aprox. 24 aprilie Apare prospectul „Noii gazete renane".  

Aprilie La Bruxelles se tipăreşte textul prelegerilor ţinute de 
Marx în decembrie 1847 despre munca salariată şi 
capital. Tipărirea este întreruptă, pentru că Max, 
ocupat cu pregătirile în vederea apariţiei „Noii gazete 
renane", nu putea să-şi continue lucrul asupra manu
scrisului. 

Aprilie-mal Marx corespondează cu membrii Ligii comuniştilor 
aflaţi în diferite oraşe din Germania şi Franţa (Dronke, 
Born, Ewerbeck, Schapper şi alţii) despre situaţia şi 
activitatea comunităţilor Ligii, precum şi despre plasa
rea acţiunilor gazetei. 

6 mai Marx soseşte împreună cu Weerth pentru cîteva zile 
la Elberfeld pentru a discuta cu Engels editarea „Noii 
gazete renane" şi despre activitatea Ligii comunişti
lor. 

11 mal In calitate de preşedinte al Organului Central al Ligii 
comuniştilor, Marx partioipă la şedin�a comunităţii 
din Colonia a Ligii, în care se dezbate chest.unea 
poziţiei lui Gottschalk faţă de Ligă. 
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Jumătatea lunii 
mai 

20 mai 

După 20 mai 

Sfi rşitul lunii 
mai " 

1 iunie 

Iunie 

1nceputul lunii 
iunie 

Marx comumca prin Weerth democratului belgian Jot
trand, redactorul lui „Debat social " ,  ştirea despre imi
nenta editare a „Noii gazete renane" şi propune stabi
lirea unor lgături regulate între aceste doua ziare. 

Engels se reîntoarce de la Barmen la Colonia şi pre
găteşte activ, împreună cu Marx, editarea „Noii qa
zete renana". 

Ca urmare a ascuţirii situaţiei politice din Germania 
şi a activizării forţelor reacţionare, Marx şi Enqels 
iau hotărîrea de a accelera editarea „Noii gazete 
renane" şi de a începe tipărirea ei nu de la 1 iulie, 
cum se prevăzuse iniţial, ci de la 1 iunie. 

Marx trimite redactorului ziarului democratic italian 
„L'Alba • din Florenţa o scrisoare în care îl informează 
despre iminenta editare a „Noii gazete renane" şi-l 
asigură că redacţia gazetei va apăra cauza libertăţii şi 
independenţei naţionale a poporului italian. Marx pro
pune un schimb reciproc regulat de ziare şi de infor
maţii. Scrisoarea lui Marx este publicată în ziarul 
„L'Alba" din 29 iunie. 
Ca urmnre a comunicărilor făcute de emisarii Ligii 
comuniştilor din diferite oraşe ale Germaniei în ceea 
ce priveşte slăbiciunea organizatorică a comunităţilor 
Ligii, Marx şi Engels consideră că este necesar ca 
comuniştii să se ralieze la mişcarea democratică şi să 
acţioneze pe flancul ei stînq, cu adevărat proletar. Ei 
intră în Asociaţia democrată din Colonia şi recomandă 
adepţilor lor ca, alături de activitatea pe care o des
făşoară în uniunile muncitoreşti, să participe activ şi 
la activitatea asociaţiilor democrate. Marx şi Enqels 
ajung la concluzia că „Noua gazetă renană" trebuie 
să fie folosită ca principalul instrument de răspîndire 
a directivelor qenerale ale Liqii şi de propaoare a idei
lor democraţiei şi socialismului în Germania. 

Apare primul număr al „Noii gazete renane" ,  cu sub
titlul „Organ al democraţiei" ,  care cuprinde comuni
catul „Din partea redacţiei «Noii gazete renane» " , 
precum şi articolele lui F. Engels „dunarea de la 
Frankfurt " şi „Noile fapte de vitejie ale dinastiei Bour
bon". 

Marx este cu totul absorbit de editarea „Noii gazete 
renane",  de alegerea materialului, de orqanizarea re
ţelei de corespondenţi şi de alte munci leqate de 
apariţia gazetei. Din această pricină, majoritatea arti
colelor de fond le scrie Engels. 

După apariţia articolului lui Engels „Adunara de la 
Frankfurt", îndreptat împotriva politicii laşe, concilia
toare a Adunării naţionale germane, un mare număr 
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2-3 iunie 

5 iunie 

6 iunie 

1 iunie 

B iunie 

13-14 iunie 

17 iunie 

19 iunie 

de acţionari burghezi ai „Noii gazete renane• refuză 
să mai sprijine gazeta. 

Marx scrie două artkole despre guvernul Camphausen, 
care apar în „Noua gazetă renană" din 3 şi 4 iunie. 

In „Noua gazetă renană• apare articolul lui F. Engels 
despre războiul din Schleswig-Holstein, „Comedia răz
boiului". 

Engels scrie articolul „Dezbaterile conciliatoare de la 
Berlin• ,  care apare în „Noua gazetă renană• din 7 iunie. 
Ulterior, într-o serie de articole, Engels trece sistema· 
tic în revistă dezbaterile Adunării naţionale prusiene şi 
supune unei critici activitatea ei. 

In articolul de fond „Programul partidului rafcal· 
democrat şi programul celor de stînga de la Frankfurt• ,  
precum ş i  într-o serie d e  articole de mai tîrziu, Marx şi 
Engels susţin că sarcina de căpetenie a revoluţiei bur
ghezo-democratice este realizarea pe cale revoluţionară 
a ulÎtăţii naţionale. 

Engels scrie articolul „Noua împărţire a Poloniei •,  
publicat în „Noua gazetă renană" la 9 iunie. In articolul 
acesta, precum şi într-o serie de alte articole, Engels 
sprijină cu înflăcărare mişcarea de eliberare naţională 
a poporului polonez şi demonstrează că crearea unei 
Polonii democratice este o condiţie indispensabilă pen· 
tru crearea unei Germanii democratice. 

Engels scrie o serie de articole intitulate „Dezbaterile 
de la Berlin cu privire la revoluţie", care apar în 
„Noua gazetă renană" intre 14 şi 11 iunie. 

Engels scrie articolul „Insurecţia de la Praga•,  în care 
şi-a găsit expresie simpatia lui Marx şi Engels pentru 
lupta de eliberare naţională a poporului ceh. Articolul 
a apărut în „Noua gazetă renană" din 18 iunie. 

Sub titlul „Şedinţa conciliatoare din 17 iunie", Engels 
scrie un articol despre asaltul asupra arsenalului de 
la Berlin ; acest articol, în care se subliniază impor
tanţa înarmării poporului ca o condiţie a victoriei re
voluţiei, a apărut în „Noua gazetă renană" din 20 
iunie. 

20 iunie Engels scrie articolul „O nouă politică la Poznan •,  
care a apărut în „Noua gazetă renană" din 21 iunie. 

Aprox. 23 Junie Comitetul Asociaţiei democrate din Colonia numeşte 
pe Marx în comisia reprezentanţilor organizaţiilor de· 
mocrate din Colonia, convocate în conformitate cu 
hotărîrea primului congres al democraţilor din Frank-
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23 iunie 

24 iunie 

25 iunie 

25 iunie-1 iulie 

28 iunie 

Sfîrşitul Junii 
iunie - începutul 
lunii august 

Iulie 

furt pe Main penru a discuta unirea organizaţiilor 
d>crate din Renania şi  Westfalia. 

n „Noua gazetă renană" apare articolul lui Engels 
„Prima ispravă a Adunării naţionale germane de la 
Frankfurt", în care este critiată politica Adunării 
naţionale faţă de revoluţia din Italia. 

Marx participă a şedinţa comisiei reprezentanţilor 
celor trei organizaţii democrate din Colonia : socia
ţia dem>crată, Uniunea muncitorilor şi Uniunea mun
citorilor şi a p atronilor. Comisia adoptă o hotărîre cu 
privire la necesiatea creării unei Comisii centrale a 
asociaţiilor democrate din Colonia, învesiită provizoriu 
cu funcţiile unui Comitet districtual renan al dmo
craţilor, avînd sarcina de a menţine o legătură zilnică 
intre aceste organizaţii democrate şi a pregăti con
vocarea la Colonia a primului congres renan al demo
craţilor. 

In „Noua gazetă renană" apare articolul lui Engels 
despre insurecţia de la Praga. „aracterul democratic 
al insurecţiei•. 

După insurecţia din iunie de la Paris, Engels relatează 
înr-o serie de articole desfăşurarea primei lupte de 
clasă a proletariatului parizian. Articolele au apărut 
în „Noua gazetă renană" între 26 iunie şi 2 iulie. 

Marx scrie articolul „Revoluţia din iunie" ,  publicat în 
„Noua gazetă renană" la 29 iunie. Din cauză că gazeta 
a luat cu hotărîre apărarea muncitorilor răsculaţi de 
la Paris, cea mai mare parte a acţionarilor rămaşi au 
refuzat să mai sprijine „Noua gazetă renană" . 

tn legătură cu dezbaterea în Adunarea naţională pru
siană a proiectului de lege cu privire la desfiinţarea 
servituţilor feudale, Marx şi Engels, într-o serie de 
articole de fond din „Noua gazetă renană" („Memoriul 
lui Patow cu privire la răscumpărări", „Proiectul de 
lege cu prJvire la desfiinţarea servituţilor feudale",  
„Dezbatere în legătură cu legea actualmente în vigoare 
cu privire la răscumpărare"),  iau apărarea ţărănimii 
şi supun unei critici ncruţătoare burghezia germană, 
oare şi-a trădat aliatul ei firesc, ţărăniea, şi a împie
dicat înfăptuirea uneia dintre cele mai de seamă sar
cini ale revoluţiei germane din 1 848-1 849 : desfiinţarea 
completă a relaţiilor feudale la sate. 

Prin intermediul tovarăşilor lor de luptă membri i 
Ligii comuniştilor - J. Moll, care a devenit la 6 iulie 
preşedintele Uniunii muncitorilor din Colonia, şi 
K. Schapper -, Marx şi Engels exercită o influenţă 
din ce în ce mai mare asupra activităţii Uniunii mun-



i18 Karl Marx şi Friedrich ngels. - Date. Martie-noiembrie 1 849 

2 Iulie 

6 iulie 

1 şi g iulie 

10 iulie 

14 iulie 

11-24 iulie 

2 1  iulie 

citorilor, ducînd o luptă înverşunată împotriva parti
zanilor tacticil sectare a lui Gottschalk. 

ln articolul „Politica externă a Germaniei " ,  după ce 
demască burghezia germană, care continuă politica de 
asuprire a Hohenzollenilor şi Habsburgilor, Engels 
formulează principiile politicii internaţionale a prole
tariatului. Articolul a apărut în „Noua gazetă renană" 
din 3 iulie. 

Marx scrie articolul „Urmărirea judiciară împotriva 
«Noii gazete renane» " ,  publicat în gazetă la 7 iulie. 
Judecătorul de instrucţie ia lui Marx un interoga
toriu în privinţa articolului „Arestări •, publicat în 
„Noua gazetă renană" din 5 iulie. Lui Marx şi giran
tului responsabil Korff li se aduce învinuirea de a fi 
ultrag ' at pe primul-procuror Zweifel şi pe j andarmi. 
După terminarea introgatoriului se face o percheziţie 
la sediul redacţiei gazetei. Manuscrisul articolului in
criminat confiscat la percheziţie, scris de o mină ne
cunoscută, şi refuzul lui Marx de a divulga numele 
autorului au servit drept motiv pentru interoqarea nu 
numai a lui Korff, girantul responabil al gazetei, dar 
şi a lui Marx, Engels şi Dronke. 

Marx scrie două articole despre criza de guvern de la 
Berlin : „Guvernul faptelor" şi „Criza de guven•, 
publicate în „Noua gazetă renană" din 9 şi 10 iulie. 

Marx scrie un al doilea articol „Urmărirea judiciară 
împotriva «Noii gazete renane» " ,  publicat în gazetă la 
1 1  iulie. 

La adunarea generală a Asociaţiei democrate din Co
lonia, Engels critică Adunarea naţională e la Berlin. 
El propune ca D'Ester, unul dintre conducătorii aripii 
de stînga a Adunării, să fie însărcinat să ia cuvîntul 
împotriva limitării dreptului de asociere în ceea ce-i 
priveşte pe ofiţeri. 

Engels scrie seda de articole „Dezbaterile pe marginea 
propunerii lui Jacobv", publicate în „Noua gazetă 
renană• de la 18 pînă la 25 iulie. 

Marx participă la adunarea generală a Asociaţiei 
democrate din Colonia, la care are loc alegerea repre
zentanţilor celor trei orqanizaţii democrate din Colonia 
pentru Comisia centrală. Ca reprezentanţi ai Asocia
ţiei democrate sînt aleşi în unanimitate Marx şi 
Schneider II. Weitlinq exnune în faţa adunării 
vederile sale sectariste şi confuze în cea ce priveşte 
sarcinile proletariatului în revoluţia germană. Riposa 
lui Marx este .inată pînă la şedinţa următoare. 
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21-24 iull� 

22 iulie 

2--30 Julie 

31 iulie 

3 august 

4 august 

6 august 

1 august -
6 sep tembrie 

Intr-o serie de articole de fond din „Noua gazetă re
nană", Marx şi Engels critică proiectul de lege cu 
privire la garda civilă. 

Apare în „Noua gazetă renană" articolul lui F. Enqels 
„Armistiţiul cu Danearca•. 
Marx este din nou interoqat de judecătorul de in
strucţie în legătură cu articolul „Arestări ". 

Marx şi Engels critică în coloanele „Noii gazete 
renane" proiectul de lege cu privire la împrumutul 
forţat. 

Engels scrie articolul „«Kolnische Zeitung» despre rin
duielile din Anglia", care apare în „Noua gazetă renană" 
din 1 august. 

In „Noua gazetă renană" apare articolul de fond „Nota 
Rusiei" ,  care demască politica externă reacţionară a 
ţarismului rus. 
Marx primeşte înştiinţarea că administraţia provin
cială refuză s.-i acorde cetăţenia prusiană, continuind 
să-l considere un străin. 
Enqels este citat ca martor în faţa judecătorului de 
instrucţie, pentru a i se lua un interogatoriu ; judecă
torul de instrucţie se străduieşte să descopere pe au
torul articolului „Arestări •. 

Marx şi Engels participă la adunar. generală a Aso
ciaţiei democrate din Colonia, la care s-a continuat 
discuţia în legătură cu cuvîntara lui Weitlinq. Marx 
se opune net tezelor expuse de Weitlinq, potrivit cărora 
mişcrea politică rebuie să fie separată de cea socială ; 
el arată legătura strinsă dintre interesele sociale şi 
cele politice şi subliniază neînţelegerea, caracteristică 
pentru Weitling, a sarcinilor democratice ale revoluţiei 
germane. Engels aduce la cunoştinţa adunării că quver
nul prusian a refuzat să acorde lui Marx cetăţenia şi 
că deci este ameninţat să fie expulzat. 
Impreună cu alţi membri ai Comisiei centrale a 
celor trei organizaţii democrate din Colonia, Marx se 
adresează tuturor organizaţiiJor democrate din Renania 
cu propunerea de a trimite delegaţii lor la primul con
gres al democraţilor din Renania, convocat pentru 13 
august la Colonia. Apelul a fost publicat în „Noua qa
zetă renană" din 5 august. 

Marx scrie rtkolul „Belgia - «stat model» ",  publicat 
în „Noua gazetă renană" din 7 august. 

Engels scrie o serie de articole intitulate ,.Dezbaterile 
de la Frankfurt cu privire la Polonia " .  Articolele au 
apărut în „Noua gazetă renană" intre 9 august şi 7 
septembrie. 
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11 august 

13-14 august 

22 august 

23 august -
aprox. 1 1  
septembrie 

2-26 august 

20 august 

27 august 

28 august 

Sub preşedinţia lui Marx are loc adunarea generală a 
Asociaţiei democrate din Colonia la care se adoptă un 
protest adresat Adunării naţionale de la Frankfrt îm
poriva incorporării Poznanului la Confederaţia ger
mană. La adunare se discută refuzul guvernului prusian 
de a acoda lui Mae dreptul de cetăţenie. Mrx dez
văluie adevăratele motive ale măsuiilor luate împotriva 
lui de către guvern. Engels comunică noi fapte cu pi
vire la prigoana poliţienească dezlănţuită împotriva 
conducătorilor mişcării democrate, în special împotriva 
lui Schapper. Adunarea alege o delegaţie pe care o în
sărinează să ceară autorităţilor din Colonia anulrea 
măsurilor poliţieneşti împotriva lui Marx şi Schapper. 

Marx şi Engels participă la primul congres al democra
ţilor din Renaia, ţinut la Colonia, la care erau repre
zentate 17 organizaţii democrate. Congresul confirmă 
Comisia centrală a celor trei asociaţii democr.ate din 
Colonia, aleasă anterior, din care făcea parte şi Marx, 
în calitate de comisie districtuală a democraţilor din 
Renania. ln cuvîntarea pe care a ţinut-o la congres, 
Engels subliniază ura maselor populare din Renania 
faţă de reacţiunea prusacă. Congresul adoptă o hotărîre 
cu privire la necesitatea de a desfăşura o agitaţie poli
ică în rîndurile muncitorilor din fabrici şi ale ţăranilor 
şi de a înfiinţa noi asociaţii la sate, cu cre să se în
treţină o legătură permanentă. 

Marx se adresează ministrului de interne al . Prusiei, 
Kiihlwetter, cerind să se anuleze hotărîrea ilegală a 
administraţiei provinciale şi să-i fie redate drepturile 
sale de cetăţean prusian. 

Marx întreprinde o călătorie la Berlin şi la Viena pen
tru a întări legăturile cu organizaţiile democrate şi  
muncitoreşti de acolo şi  pentru a-i îndemna pe condu
cătorii lor la o luptă mai hotărîtă împotriva contra
revoluţiei din Prusia şi din Austria. Marx speră de 
asemenea să capete mijloace mateiale pentru „Noua 
gazetă renană" .  

Marx s e  află la Berlin. 

Engels scrie articlele „«Kolnische Zeitung» despre 
Italia" şi „«Zeitungs-Halle» despre Provincia renană" ,  
care au apărut în „Noua gazetă 'enană" din 27 augusl 

Marx soseşte Ia Viena. 

Marx participă Ia şedinţa Asociaţiei democrate din 
Viena la care se discută situaţia din Viena după luptele 
de stradă din 3 august. In cuvîntarea sa, Marx sub
liniază că esenţialul în evenimentele de la Viena nu 
este schimbarea de guven, ci, a şi în luptele in iunie 
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28 august-
6 septembrie 

30 august 

2 septembrie 

4 septembrie 

7 sep tembrie 

Aprox. 7-10 
septembrie 

8 septembrie 

de la Par.is, lupta de clasă dintre burghezie şi proleta
riat. 

n timpul şederii sale la Viena, Marx se întîlneşte cu 
conducătorii organizaţiilor democrate şi muncitoreşti. 
In special el are o convorbire cu Borro�. conducătorul 
fracţiuni.i germno-cehe din Reichstagul austriac, despre 
problema naţională din Austria şi despre relaţiile dintre 
muncitorii germani şi cehi. Marx duce de semenea tra
tative în cea ce priveşte mijloacele materiale pentru 
„Noua gazetă renană" .  

Marx tine o cuvîntaxe l a  şedinţa priei Uniuni a mun
citorilor din Viena despre relaţiile soiale din Europa 
apuseană şi dspre rolul clasei muncitoare în lupta re
voluţionară. 

Engels scrie articolul „Conările la moarte de la 
Anvers" .  Acst articol de apărare a celor 17 condam
naţi la moarte a apărut în „Noua gazetă renană" din 
3 septembrie. 
La şedinţa primei Uniuni a muncitorilor din Viena, 
Marx ţine n amplu referat despre munca salariată şi 
capital. 

Engels este din nou citat în faţa judecătorului de ins
trucţie, dar de data aceasta nu ca martor, ci ca coin
culpat în procesul intentat „Noii gzete renane" în 
legătură cu articolul „Arestări • .  

Asociaţia democrată din Colonia ş i  redacţia „Noii ga
zete renana" convoacă la manej o întrunire publică la 
care participă cîteva mii de oameni. Se adoptă o adresă 
către Adunarea naţională de la Frankfurt prin cam se 
cere să fie respins armistiţiul încheiat de guvernul 
prusian cu Danemarca şi o ltă idresă către Adunarea 
naţională prusiană prin care se protstează împotriva 
legdi antidemocratice cu privire la garda civilă. 

In legătură cu ascuţirea situaţiei politice din Prusia, 
Marx decide să-şi grăbească întoarcerea la Colonia. 
n trecere se opreşte la Berlin, unde continuă tratati
vele sale cu conducătorii mişcării democratice şi asistă 
la şedinţa Adunării naţionale prusiene ; Marx convine 
cu democraţii polonezi asupra obţinerii de mijloace 
pentru „Noua gazetă renană" .  Porivit acestei înţ.e
geri, Ja 18 setembrie W. Kokielski îi  trimite lui Marx 
2.000 de taleri. 

Enge.s scrie articolul „Căderea guvernului faptelor•, 
care apare în „Noua gazetă renană" din 10 septembrie. 

8-10 septembrie In „Noua gazetă renană" apar articolele lui Engels 
„rmistiţiul cu Dnemarca• şi „Armistiţiul danezo
prusin".  
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Aprox. la 10 
septembrie 

Aprox. 
1 1  septembrie 

11 septembrie 

a Colonia se tipăresc ca foaie volantă „Revendicările 
partidului comunist în Germania", care sînt imediat 
difuzate într-un şir de localităti din Renania. 

Marx se întoarce la Colonia. 

Ld şedinţa comitettlui Uniunii muncitorilor din Colo
nia, Engels prezintă un amplu referat asupra proble
mei dacă este posibilă organizarea muncii, precum şi 
asupra cauzelor şecului atelierelor naţionale din 
Franţa. 

1 1-15 septembrie In seria de articole „Criza şi contrarevoluţia" ,  apă
rută în „Noua gazetă renană" intre 12 şi 16 septem
brie, Marx formulează teza extrem de importantă po
trivit căreia guvernul provizoriu care ia naştere după 
revoluţie nu poate fi decit dictatura revoluţionară a 
poporului, ale cărei sarcini de căpetenie sînt organi
zarea unei riposte hotărite date contrarevoluţiei şi 
dsfiinţarea rămăşiţelor instituţiilor vechi. 

1 1-25 septembrie Marx, Engels şi alţi membri ai redacţiei „Noii gazete 
renane" desfăşoară o intensă muncă orgaizatorică şi 
de lămurire în rîndurile maselor populare în vederea 
mobilizării lor la lupta împotriva contrarevoluţiei în 
plină ofensivă. 

12 septembrie 

13 septembrie 

17 septembrie 

Ca răspuns la cererea lui Marx, ministrul de interne 
al Prusiei, Kihlwetter, ii comunică acestuia că con
sideră legală hotărîrea autorităţilor din Colonia. care 
au refuzat să-i acorde lui Marx cetăţenia prusiană. 

Redacţia „Noii gazete renane" ,  Uniunea muncitorilor 
şi /.sociaţia democrată din Colonia organizează în 
Frankenplatz din Colonia o întrunire publică \a care 
participă aproape 6.000 de oameni. 
La propunerea lui W. Wolff, susţinută de Engels, 
întrunirea alege un Comitet de securitate, alcătuit din 
30 de oameni, din care fac parte Marx şi Engels. In
trnnirea adoptă adresa propusă de Engels către Adu
narea naţională de la Berlin, prin care se cere deputa
ţilor ca, în caz că guvernul va încerca să dizolve 
Adunarea, ei să nu-şi părăsească postul ni.ci chiar sub 
ameninţarea baionetelor. 

Engels participă la adunarea populară de la Worringen 
(în apropiere de Colonia) .  convocată din iniţiativa or
ganizaţiilor democrate din Colonia, la care iau parte 
circa 8.000 de oameni. Engels este ailes secretar al 
adunării. Adunarea se pronunţă pentru o republică de
mocrat-socială roşie, dclară că recunoaşte Comitetul 
de securitate din Colonia şi, la propunerea lui Engels, 
adoptă adrsa către Adunarea naţională de la Frank-
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furt prin care i se cere ca, în cazul unui conflict înhe 
Prusia şi  Germania, a să se situeze de partea Germa
niei. 
Comitetul districtual al democraţilor din Renania, din 
care face parte Marx, anunţă convocarea pentru ziua 
de 4 septembrie a celui de-al doilea congres al de
mocratilor din Renania şi  Westfalia. 

1-20 septembrie Engls scrie articolele „Ratificarea armistiţiului• şi 
„Răscoala de la Frankfurt", publicate în „Noua gazetă 
renană• din 20 şi 21 septembrie. 

20 septembrie 

23 septembrie 

25 septembrie 

25 septembrie, 
dimineaJa 

25 septembrie, 
înainte de amiază 

In legătură cu ratificarea de către Adunarea ae ld 
Frankfurt a armistiţiului cu Danemarca, precum şi în 
legătură cu răscoala de la Frankfurt, Comitetul de 
securitate, Asociaţia democrată şi Uniunea muncitorilor 
din Colonia convoacă o întrunire publică la Colonia, 
în sala Eiser, în care se adoptă o moţiune de solida
ritate cu răsculaţii din Frankfurt ; deputaţii Adunrii 
naţionale de la Frankfurt care au votat pentru ratifi
carea armistiţiului sînt declaraţi trădători ai poporului. 
Engels ţine la întrunire o cuvîntare în care înfierează 
hotărîrea ruşinoasă a Adunării de la Frankfurt şi tot
odată dă date cu prdvire la desfăşurarea răscoalei de 
la Frankfurt. 

Moţiunea votată de întrunirea publică de la 20 sep
tembrie este publicată în „Noua gazetă renană" ,  fiind 
totodată răspîndită în oraş sub formă de foaie 
volantă. 

Parchetul din Colonia pune sub urmarue judiciară pe 
Engels, W. Wolff şi B.rgers pentru complot împotriva 
ordinii existente, în legătură cu cuvîntările lor la în
runrile publice de la Colonia. 
Mimstrul de justiţie al Reichului dă dispoziţii parche
tului din Colonia să pună sub urmărire j udiciară Comi
tetul de securitate din care făceau parte Marx şi  
Engels, precum şi Asociaţia democrată, Uniunea mun
citorilor şi expediţia „Noii gazete renane" în leqătur} 
cu moţiunea adoptată la întrunirea publică din 20 sep
tembrie 1848 de la Colonia. 

Marx vine la şedinţa Congresului al II-iea al demo
craţilor din Renania şi Westfalia ; în urma arestării 
provocatoare a conducătorilor muncitorimii şi ai orqa
nizaţiilor democratice din Colonia (Schappr, Becker 
şi alţii) , operate de politie dis-de-dimineaţă, şedinta 
n-a mai avut loc. 

Marx vorbeşte la adunarea Uniunii muncitorilor ţinută 
în sala „Im Kranz " din Altenmarkt şi caută să-i con
vingă pe muncitori să nu se lase provocaţi de politie, 
lămurindu-le că n-a sosit încă momentul potrivit pen-
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25 septembrie, 
ora 3 după
amiază 

26 septembrie 

Dup1 
26 septembrie 

28 septembrie 

30 septembrie 

Sl1rşitul lunii 
septembrie -
prima jumătate 
a lunii octombrie 

1 octombrie 

3 octombrie 

După 
3 octombrie 

tu o insurecţie armată şi că o cţiune prematură nu 
va însemna decit un puci care va lipsi clasa munci
tore de puterea de luptă în ajunul zilei hotărîtoare. 

La şedinţa comună a Asociaţiei democrate şi a Uniunii 
muncitorilor, care s-a ţinut în sala Eiser, Marx si 
adepţii lui avertizează pe cei prezenţi să nu între
prindă acţiuni premature, 

e instituie starea de asediu la Colonia. Printr-un rdin 
al comenduirii este interzisă apariţia „Noii gazete 
renane• si a altor ziare democratice. 

Engels este silit să plece din Colonia, fiind în pri
mejdie de a fi arestat. Timp de cîteva zile el se 
ascunde în Brmen, apoi pleacă la Bruxelles. 

Printr-o foaie volantă specială, giranţii responsabili i 
„Noii gazete renane" anunţă abonaţii că gazeta a fost 
interzisă şi îşi exprimă convingerea că în scurt timp 
ea va putea să reapară. 

Giranţii responsabili ai „Noii gazete renane• anunţă 
iminenta ridicre a stării de sediu la Colonia şi reapa
riţia ziarului cu începere din 5 octombrie. 

Invingînd mari greutăţi de ordin financiar şi organi
zatoric provocate de interzicerea ziarului, Marx luptă 
cu perseverenţă pentru reapariţia 11Noii gazete re
nana• ; el investeşte toate mijloacele sale disponibile 
pentru a a.chita datoriile şi a face faţă cheltuielilor 
gazetei. 

P archetul din Colonia pune sub urmărire j udiciră pe 
Marx, Engels şi alţi redactori i „Noii gazete renane• 
pentru publicarea în gazetă a foiletoanelor anonime : 
„Viaţa şi faptele vestitului cavaler Schnapphahnski" ,  
scrise de G. Weerth, ş i  ca redactori prezumtivi ai 
proiectului moţiunii adoptate l a  întrunirea publică din 
20 septembrie 1848 de la Colonia. 

n legătură cu ridicarea stării de asediu la Colonia, 
girantul responsabil al „Noii gazete renane•,  Korff, 
scoate o ediţie specială în care anunţă reapariţia ga
zetei şi face apel la cititori să se aboneze pentru tri
mestrul al IV-iea. 
Procurorul de stat emite n mandat de aducere împo
triva lui Engels. Mandatul de aducere este completat 
cu semnalmentele lui Engels. 

Marx propune lui Freiligrath să facă parte din redactia 
„Noii gazete renane•. Freiligrath consimte. 
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Aprox. 
4 octombrie 

4 octombrie 

5 octombrie 

Aprox. 10 
octombri� 

Aprox. 
12 octombrie 

12 octombrie 

13 octombrie 

A doua jumătate a 
lunii octombrie
inceputul Junii 
noiembrie 

16 octombrie 

18 octombrie 

Impreună cu Dronke, care fugise de asemenea din Co
lonia, Engels soseşte la Bruxelles. 

Poliţia din Bruxelles aresteazd pe Engels şi pe Dronke, 
îi trimite la închisoare, apoi îi duce sub escortă pină 
la graniţa franceză, de unde ei se îndreaptă apoi spre 
Paris. 

Engels soseşte la Paris însoţit de Dronke. 

După o şedere de cîteva zile la Paris, Ingels pleacă 
pe jos în Elveţia cu intenţia de a se reîntoarce, de 
îndată ce va fi posibil, la Colonia. In drum, Engels stă 
de vorbă cu ţăranii francezi, ia cunoştinţi de condi
ţiile lor de viată şi de starea lor de spirit. 

Uniunea muncitorilor din Colonia trimite o delegaţie la 
Marx ca să-l roage să accepte conducerea Uniunii. 

Apare nr. 1 14 al 11Noii gazete renane",  primul după 
ridicarea stării de asediu la Colonia. In înştiinţarea 
semnată de Marx în calitatea sa de redactor-şef al qa
zetei prin re se anunţă reapariţia gazetei se comu
nică inrarea în redacţie a lui Ferdinand Freili·rrath. 1n 
gazetă apare articolul lui K. Marx 11Revoluţia de la 
Viena " .  
Marx scrie articolul „Revoluţia d e  la Colonia " ,  care 
apare în 11Noua gazetă renană" din 13  octombr·e. 

Marx scrie articolele „Guvernul Pfuel" şi „Cuvîntarea 
lui Thiers despre banca ipotecară generald cu titluri 
cu curs forţat•, care apar în „Noua gazetă renană" din 
14 octombrie. 

Atribuind o foarte mare importanţă luptei poporului 
vienez împotriva contrarevoluţiei feudal-monarhiste, 
Marx scrie pentru „Noua gazetă renană" o serie do 
articole despre desfăşurarea insurectiei de la Viena. 

La şedinţa comitetului Uniunii muncitorilor din Colo
nia, Marx comunică că acceptă în mod provizoriu 
postul de preşedinte l Uniunii. Marx ţine la şedinţă 
o cuvîntare despre rolul revoluţionar al muncitorilor 
germani, îndeosebi în timpul isurecţiei de la Viena. 
La propunerea lui se trimite o adresă de salut Uniunii 
muncitorilor din Viena. 

Marx scrie articolele 11Răspunsul dat de regele Prusiei 
delegaţiei de deputaţi ai Adunării naţionale" şi „Răs
punsul dat de Frederic-Wilhelm al IV-lea delegaţiei 
gărzii civile", care apar în „Noua gazet. renană" din 
19 şi 20 octombrie. 

40 - Marx-Engels, Opere, voi. 5 
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22 oc tombrie 

Aprox. 
24 oc tombrie 

Aprox. 
26 oc tombrie 

28 oe lombrie 

Siîrşi lui lunii 
oc lombrie
începulul lunii 
noiembrie 

1ncepulul 
lunii noiembrie 

2 noiembrie 

6 noiembrie 

ln „Noua gazetă renană" apr articolele lui Marx : 
„«Reforme» despre insurecţia din iunie " ,  „Mediaţia 
anglo-franceză în Italia• şi „Un stat constituţional 
model" .  
Adunarea generală a Uniunii muncitorilor din Colonia 
îl confirmă pe Marx ca preşedinte al Uniunii. Marx 
ţine în faţa adunării o cuvîntare despre sistemul ale
gerilor indirecte existent în Germania. Adunarea alege 
pe Beust ca delegat la cel de-al doilea congres al 
democraţilor din Berlin, unde acesta prezintă un pro
gram la baza căruia stau „RevendicărUe partidului 
comunist în Germania•. 

Engels soseşte la Geneva. 

In scrisoarea adresată lui Engels la Geneva, Marx îi 
comunică reapriţia „Noii gazete renane" şi-l roaŢă să 
trimită corespondenţe şi articole. 

Marx scrie un rticol despre prigoana parchetului din 
Colonia împotriva redacţiei gazetei, intitulat : „Procu
rorul de stat «Hecken> şi «Noua gazetă renană» " .  Arti
colul apare în „Noua gazetă renană" din 29 octombrie. 

Engels scrie notele de călătorie „De la Paris la Berna•. 
Notele au rămas neterminate. 

După o şedere de cîteva zile la Geneva, Engels se în
dreaptă spre Lausanne, unde stabileşte legătura cu 
Uniunea muncitorilor din Lausanne. 

Marx scrie articolul „Ziarul «Reforme» din Paris 
despre starea de lucruri din Franţa",  precum şi arti
colul „Apelul Congresului democraţilor către poporul 
german" ,  în care critică lipsa de conţinut şi de consec
venţă a acestui document. Articolele apar în „Noua 
gazetă renană" din 3 noiembrie. 

Mrx scrie articolul „Victoria contrarevoluţiei la 
Viena",  care apare în „Noua gazetă renană" din 7 no
iembrie. 
Marx ia cuvîntul la şedinţa .comitetului Uniunii mun
citorilor din Colonia ; el face cunoscut acestuia că
derea Vienei, subliniind în cuvîntarea sa că numai din 
cauza actelor de trădare ale burgheziei trupele austriece 
au putut să ocupe oraşul. 
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Indice bibliografic, 
inclusiv lucrările menţionate de Marx şi Engels 

La lucrările citate de Marx şi  Engels au fost indicate, în măsura în 
care acest lucru a putut fi stabilit, ediţiile presupuse că ar fi fost folo
site de ei. In unele cazuri, în special acolo unde izvoarele bibliografice 
nu sint precizate, au fost indicate ediţii mai noi. Unele izvoare nu au 
putut fi găsite. 

I.  Opere şi articole 
ale unor autori cunoscuţi şi anonimi 

[„Adresse der Krieger und Wehrmănner des Kreises Hagen vom 19. Juni 
1848"] (Adresa soldaţilor şi ai membrilor gărzii din districtul Hagen 
din 19 iunie 1848). In : „Noua gqzetă renană• nr. 5 din 25 iunie 1848, 
supliment special. - 177. 

„Allerhochste Cabinetsordre vom 13. Mărz 1833 betreffend den Ankauf 
subhastirter grosserer Besitzungen polnischer Gutsbesitzer in der Pro
vinz Posen filr Rechnung des Staats und deren Wiedervrăusserung 
an Erwerber deutscher Abkunft" (!naltul ordin ministerial din 13 
martie 1833 cu privire la achiziţionarea de către stat a domeniilor 
scoase la licitaţie ale moşierilor polonezi din provincia Poznan şi la  
revinzarea lor  unor cumpărători de origine germană) . In : „Stenoqra
phischer Bericht ilber die Verhandlungen der deutschen constituirenden 
Nationalversammlung zu Frankfurt am Main • (Procesele-verbale ste
nografice ale dezbateniloT Adunării naţionale constituante germane 
de la Frankfurt pe Main). vol. 1-9, Frankfurt pe Main şi Leipzig 
184-1849, voi. 2. - 378. 

„Allgemeine Gewerbeordnung. Vom 17. Januar 1845" (Statutele meseriilor 
şi ale industriei. Dn 17 ianuarie 1845) . In : „Gesez-Sammlunq flr die 
Koniglichen Preussischen Staaten • (Colecţia de legi a statelor rega
tului prusian). 1845, nr. 5 - 348. 

„Allgemeines Landrecht filr die Preussischen Staaten • (Codul civil general 
al statelor prusiene), ediţie nouă, partea a doua în 4 vo�ume. Berlin 
1817. - 184, 241 ,  259, 335, 359, 453. 

Ariosto, Lodovico : „L'Orlando furioso ",  voi. 1, Veneţia 1811 .  - 387. 

„Aristoteles' Politik" (Politica lui Aristotel) . Editat în limba greacă şi ger
mană de Franz Susemihl ; partea 1 .  In : „Aristoteles' Werke" (Operele 
lui Aristotel) . voi. 6, Leipzig 1879. - 273. 

40 * 
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Arndt, Ernst Moritz : „Des Deutschen Vaterland" (Patria germanului) . 
poezie. ln : „Ernst Moritz rndts ausgewăhlte Werke" (Operele alese 
ale lui Ernst Moritz Arndt) . editate şi prevăzute cu o introducere şi 
adnotări de Heinrich Meisner şi Robert Geerds, vol. 1-16, Leipzig, 
vol. 3. - 395-396. 

„Der Freudenklang• (Cîntc de bucurie), poezie, op. cit., vol. 3, - 420. 

„Au/ruf an die Deutschen• (Chemare către germani), lansată în car
tierul general de la Kalisz la 13/25 martie 1813. ln : „Urkunden der 
Deutschen Erhebung• (Documente privitoare la răscoala germanilor). 
Reproducerea jn facsimil a textelor originale a cel<n mai importante 
chemări, decrete, manifeste, cîntece şi numere de ziar. Editat, ca o 
completare a tuturor lucrărilor memoriaile, de Friedrich Schulze, Leip
zig 1913.  - 328. 

„Au/ruf des demoratischen Kongresses in Brlin an das deutsche Volk" 
(Apelul congresului democraţilor din Berlin către poporul german) 
din 29 octombrie 1848. In : „Volks-Blătter" nr. 4 din 31 octombrie 
1848. - 501-504. 

Beaumarchais, [Pierre-Augustin Caron/ de : „La folle j ournee, ou le ma
riage de Figaro• (O zi agitată, sau nunta lui Figaro) .  In : „Oeuvres 
completes• (Opere complete), vol. 5, 1785. - 273. 

Becker, Nicolaus : „Der deutsche Rhein" (Rinul german) , p oezie. In :„Ge
dichte" (Poezii) de Nicolaus Becker, Colonia 184 1 .  - 157. 

„Bekanntmachung• (lnştiinţare) [cu privire la crearea unui comitet al se
curităţii publice la Berlin}, Berlin, 1 iunie 1848. In : „Koniglich pri
vilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen" nr. 
1 27 din 3 iunie 1848. - 40. 

[Benkert, Franz Georg] : „Joseph Bonavita Blank's„. kurze Lebens-Be
schreibung" (Scurta biografie a lui Joseph Bonavita Blank), Wurz
burg 1819. - 353. 

„Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testa
ments" (Biblia sau toată Sfînta scriptură, cuprinzind Vechiul şi Noul 
testament), în traducerea germană de Martin Luther. - 532. 

Ieşirea 3, 5. - 3 1 2. 

- Psaltirea 42, 2. - 265. 

- Ev. lui Matei 6, 20 ; 7, 7 ; 13, 12 ; 6, 41 . - 298, 300, 345, 420, 476. 

- Ev. lui Marcu 1 4, 30. - 1 13. 

- Ev. lui Luca 10, 2. - 385. 

Blanc, Louis : „Histoire de dix ans. 1 830-1840" (Istoria a zece ani. 1830-
1840), vol. 15, Paris 1841-1844. - 320. 

- „Histoire de la revolution fran:aise• (Istoria revoluţiei franceze) , vol. 
1-2, Paris 1847. - 320. 

[Brodowski, Kraszewski, Potworowski/ : „Zr Beurtheilung der polnischen 
Frage im Grosshrzogthum Psen im Jahre 1848" (Pntru cunoaşterea 
problemei poloneze în marele ducat Ponan în 1848) , Berlin 1848. -
212, 354, 33, 
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Birger, Gottfried August : „Lenore• .  n : „G. A. Birger's Werke" (Operele 
lui G. A. Birger), editate de Eduard Grisebach, ediţie completată şi  
îmbunătăţită, 1894. - 39. 

Calder6n [de la Barca, Pedro] : „La vida es sueio" [Viaţa e un vis] . tn : 
11Klassische Bihnendichtungen der Spanier" (Dramaturgia clasică a 
spaniolilor) , editată şi explicată de Max Krenkel, voi. 1 ,  Calder6n, 
Leipzig 1881 .  - 1 13. 

Cervantes Saavedra, Miguel de : „Gesprăch zwischen Cipion und Berganza, 
den Hunden des Auferstehungshospitals" (Dialog între Cipion şi Ber
ganza, cîini de la spitalul ,,tnvierea") .  tn : „Die beispielhaften Novel
len" (Nuvele instructive), voi. 1-2, Wiesbaden, voi. 2. - 300, 304. 

"Vida y Hechos del ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha" 
(Viaţa şi  faptele iscusitului hidalgo Don Quijote de la Mancha), En 
Haia 1744. - 382, 388, 408, 467, 478. 

„Code civil" - vezi 11Code Napoleon". 

„Code Napoleon",  Paris şi Leipzig 1808. - 104, 195, 259, 312, 335, 531 ,  532. 

„Code penal" - vezi „Codul penal" .  

„Compte rendu des seances d e  l'Assemblee nationale" (Procesele-verbale 
ale şedinţelor Adunării naţionale), voi. 1-10, Paris 184--1850, voi. 
2 şi 4. - 138-140, 1 43,  150, 151-152, 1 59-160, 165, 174-175, 339-
342, 46-61 ,  47-482, 536-537. 

Cooper, [James Fenimore] : „The last of the Mohicms• (itimul mohican). 
n :  11The Works of Cooper" (Cooper, Opere) , voi. 1-4, Zwickau 
1 827, voi. 3. - 410. 

[Davenant, Charles/ : 11An Essay upon the Probable Methods of making a 
People Gainers in the Ballance of Trade" [Eseu asupra metodelor care 
asigură cu destulă probabilitate poporului o balanţă comercială fa
vorabilă], ediţia a 2-a, Londra 1700. - 487. 

„Declaration wegen Einziehung und kinftiger Verwaltung der geistlichen 
Giter ingleichen der Starosteien und anderer konigl. Giter in Sid
preussen und der von der ehemaligen Republik Polen neuerlich acqui
rirten Provinzen" (Declaraţia cu privire la confiscarea şi viitoarea 
administrare a moşiilor bisericeşti, ca şi a starostiilor şi a altor do
menii regale din Prusia de sud şi a provinciilor din fosta republică 
Polonia, recent dobîndite). Berlin, 28 iulie 176. In : 11Materialien zur 
Geschichte polnischer Landestheile unter preussischer Verwaltung• 
(Materiale privitoare la istoria diferitelor teritorii poloneze ajunse 
sub stăpînirea prusiană) , caietul 1 ,  Leipzig 1861. - 366-367. 

Dombsle, C.J.A. Mathieu de : 11nnales agricoles de Roville, ou melanges 
d'agriculture, d'economie rurale et de legislation agricole" (Analele 
agricole din Roville, sau miscelaneu de materiale din domeniul agri
culturii, al economiei rurale şi al Jegislaţiei agricole) , Paris 1824-
1837. - 480-481 .  

[Dronke, Ernst/ : 11Die preussische Pacificirung und Reorganisation Po
sens" (Pacificarea şi reorganizarea prusiană a Poznanului) . ln : 11Noua 
gazetă renană" nr. 38, 39, 40, 3, 45 din iulie 1848. - 212. 
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„Edikt den erlichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grund-Eigen
thums, so wie die persinlichen Verhăltnisse der Land-Bewohner be
treffend. Vom 9tn Oktober 1 807" (Edict cu priivi'e a facilitarea 
proprietăţii şi  la libera folosinţă a proprietăţii funciare, ca şi la 
relaţiile personale ale populaţiei de la sate. Dat la 9 octombrie 1807). 
ln : „Sammlung der fir die Kiniglichen Preussischen Staaten er
schienenen Gesetze und Vrordnungen von 1806 bis zum 27sten Okto
ber 1810" (Colecţie de legi şi decrete apărute de la 1806 pînă la 27 
octombrie 1810 în statele regatului prusian), Berlin 1 822. - 120, 343 
- 344. 

„Edikt die Regulirung der gutsherrlichen und băuerlichen Verhăltnisse 
betreffend. Vom 1 4ten September 181 1 "  (Edict cu privire la reglemen
tarea relaţiilor dintre moşieri şi ţărani. Dat la 14 septembrie 1811 ) .  
ln : „Gesetz-Sammlung fir die Kiniglichen Preussischen Staaten" (Co
lecţia de legi a statelor regatului prusian) , 1811 ,  nr. 2 1 .  - 344. 

„Edikt iber die Einfihrung einer allgmeinen Gewerbe-Steur. Vom 
28sten Oktober 1810" (Edict cu privire la introducerea unui impozit 
general pe meserii şi  industrii. Dat la 28 octombrie 1810} .  In : „Ge
setz-Sammlung fir die Kiniglichen Preussischen Staaten • (Colecţia 
de legi a statelor regatului prusian) , 1810, nr. 4. - 348. 

„Edikt wegen der Mihlen-Gerechtigkeit, und Aufhebung des Mihlen
Zwangs, des Bier- und Branntwein-Zwangs in der ganzen Monar
chie. Vm 28sten Oktober 1810" (Edict cu privire la legislaţia privi
toare la mori şi la desfiinţarea în toată monarhia a dreptului de ex
clusivitate acordat morilr, fabricilor de bere şi de spirt prin care 
locuitorii erau obligaţi să macine la anumite mori şi să se aprovizi
oneze cu bere şi spirt de la anumite fabrici), 1810, nr. 4. - 348. 

„En tschădigungsgesetz zur allgemeinen Gewerbeordnung, Vom 1 1. Januar 
1 85" (Legea cu privire la despăgubirile acordate potrivit requlamen
tului general al meseridlor şi al industriei. Emisă la 17 ianuarie 1845). 
ln : „Gesetz-Sammlung fir die Kiniglichen Preussischen Staaten" (Co
lecţia de legi a statelor regatului prusian) , 1845, nr. 5. - 348. 

„Entwurf des Strafgesetzbuches fir die Preussischen Staaten, nebst dem 
Entwurf des Gesetzes liber die Einfihrung des Strafgesetzbuches und 
dem Entwurf des Gesetzes iber die Kompetenz und das Verfahren in 
dem Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Kiln" (Proiectul Codului 
penal al statelor prusiene, însoţit de proiectul de lege cu privire Ia 
introducerea Codului penal, de proiectul de lege cu privire la com
petenta şi procdura Curţii de apel din Colonia) , Berlin 1 847. -
334-336. 

„En twurf eines Gesetzes betreffend die Ausschreibung einer Zwangs
Anleihe" (Proiect de lege cu privire la lansarea unui împrumut forţat) 
din 10 iulie 1848. ln : „Stenographische Berichte iber die Verhandlun
gen der zur Vereinbarung der preussischen Staats-Verfassunq beru
fenen Versmmlung• (Procesele-verbale stenografice ale dezbaterilor 
din adunarea convocată pentru a se ajunge la o înţelegere în ceea 
ce priveşte Constituţia Prusiei) . Supliment la „Preussischer Staats
Anzeiger", voi. 1, Berlin 1 848. - 295-304. 

„Entwurf eines Gesetzes iber die Errichtung der Blirgerwehr" (Proiect 
de lege cu privire la înfiinţarea Gărzii civile) din 6 iulie 1848. n : 
„Stenographische Berichte liber die Verhandlungen der zur Verein-



Indce bibliografic 631 

b arung der preussischen Staats-Verfassung berufenen Versammlunrr" 
(Procesele-verbale stenografice ale dezbaterilor din adunarea convo
cată pentru a se ajunge la o înţelegere în ceea ce priveşte Consti
tuţia Prusiei). Supliment la „Preussi;her Staats-nzeiger" , voi. 1 ,  
Berlin 1848. - 214-243, 263-274. 

„Entwurf eines Gesetzes wegen unentgeltlicher Aufhebung verschiedener 
Lasten und Abgaben" (Proiect de lege cu privire la desfiinţarea fără 
despăgubire a unor servituţi şi dări) din 10 iulie 1848. In : „Stenogra
phische Berichte iiber die Verhandlungen der zur Vereinbarung der 
preussischen Staats-Verfassung berufenen Versammlung" (Procesele
verbale stenografice ale dezbaterilor din adunarea convocată pentru 
a se ajunge la o înţelegere în ceea ce priveşte Constituţia Prusiei). 
Supliment la „Preussischer Staats-Anzeiger" ,  voi, 1, Berlin 1 848. -
3 1 2-317. 

„Entwurf eines in terimistischen Pressgesetzes• (Proiectul unei legi provi
zorii a presei). ln : „Kălnische Zeitung" nr. 201 in 19 iulie 1 848. 
Primul supliment. - 259-262. 

„Entwurf eines Verfassungs-Gesetzes fiir den preussischen Staat" (Proiect 
de lege cu privire la Constituţia statului prusian) n 20 mai 1848. 
!n : „Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen der zur Ve
reinbrung der preussischen Staats-Verfassung berufenen Versamm
lung" (Procesele-verbale stenografice ale dezbaterilor din adunarea 
convocată pentru a se ajunge la o înţelegere în ceea ce priveşte 
Constituţia Prusiei). Supliment la „Preussischer Staats-Anzeiger" ,  voi. 
1, Berlin 1848. - 69, 89-90, 97-10 1 ,  261-262. 

„Der Erste Vereinigte Landtag in Berlin 1 847" (Prima Dietă unită întru
nită la Berlin în 1 847) , publicată sub supravegherea directorului bi
roului central al Ministerului de Interne şi a biroului Dietei unite, 
Kanzlei-Rath, Eduard Bleich, partea I, Berlin 1 847. - 1 16, 485. 

Flot twell, [Eduard Heinrich von] : „Denkschrift des Oberpresidenten 
Herrn Flottwell, iiber die Verwaltung des Gros-Herzogthum Posen, 
vom Dezember 1 830 bis zum Beginn des Jahres 1 84 1 "  (Memoriul d-lui 
Oberpresident Flottwell cu privire la administrarea marelui ducat 
Pozan din decembrie 1 830 pînă la începutul anului 1841) ,  Strassbrg 
[ 1841 ] .  - 377-378, 391 .  

Freiligrath, Ferdinand :  „Die Rose" (Trandafirul) .  I n  : „Zwischen den Gar
ben" (Printre snopi), o culegere de poezii mai vechi ale lui Ferdinand 
Freiligrath, Stuttgart şi Tiibingen 1 849. - 4 1 7. 

„Trotz alledm I "  (Cu toate acestea). ln : „Neuere politische und so
ziale Gedichte" (Poezii sociale şi politice recente) de Ferdinand 
Freiligrath, c aietul 1, Colonia 1849. - 296, 337. 

Frederic-Wilhelm al IV-iea [„Ansprache an die Deputation der Frankfur
ter NaIionalversamlung beim Kălner Dombaufest"] (Alocuţiune adre
sată delgaţiei de deputaţi ai Adunării naţionale de la Frankfurt cu 
ocazia festivităţii punerii pietrei de temelie a Catedralei din Colonia) 
ţinută la 14 august 1 848. n : „Kălni;he Zeitung" nr. 229 din 16 au
gust 1 848. - 5. 

[„ntwort an die Deputation der Brgerwehr"] (Răspunsul dat dele
gaţiei gărzii civile) la 15 octomh"ie 1 848. n : „Berliner Zeitungs-Halle" 
nr.  241 din 18 octombrie 1 848. - 486-487. 
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„Antwort an die Deputation der Berliner Nationalversammlung" (Răs
punsul dat delegaţiei de deputaţi ai Adunării naţionale de la Berlin) 
la 15 octombrie 1 848. n : „Berliner Zeitungs-Halle" nr. 241 din 1 8  
octombrie 1848. - 485. 

- [„Antwort auf das Entlassungsgesuch der Minister") (Răspuns la cere
rea de demisie a miniştrilor) , Sanssouci, 10 septembrie 1 848. ln : 
„Noua gazetă renană" nr. 1 02 din 1 4  septembrie 1848. - 451 , 456. 

Fuad, Mehemed : „Manifest an die Boj aren und an Euch Einwohner der 
Walachei aller Classen" (Manifest adresat boierilor şi vouă, locuitori 
de toate clasele din Valahia), Bucureşti, 1 3/25 septembrie 1 848. In : 
„Kolnische-Zeitung" nr. 282 din 17 octombrie 1848. - 484, 495. 

„Gesetz, betreffend den Schutz der constituirenden Reichsversammlung 
und der Beamten der Centralgewalt" (Lege cu privire la inviolabilita
tea Adunării constituante pe întreaga Germanie şi a slujbaşilor pu
terii centrale) din 9 octombrie 1 848. ln : „Stenographischer Bericht 
iber die Verhandlungen der deutschen constituirenden Nationalver
sammlung zu Frankfurt am Main • (Procesele-verbale stenografice ale 
dezbaterilor din Adunarea naţională constituantă germană de la 
Frankfurt pe Main) , vol. 1-9, Frankfurt pe Main şi Leipzig 1 848-
1 849, vol. 4. (Vezi şi adn. 261 ) .  - 483-484. 

„Gesetz iber die Erwerbung und den Verlust der Eigenschaft als Preussi
scher Unterthan, so wie iber den Eintritt in fremde Staatsdienste. 
Vom 3 1 .  Dezember 1 842 " (Legea cu privire la dobîndirea şi  la pierde
rea supuşeniei prusiene, precum şi la intrarea în serviciul unor state 
străine, din 31 decembrie 1842) . In : „Gesetz-Sammlung fiir die Konig
lichen Preussischen Staaten • (Colecţia de legi a statelor regatului 
prusian), 1843, nr. 2. - 428-431 .  

[„Gesetz iber die Zusammenscharungen") (Legea c u  privire la inter
zicerea întrunirilor sub crul liber), Paris, 5 iunie 1848. In : „Noua 
gazetă renană" nr. 10 din 10 iunie 1 848. - 1 26, 174. 

„Gesetzbuch iiber Strafen• (Codul penal). Tradus din limba franceză dupi 
ediţia oficială de Wilhelm Blanchard. Ediţia a doua îmbunătăţită, 
Colonia, 1812.  - 184, 221-224, 259-260, 425, 496-497. 

Goethe, Johann Wolfgang von : „Faust• . Tragedie. ln : „Goethe, Opere•, 
vol. 1-20, Stuttgart şi Tibingen 1 81 �1 819, vol. 9. - 28, 1 1 6, 334, 
386, 405, 495. 

„Kriegserklărung• (Declaraţie de război), poezie, op. cit., vol. 1. - 539. 

- „Prometheus" (Prometeu) , poezie, op. cit., vol. 2. - 424, 523. 

- „Reineke Fuchs ", op. cit., vol. 1 1 .  - 64. 

„11 Govemo provvisorio alla Nazione Germanica" (Guvernul provizoriu 
către naţiunea germană), Milano, 6 aprilie 1 848. ln : „Raccolta dei de
creti, avvisi, proclami, bulletini ec. ec. emanti dal Governo provvi
sorio, dai diversi comitati e da altri dal giono 1 8  Marzo in avanti" 
(Culegere de decrete, comunicate, proclamaţii, buletine etc. etc. emise 
de guvernul provizoriu, de diferite comitete şi de alţii începînd de 
la 18 martie 1 848) , Milano. - 173. 
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Griesheim, [Krl Gustav von/ : „Bekanntmachung• (Comunicat) al Minis
terului de Război cu privire la asaltul asupra rsenalului, Berlin, 
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Cervantes de Saavedra, Miguel 
(1 547-1616) - celebru scriitor 
realist spaniol, autorul romanului 
„Don Quij ote" .  - 30, 304, 382, 
388, 408, 467, 478. 

Cham (Amedee de Noe) (1819-
1 879) - celebru cadcaturist fran
cez, colaborator permanent al ga
zetei umoristice „Charivari". -
53. 

Chazal, Pierre-Emanuel-Felix, baron 
(1808-1 892) - general belgian ; 
anterior negustor de postav la 
Bruxelles, participant la revoluţia 
din 1 830, ministru de război 
(1 847-1850, 1 859-1866). - 352. 

CMzy, Helmina von (1783-1856) -
scriitoare germană din şcoala ro
mantică. - 526. 
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Cleszkowski, August, conte ( 1 8 14-
1894) - filozof şi economist po
lonez, în 1848 deputat în Aduna
rea naţională prusiană (aripa 
stingă). - 208, 233. 

Cincinal (Lucius Quinctius Cincin
natus) (secolul al V-lea î.e.n.) -
om politic roman, patrician ; după 
cum se spune, a fost întruchipa
rea simplicităţii şi a eroismului. 
- 51,  252. 

Clemens, Friedrich Jacob ( 1815-
1862) - filozof şi teolog german ; 
în 1 848 deputat în Adunarea na
ţională de la Frankfurt. - 290. 

Clouth, Wilhelm - proprietar al 
unei tipografii la Colonia în care 
s-a tipărit „Noua gazetă renană" 
de la 1 iunie pînă la 27 august 
1848. - 221. 

Cluss, Adolph (m. după 1 889) - in
giner german, membru al Ligii 
comuniştilor, în 1 848 a fost se
cretar al Asociaţiei culturale a 
muncitorilor din Mainz ; în 1 849 
a emigrat în S.U.A. ; în deceniul 
al 6-lea întreţinea o coresponden
ţă regulată cu Marx şi Engels şi 
colabora la o serie de ziare de
mocratice germane, engleze şi  
americane. - 544. 

Cobden, Richard ( 1804-1865) - fa
bricant din Manchester, om poli
tic burghez, liber-schimbist, unul 
dintre fondatorii Ligii împotriva 
legilor cerealelor. - 154, 282, 
32 1 .  

Coourg - familie ducală din Ger
mania din care făceau parte sau 
se înrudeau prin alianţă casele 
domnitoare din Belgia, Portuga
lia, Anglia şi din alte ţări din 
Europa. - 172. 

Cockerill, John (170-1840) - in
dustriaş englez. - 356. 

Colomb, Friedrich August von 
(1775-1854) - general prusian, 
reacţionar ; în 1 843-1848 coman
dantul trupelor prusiene în Poz
n an. - 92, 106, 223, 333, 502. 

Congreve, sir William (1 772-1828) 
- inventator englez. - 137. 

Corday d'Armont, Charlotte (1768-
1793) - a participat la complotul 
contrarevoluţionar din timpul re
voluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
asasina lui Marat ; a fost execu
tată în urma sentinţei Tribunalu
lui revoluţionar. - 157, 255, 459. 

Cromwell, Oliver (1 599-1658) -
bărbat de stat englez, conducător 
al burgheziei şi al nobilimii îm
burghezite în p erioada revoluţiei 
burgheze engleze din secolul al 
XVII-lea ; din 1653 pînă în 1 658 
lord-protector al Angliei, Scoţiei 
şi Irlandei. - 79. 

D 

Dahlmann, Friedrich Cl1ristoph 
(1785-1860) - istoric ş1 om po
litic burghez german, liberal ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (centrul de 
dreapta). - 255, 435. 

Damesme, Edouard-Adolphe-Marie 
( 1807-1848) - general francez, 
reacţionar, în timpul reprimării 
insurecţiei din iunie 1848 a co
mandat garda mobilă. - 139, 140, 
165. 

Dane - în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
dreaptă) . - 346. 

Danian, Georges-Jacques (1759-
1794) - unul dintre militanţii de 
vază ai revoluţiei burgheze fran
ceze de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea, conducătorul anpn 
drepte a iacobinilor. - 255. 

Davenant, Charles (1656-1714) -
economist şi statistician englez, 
mercantilist, tory. - 487. 

Del Carretto, Francesco Saverio, 
marchiz (aprox. 1777-1861) - om 
politic reacţionar italian, ministru 
al poliţiei din regatul Neapolului 
( 1 831-ianuarie 1 848) .  - 2 1 .  
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Delescluze, Louis-Charles (1 809-
1 871) - revoluţionar mic-burghez 
francez ; în 1848 comisar guverna
mental în departamentul du Nord ; 
în 1 871 militant activ al Comunei 
din Paris, a aderat la majoritatea 
blanquistă-iacobină ; a murit în 
luptă pe baricade. - 424. 

Delolme, Jean-Louis (1741-1 806) 
- bărbat de stat elveţian, jurist, 
apologet al regimului monarhist
constituponal englez. - 451. 

Denjoy, Jean-Fram;ois ( 1 809-1860) 
- om politic burghez francez, 
monarhist ; în 1 848 deputat în 
Adunarea constituantă, iar în 
1 849 în Adunarea legislativă. -
537. 

D'Ester, Karl Ludwig Johann ( 1 8 1 1-
1 859) - socialist şi democrat ger
man, de profesiune medic ; mem
bru al comunităţii din Colonia a 
Ligii comuniştilor ; în 1848 depu
tat în Adunarea naţională pru
siană (aripa stingă) ; din octom
brie 1 848 membru al Comitetului 
Central al democraţilor din Ger
mania ; a jucat un rol însemnat 
în răscoala din 1849 din Baden
Palatinat 1 mai tirziu a emigrat în 
Elveţia. - 86, 1 80-1 8 1 ,  190-192, 
229, 473. 

Dlerschke - magistrat german ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (aripa stinqă). -
81, 188, 189, 343, 344, 346, 347. 

Doblhoff-Dier, Anton, baron von 
(180--1872) - bărbat de stat 
austriac, liberal moderat ; în 1 848 
ministru al comerţului (mai) şi 
ministru de interne (iulie-octom
brie). - 555. 

Dombasle, Christophe-Joseph-Ale-
xqndre Mathieu de (1777-1843) 
- celebru agronom francez. 
480. 

Dornes, Auguste ( 1799-1848) 
publicist şi om politic burghez 
francez, republican moderat ; în 

1 848 deputat în Adunarea consti
tuantă. - i40. 

Dronke, Ernst (1822-1891 ) - publi
cist german, iniţial „adevărat so
cialist•, mai tirziu membru al Li
gii comuniştilor şi unul dintre 
redactorii „Noii gazete renane" ; 
după revoluţia din 184--1849 a 
emigrat în Anglia şi a renunţat 
la activitatea politică. - 13, 549, 
554, 560, 564, 570. 

Duchâtel, Charles-Marie-Tanneguy, 
conte ( 1803-1867) - bărbat de 
stat reacţiona!" francez, ministru 
de interne (1839, 1 840-februarie 
1 848) , adept al lui Malthus. - 33, 
56, 1 12, 1 13 ,  2 10, 234, 235, 259, 
439. 

Duesberg, Franz von ( 1793-1872) -
bărbat de stat reacţianar prusian; 
din 1846 pînă la revoluţia din 
martie 1 848 ministru de finanţe. 
- 3 1 .  

Dufaure, Jules - Armand - Stanislas 
(1798-1881) - avocat şi om poli
tic burghez francez, orleanist ; în 
1 848 deputat în Adunarea consti
tuantă ; în octombrie-decembrie 
1 848 ministru de interne în gu
vernul Cavaignac. - 1 74. 

Dumont, Joseph ( 181 1-1861) - zia
rist burghez german, liberal mode
rat ; în 183 1 editorul lui „Kil
nische Zeitung• . - 153, 155-158, 
160, 4 15, 473, 5 10. 

Duncker - funcţionar prusian ; în 
1 848 unul dintre conducătorii cen
trului de stinga în Adunarea na
ţională prusiană. - 32, 54, 285, 
286, 439. 

Duvenoy, Heinrich Gustav ( 1802-
1890) - bărbat de stat burghez 
din Wiirttemberg, ministru de in
terne (1 848-1849) în guvernul li
beral. - 258. 

Duvivier, Franciade-Fleurus ( 179-
1 848) - general francez, a parti
cipat la înnăbuşirea insurecţiei 
din Paris din iunie 1 848. - 139, 
140, 1 5, 1 67-168. 
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E 

Eisenmann, Gottiried (1795-1 867) 
- publicist şi medic german ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (centru, ul
terior aripa stingă) . - 255. 

Elsner, Karl Friedrich Moritz (1 809-
1 894) - publicist şi om politic 
din Silezia, radical ; în 1 848 de
putat în Adunarea naţională pru
siană (aripa stingă) ; în deceniul 
al 6-lea unul dintre redactorii lui 
„Neue Oder-Zeitung".  - 81, 85, 
101 ,  1 89. 

Engelg, Friedricl1 ( 1 82--1 895) (vezi 
datele din viaţa şi din activitatea 
lui) . - 3, 13, 523-530, 533, 535-
540, 549, 550, 559, 560, 564, 569, 
570. 

Essellen, Cl1ristian (1 823-1859) -
democrat mic-burghez şi publicist 
german ; în 1848 unul dintre con
ducătorii Uniunii muncitorilor din 
Frankfurt, redactor al lui „Allge
meine Arbeiter-Zeitung" ; mai tîr
ziu a emigrat în S.U.A. - 1 6. 

Esser, Christian Joseph (n. aprox. 
1 809) - muncitor german, mem
bru al Uniunii muncitorilor din 
Colonia ; in 1849 redactorul gaze
tei „Freiheit, Briderlichkeit, Ar
beit " .  - 184, 565. 

Esser I, Joliann Heinri�h Theodor -
funcţionar prusian, avocat, cleri
cal ; în 1 848 vicepreşedinte al 
Adunării naţionale prusiene (cen
tru). - 52, 85, 1 79, 180, 192. 

F 

Fay, Gerhard - jurist german, li
beral. - 87. 

Feldhaus - învăţător german ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (aripa dreaptă) . 
245. 

Ferdinand al 11-lea (181 --1 859) 
rege al Neapolului ( 1 83--1859) . 
- 21-23, 1 46, 412,  484, 491 . 

Fernbach - student german, demo
crat. - 1 82. 

Fickler, Joseph (1 808-1865) - zia
rist şi democrat mic-burghez ger
mn, unul dintre conducătorii 
mişcării democratice din Baden 
in 1848-1849. - 283, 31 0. 

Flottwell, Eduard Heinrich von 
(1786-1865) - unul dintre repre
zentanţii birocraţiei nobiliare pru
sace, ministru de finanţe (1 844-
1 846) . Oberprăsident al Poznanu
lui, apoi al Westfaliei ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (aripa dreapt.) . -
377, 378, 391 . 

Forstmann - negustor german ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (aripa dreaptă). 
205, 237, 239. 

Fox, Charles James (1749-1 806) 
bărbat de stat englez, lider al 
whigilor. - 103. 

Francisc al V-lea (1819-1875) 
duce de Modena (1 846-1859) . 
4 1 4. 

Freiligralh, Ferdinand (181 --1 876) 
- poet german, la început roman
tic, apoi poet revoluţionar ; în 
1 848-1 849 unul dintre redactorii 
„Noii gazete renane", membru al 
Ligii comuniştilor ; în deceniul al 
6-lea s-a îndepărtat de lupta re
voluţionară. - 417,  470. 

Frencken - funcţionar prusian ; 
în 1 848 deputat în Adunarea na
ţională prusiană (aripa dreaptă) . 
- 220. 

Probei, Julius (1 805-1 893) - pu
blicist german, editor de litera
tură progresistă, radical mic
burghez, participant la revoluţia 
din 1 848-1849 ; deputat în Adu
narea naţională de la FrankfTt, 
aripa stingă ; ulterior liberal. -
555. 
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Frederic I Barbarossa (aprox. 
1 123-1 190) - rege german din 
1 1 52, împărat al aşa-zisului Sfînt 
imperiu roman ( 1 155-1 1 90) ; a în
treprins în repetate rînduri cam
panii în Italia cu scopul de a o 
supune dominaţiei sale. - 416. 

Frederic al II-iea (1712-1786) 
reqe al Prusiei (174--1786) . -
356, 357. 

Frederic-Christian-August (1 829-
1880) - duce de Schleswig-Hol
stein. - 200. 

Frederlc-Wilhelm (1620-168l) 
mare elector de Brandenburg 
( 164--1 688) . - 292, 293. 

Frederic-Wilhem al II-iea ( 1744-
1 797) - rege al Prusiei (1786-
1 797) . - 366, 367. 

Frederic-Wilhelm al 111-lea (177--
1 840) - rege al Prusiei (1 797-
1 840) . - 354, 359. 

Frederic-Wilhelm al IV-iea (1795-
1861)  - rege al Prusiei ( 184--
1 861 ) .  - 70, 307, 33 1 ,  451 , 485, 
�86, 552. 

Fould, Achille (180-1867) - ban
cher şi om politic francez, orlea
nist, ulterio.r bonapartist ; în 1849 
-1867 a fost în repetate rînduri 
ministru de finanţe. - 1 27. 

Fouquier-Tinville, Antoine-Quentin 
(1746-1795) - militant de vază al 
revoluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-iea, în 
1 793 acuzatorul public p e  lingă 
Tribunalul "evoluţionar. - 425. 

Fuad-Ellendi Mehemed (1814-1869) 
-bărbat de stat turc ; în 1 848 co
misarul guvernului turc în Prin
cipatele dunărene, unul dintre or
ganizatorii înnăbuşirii în sînge a 
mişcării de eliberare naţională ; 
în deceniul al 6-lea şi al 7-lea mi
nistru de externe, mare vizir. -
484, 495. 

Funk - democrat grman, în 1 848 
membru al Asociaţiei democrate 
d in Colonia. - 1 82. 

G 

Gagen, Heinrich Wilhelm August, 
baron de (1799-1880) - om poli
tic burghez german, liberal mode
rat ; deputat şi preşedinte al Adu
nării naţionale de la Frinkfurt 
(centrul de dreapta), prim-minis
tru al imperiului (dcembrie 1 848 
- martie 1 849). - 248, 379, 391, 
443, 459, 460, 484 . 

Gagen, Maximilian Ludwig, baron 
de (181--1 889) - funcţionar ger
man, în 18 deputat în Adna
rea naţională de la Frankfurt r 
fratele lui Heinrich Gaqern. -
434. 

Ganneron, Auguste-Victor-Hippo-
Jyte (1792-1847) - industriaş 
francez, bancher şi om politic 
burghez. - 1 27. 

Geiger, Wilhelm Anold - func
ţionar în poliţia prusiană ; în 
1 848 judecător de instrucţie, mai 
tîrziu directorul poliţiei din Co
lonia. - 1 84, 410, 41 1 ,  429, 430, 
570. 

Gervinus, Georg Gottfrled ( 180-
1871)  - istoric burghez german, 
liberal ; din 1 847 pînă în octom
brie 1 848 redactor al lui „Deut
sche Zeitung" ; în 1 848 deputat 
în Adunarea naţională de la 
Frankfurt. - 6, 157. 

Gierke - funcţionar prusian, libe
ral ; în 1848 deputat în Adunarea 
naţională prusiană (centrul de 
stînga) ; ministru al agriculturii 
în guvernul Auerswald-Hanse
mann (iunie-septembrie 1 848) .  
3 1 3-317, 344, 347. 

Girardin, Emile de (1806-1881 ) 
publicist şi om politic burghez 
francez ; din deceniul al 4-lea-al 
7-lea a fost cu întreruperi redac
torul gazetei „La Presse" ; în po
litică excela printr-o mare lipsă 
de principialitate. - 1 57. 

Gladbach, Anton (m. 1 873) - de
mocrat mic-burghez german, în 
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1848 deputat de Mihlheim (Re-
.ania) în Adunarea naţională 
prusiană (aripa stingă). preşedin
tele Clubului democratic din Ber
lin. - 187, 188, 1-202, 205, 

• 246, 326, 551. 

Gneisenau, August Wilhelm Anton, 
conte Neidhardt de (1760-1831)  
- general�feldmareşal prusian şi  
militant pe tărîmul militar poli
tic ; a j ucat un rol de seamă în 
lupta de eliberare a poporului 
german împotriva dominaţiei na
poleoniene ; după ce Napoleon 
a zdrobit armata prusiană, în 
1806, a participat activ, împreu
nă cu Scharnhorst şi  alţii, la 
elaborarea bazelor reformei mi
litare. - 244. 

Goeden, Adolf - medic german 
din Poznan ; în 1848 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (aripa dreaptă) . - 375, 376, 
379, 381,  391, 393. 

Goe�he, Johann Wolfgang von 
(174-1832) - mre scriitor şi 
gînditor german. - 1 17,495, 539. 

Gpttschalk, Andreas (1815-1849) -
medic german, membru al comu
nităţii din Colonia a Ligii comu
niştilor ; în aprilie-iunie 1848 
preşedinte al Uniunii muncitori
lor din Colonia ; a luptat de pe 
poziţii sectariste mic-burgheze 
împotriva tacticii şi strategiei lui 
Marx şi Engels în revoluţia ger
mană. - 182, 183, 1 94, 545, 560, 
571 .  

Grabow, Wilhelm (1 802-1874) -
pimar genral la Prenzlau, li
beral moderat ; în 1848 preşedin
te al Adunării naţionale pru
siene (aripa dreaptă). - 188-
10, 193, 19, 20, 326. 

Grăii, Joseph - Landesgerichtsrat, 
în 1848 deputat în Adunarea na
ţională prusiană (aripa stingă). -
95, 291, 324. 

Grebel - j udecător de pace la St. 
Goar ; în  l48 deputat în Aduna-

rea naţională prusiană (aripa 
stingă). - 230, 23 1 ,  235, 245. 

Griesheim, Karl Gustav von (1798 
-18541 - locotenent-colonel în 
armata prusiană, reacţionar ; în 
1848 director în Ministerul de 
Război. - 98-101,  20, 201 .  

Grimm, Jakob (1785-1863) - filo
log de vază german, profesor la 
Universitatea din Berlin, liberal 
moderat ; în 1848 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (centru). - 352. 

Grolmann, Karl Wilhelm Georg von 
(1777-1843) - general prusian, a 
participat la lupta de eliberare 
a poporului german împotriva 
dominaţiei napoleoniene ; după 
ce Napoleon a zdrobit armata 
prusiană, în 186, a elaborat îm
preună cu Scharnhorst şi  alţii 
bazele reformei militare. - 244. 

Guizot, Fran;ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1874) - istoric şi bărbat 
de stat burghez francez, orlea
nist ; din 1840 şi pînă la revolu
ţia din februarie 1848 a condus 
de fapt politica internă şi exter
nă a Franţei ; exponentul intere
selor marii burghezii financiare. 
- 33, 4, 1 13,  149, 196, 218, 483, 
40, 491, 52Ş. 

H 

Hansemann, David Jstus (1790-
1864) - mare capitalist, unul din
tre liderii burgheziei liberale re
nane ; în martie-septembrie 1848 
ministru de finanţe al Prusiei, a 
dus o politică trădătoare de con
ciliere cu reacţiunea. - 31-33, 
49, 50, 54-57, 63, 70, 81-82, 8� 
86, 1 12, 1 13, 1 17, 176-181,  185-
186, 189, 198, 203, 205, 210-2 1 1, 
213, 214, 221, 223, 22-236, 24 1,  
242, 244-245, 247, 25-262, 270, 
281, 283, 295 - 304, 308, 312, 313, 
317, 333-336, 352, 368, 4 1 1 ,  420, 
439, 444, 449, 467, 474, 477, 486, 
561. 
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Haney, George Julian (1817-1 897) 
- militant de vază al mişcării 
muncitoreşti engleze, unul dintre 
conducătorii aripii stingi a car
tiştilor ; redactor al ziarului „The 
Northern Star" ; prietenul lui 
Marx şi Engels. - 131 . 

Harpprechl, Heinrich von (1 82-
1 859) - jurist din Wirttemberg, 
preşedinte al Tribunalului su
prem din Wirttemberg, reacţio
nar. - 258. 

Hebert, Michel-Pierre-Alexis (1799 
-1 887) - jurist şi bărbat de stat 
conservator francez, orleanist ; 
membru al Camerei deputaţilor 
(1 834-1 848), din 1 84 1  procuror 
general la Tribunalul regal, mi
nistru de justiţie ( 1847-februa
rie 1 848). - 1 96. 

Hecker - funcţionar judecătoresc 
prusian ; în 1 848 procuror în Co
lonia. - 1 84, 194, 195, 221 ,  283, 
49--500, 523, 546, 569. 

Hecker, Friedrich Franz Karl (1 8 1 1  
-1881)  - republican din Baden, 
democrat mic-burghez, unul din
tre Conducătorii răscoalei din 
Baden din aprilie 1 848, apoi a 
emigrat în S.U.A. ; a participat 
la r.zboiul civil din S.U.A. de 
partea statelor din nord. - 495 
-500. 

Heckscher, Johann Gustav Wilhelm 
Morilz ( 1797-1 865) - jurist ger
man, ministru de justiţie (iulie
august 1 848) şi ministru de ex
terne (august-septembrie 1 848), 
ambasador al guvernului impe
rial in Italia ; deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt 
(centrul de dreapta). - 434, 435. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
( 1770-1831 )  ilustru filozof 
german, idealist obiectiv ; a 
elaborat multilateral dialectica 
idealistă. - 1 59, 386, 496. 

Heimsoelh, Heinrich - funcţionar 
prusian ; în 1 848 avocat la Curtea 
de apel din Colonia. - 499. 

Heine, Heinrich (1797-1856) 
mare poet revoluţionar germa\ 
- 44, 1 1 3 ,  1 77, 1 97,  198, 218,  236, 
257, 270, 301 ,  3 12, 326, 4 17, 471, 
490. 

Heinrich al LXXII-lea, Reuss-Lo
benstein-Ebersdorf (1797-1 853) -
principele domnitor al minuscu
lului stat german Reuss (1822-
1 848) . - 250. 

Hergenhahn, August (1 80-1874) 
- om politic german, liberal, în 
1 848-1849 prim-ministru al Nas
sau-ului, deputat în Adunarea na
ţională de la Frankfurt (centrul 
de dreapta) . - 17. 

Herwegh, Georg Friedrich t1817-
1 875) - cunoscut poet gşrman, 
democrat mic-burghez. - (-
499. 

Heyne - primar la Bromberg (Poi
nan), în 1 848 deputat în Aduna
rea naţional- prusiană (centul 
de stînga). - 208. 

Hildenhagen, Louis - pastor ger
man ; în 1 848 deputat în Aduna
rea naţională prusiană (centrul 
de stînga). - 325. 

Hirschfeld, Alexander Adolf von 
(1787-1858) - general prusan ; 
în 1 848 a înnăbuşit cu o cruzime 
nemaipomenită răscoala din Poz
nan. - 223. 

Holer - ţăran german ; în 1 848 de
�utat în Adunarea naţională pru
siană (aripa dreaptă). - 81 . 

Hohenzollern - dinastia mailor 
electori de Brandenburg (1415 -
1 701),  . regilor Prusiei (1701-
1918) şi a împăraţilor germani 
( 1871-1918) .  - 63. 

Holberg, Ludwig, baron de (1684-
1 754) - scriitor, istoric şi filo
zof danez. - 360, 441 .  
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Homer - poet epic semilegendar 
din antichitalea greacă, căruia îi 
sin t a trib uite epope le „ Iliada" 
şi „Odiseea" .  - 62. 

Hiffer, Johann Hermann {1784-
1 855) - primar la Minster, libe
ral moderat ; în 1848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană 
(aripa dreaptă) . - 1 80, 1 8 1 .  

Hiser, Hans Gustav Heinrich von 
{1782-1857) - general prusian, 
unul dintre reprezentanţii clicii 
militariste reacţionare ; în 1 844-
1 849 comandant al Mainzului. -
16, 17, 1 9, 92, 136. 

lmandt, Peter - învăţător german, 
democrat, a participat la revolu
ţi1 din 1 848-1849, apoi emigrant 
politic ; membru al Ligii comu
niştilor, adept l lui Marx. - 565. 

lp�ilanti, Alexandru (1792-1828) 
- conducător al mişcării de eli
berare naţională a grecilor îm
potriva dominaţiei turceşti, orga
nizatorul răscoalei din Moldova 
n 1821 ; după înfrîngerea răs
coalei a fugit în Austria, a fost 
arestat şi ţinut în închisoare pînă 
n 1827. - 171 .  

J 

Jacoby, Johann (1 805-1877) - pu
blicist şi om politic german, de
mocrat burghez ; în 1 848 unul 
dintre conducătorii aripii stingi 
dn Adunarea naţională prusiană; 
in deceniul al 8-lea a aderat la 
social-democraţi. - 8 1 ,  248, 249, 
253, 254, 282, 283, 285, 290, 305. 

•Janiszewski, Johann (Jan) Chrisos
thomos ( 1 8 1 8-1891) - teolog şi 
om politic polonez ; în 1 848 de
putat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt. - 388, 389, 391 ,  
393. 

Jnsen, Johann Joseph (1 825-1849) 
- democrat mic-burghez german, 

membru al Ligii comuniştilor ; 
în 1 848 unul dintre conducătorii 
Uniunii muncitorilor din Colo
nia, adept al lui Gottschalk ; a 
fost împuşcat pentru participa
rea la răscoala din Baden-Pala
tinat din 1 849. - 1 85. 

Jellacic, Josip, conte de Buzim 
( 1801-1859) - general austriac, 
ban al Croaţiei, a participat ac
tiv la înnăbuşirea revoluţiei din 
1 848-1849 din Ungaria şi Aus
tria. - 472, 484, 502, 512-515. 

Jen tzsch - în 1 848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană 
(centru).  - 308. 

Johann {1782-1859) - arhiduce 
austriac, din iunie 1 848 pină în 
decembrie 1 849 regent imperial 
al Germaniei. - 245, 432, 434. 

Jonas, Ludwig {1797-1859) - teo
log german, pastor la Berlin ; în  
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană {ripa dreaptă) . 
- 85. 

Jones, Ernest Charles ( 1819-1 869) 
- militant de vază al mişcării 
muncitoreşti engleze, poet şi pu
blicist proletar, unul dintre con
ducătorii aripii stingi a cartis
mului, prietenul lui Marx şi En
gels. - 1 1 4-1 15, 1 3 1 .  

Jordan, Wilhelm ( 18 19-1904) 
scriitor burghez german ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională 
de la Frankfurt, făcea parte din 
aripa stingă, dar după dezbaterile 
în jurul problemei poloneze a 
trecut la centru. - 370, 380-
387, 389, 391 ,  46, 415. 

Jottrand, Lucien-Leopold ( 1 804 -
1 877) - jurist şi publicist bel
gian, în deceniul al 5-lea demo
crat mic-burghez, preşedinte al 
Asociaţiei democrate din Bru
xelles. - 425. 

Jung, Georg Golllob { 1 8 1 4-1886) 
- publicist qerman, tinăr hege
lian, unul dintre editorii „Noii 
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gazete renane", democrat mic
burghez ; în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
stingă) . - 47, 55, 85, 101 ,  1 93. 

K 
Kalker, Johann Wilhelm - secre

tar al Uniunii muncitorilor din 
Colonia în 1848. - 1 85. 

Kimpff - profesor german ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (centrul de stînga). 
- 29 1 .  

Kamplz, Karl Albert von ( 1769-
1 849) - bărbat de stat prusian, 
reacţionar, ministru de justiţie 
( 1 832-1842) . - 221 .  

Kanilz, August Wilhelm Karl, conte 
de ( 1783-1852) - general pru
sian, în mai-iunie 1848 ministru 
de război în guvernul Camphau
sen. - 7 1 ,  97. 

Kant, Immanuel (1724-1804) - fi
lozof german de seamă, întemeie
torul idealismului german de la 
sfirşitul secolului al XVIII-iea şi 
începutul secolului al XIX-lea. 
- 496. 

Kaunilz, Wenzel Anion, print de 
( 1 71 1-1 794) - bărbat de stat şi 
diplomat austriac, adept al aşa
numitului absolutism iluminat ; 
duşman înverşunat al revoluţiei 
burgheze franceze de la sfirşitul 
secolului al XVIII-iea. - 92. 

Kersausie, Joachim-Rene-Theophile 
Gaillard de (1798-1874) - revolu
ţionar francez, participant la re
voluţia din iunie 1 830, militant 
de frunte al mai multor societăţi 
secrete ; în 1 848 a condus Comi
tetul de acţiune al Societăţii 
drepturilor omului şi ale cetăţea
nului, autorul planului militar al 
insurecţiei din iunie ; ulterior a 
participat la mişcarea lui Gari
baldi. - 161 ,  1 62, 1 70. 

Kerst, Samuel Gotlfried ( 1804-
1 875) - in 1 848 deputat în Adu-

narea naţională de la Frankfurt 
(centru) ; ulterior a fost progre
sist. - 387, 389-393. 

Korlf, Hermann - ofiţer prusian, 
scos din armată în 1 847 din cauza 
convingerilor sale politice ; de
mocrat ; în 1 848-1849 girant res
ponsabil al „Noii gazete renane" ;  
ulterior a emigrat î n  S.U.. -
497, 546, 47, 549, 559, 568. 

Korn - democrat german, a luat 
parte la mişcarea revoluţionară 
din Berlin din 1 848. - 98. 

Kosch, Raflael Jakob ( 1 803-1872) 
- medic german, liberal mode
rat ; in 1 848 deputat în Aduna
rea naţională prusiană (centrul 
de stinga) . - 439. 

Kotzebue, August Friedrich Ferdi
nand von (1761-1819) - scriitor 
şi publicist reacţionar german. 
- 156. 

Krause - deputat î n  Adunarea na
ţională prusiană din 1 848. - 230. 

Kiihlwetler, Friedrich Christian Hu
bert von (1 809-1 882) - bărbat 
de stat burghez prusian, minis
tru de interne în guvernul Auers
wald-Hansemann (iunie-septem
brie 1 848) . - 1 80, 1 88,  1 89, 193, 
201 ,  202, 21 1 ,  214-220, 245, 246, 
270, 307-309, 428, 571 . 

Kyll, Ulrich Franz - jurist german, 
democrat mic-burghez 1 in 18 
deputat de Colonia în Adunarea 
naţională prusiană (aripa stingă) ; 
mai tîrziu progresist. - 473. 

L 

Ladenberg, Adalbert von (1798-
1 855) - unul dintre reprezentan
ţii birocraţiei reacţionare prusie
ne ; ministrul cultelor, al invă
ţămîntului şi al sănătăţii (1--
1850). - 1 96. 
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Lamarque, Maximilien, conte ( 1770 
-1 832) - general francez, unul 
dintre militanţii de frunte ai opo
ziţiei liberale în perioada Res
tauraţiei şi a monarhiei din iulie. 
- 1 63. 

Lamartine, Alphonse-Marie-Louis 
de (179-1 869) - poet, istoric 
şi om politic francez ; în dece
niul al 5-lea republican burghez : 
în 1 848 ministru de externe şi 
şeful efectiv al guvernului provi· 
zoriu. - 130, 133, 1 48, 406, 424, 
491 ,  506. 

Lamennais (La Mennais), Felicite
Robert de (1782-1854) - abate 
francez, publicist, unul dintre 
ideologii socialismului creştin. -
159. 

Lamoriciere, Louis-Christophe-Leon 
Juchault de ( 180--1 865) 
general şi om politic francez, re
publican moderat burghez ; în 
1 848 a participat activ la înnă
buşirea insurecţiei din iunie, a 
fost ministru de război în gu
vernul Cavaignac (iunie-decem
brie) şi deputat în Adunarea con
stituantă. - 1 28, 139, 140, 166, 
1 67, 169. 

La Rochejaquelein, Henri-Auguste
George, marchiz de ( 1805-1867) 
- om politic francez, membru al 
Camerei pairilor, unul dintre con· 
ducătorii partidului legitimist ; 
în 1 848 deputat în Adunarea 
constituantă ; ulterior senator al 
celui de-al doilea Imperiu. 
142, 151 ,  159, 341 .  

Lassalle, Ferdinand ( 1825-1864) 
publicist mic-burghez german, 
avocat ; în 1 848-1849 a partici
pat la mişcarea democratică din 
Renania ; la începutul deceniului 
al 7-lea a aderat la mişcarea 
muncitorească, unul dintre fon
datorii Asociaţiei generale a 
muncitorilor germani ( 1863) ; a 
sprijinit politica de unificare „de 
sus• a Germaniei sub hegemo
nia Prusiei contrarevoluţionare ; 

a pus bazele curentului oportu
nist în mişcarea muncitorească 
germană. - 565. 

Latour, Theodor, conte Baillet de 
( 178-1848) - bărbat de stat 
austriac, adept al monarhiei ab
solute; în 1848 ministru de război; 
în octombrie 1848 a fost ucis în 
timpul insurecţiei de la Viena. 
- 512, 513. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
(1 807-1874) - publicist şi om 
politic francez, unul dintre frun
taşii democraţilor mic-burghezi, 
redactor al gazetei „La Refor
me• ; în 1 848 membru al quver
nului provizoriu. - 130, 320, 424, 
460, 526. 

Lehmann, Peter Martin Orla (1810 
-1 870) - om politic şi bărbat 
de stat danez, liberal, a redactat 
ziarul „Faedrelandet" ( 1839-
1 842) ; în 1848 ministru fără por
tofoliu. - 275. 

Leiningen, Karl Friedrich Wilhelm, 
prinţ de (1804-1856) - general 
bavarez, reacţionar, prim-minis
tru al imperiului (august-septem
brie 1 848) . - 404. 

Lelewel, Joachim (178--1 861) -
istoric polonez de seamă şi mili
tant revoluţionar ; a participat 
la răscoala poloneză din 1 830-
1 83 1  ; unul dintre conducătoru 
aripii democratice a emigraţiei 
poloneze : în 1 847-1848 membru 
în comitetul Asociaţiei demo
crate din Bruxelles. - 370, 375, 
382, 383, 401. 

Lensing (n. 1783) - preot german 1 
în 1 848 deputat în Adunarea na
ţională prusiană (aripa dreaptă). 
- 220. 

Leo, Heinrich (17-1878) - isto
ric şi publicist german, protago
nist al unor opinii religioase şi 
politice ultrareacţionare, unul 
dintre ideologii incherimii pru
sace. - 3. 
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Leonida rege al Spartei 
(aprox. 488-480 î.e.n.) ; în timpul 
războaielor greco-persane co
mandantul unui detaşament de 
spartani care s-a luptat eroic 
împotriva perşilor în strîmtoa
rea Termopile. - 522. 

Leopold I (1 79--1865) - rege al 
Belgiei ( 183 1-1865). - 349, 351 ,  
45, 426, 492. 

Leven - democrat german. - 565. 

Lichnowski, Felix Mria, print de 
(1814-1848) - mare moşier, ofi
ţer prusian, reacţionar, deputat 
în Adunarea naţională de la 
Frankfurt (aripa dreaptă) ; ucis 
de popor în timpul răscoalei de 
la Frankfurt din septembrie 1 848. 
- 333, 387, 392396, 401 ,  402, 
512, 558. 

.isiecki, von - demnitar prusian 
în Poznan ; în 1 848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană 
(aripa stingă). - 424. 

.oe Maximilian, bron - moşier 
prusac, în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
dreaptd). - 220. 

.ow (Loew) Hermann (1807-1879)
profesor german, în 1 848-1849 de
putat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (centrul de dreapta) ; 
în 1873-1876 deputat în Reichs
tag, naţional-liberal. - 408. 

Lowenstein, Lipmann Hirsch (m. 
1848) - democrat german, sa
vant orientalist ; în 1848 preşe
dinte al Uniunii muncitorilor din 
Frankfurt pe Main ; delegat la 
primul Congres al democraţilor 
de la Frankfurt pe Main (iunie 
848). - 16. 

.owinsohn, Moritz democrat 
mic-burghez german, unul dintre 
conducătorii clubului popular din 
Berlin, delegat la cel de-al doilea 
Congres al democraţilor de la 
Berin (octombrie 1848). - 98. 

Ludovic al XI-iea ( 1423-1483) 
rege al Franţei (1461-1483). 
398. 

Ludovic al XIV-iea (1638-1715) 
- rege al Franţei ( 1643-1715). 
- 365. 

Ludovic l XVI-iea ( 1754-1793) 
- rege al Franţei ( 1774-1792) , 
excutat în timpul revoluţiei bur
gheze franceze de la sfîrşitul se
colului al XVIII-iea. - 1 56. 

Ludovic-Filip ( 1773-1850) - duce 
de Orleans, rege al francezilor 
(183--1848). - 21, 22, 34, 148, 
149, 156, 196, 244, 261 , 270, 491, 
506, 532, 536. 

Ludovic-Napoleon - vezi Napoleon 
al 111-lea. 

M 

Maiou, Jules-Edouard ( 1810-1 886) 
- bărbat de stat burghez belgian, 
adept al partidului catolic ; în 
1844-1847 ministru de finanţe. -
493. 

Malthus, Thomas Robert ( 1766 -
1 834) - preot englez, economist, 
ideolog al aristocraţiei funciare 
îmburghezite, apologet al capita
lismului, promotorul teoriei mi
zantrope a suprapopulaţiei. -
299. 

Mamiani della Rovere, Terenzio, 
conte ( 1799-1 885) - poet şi pu
blicist italian, filozof şi om po
litic, adept al monarhiei consti
tuţionale, ministru de interne al 
Statului papal (mai-august 1848). 
- 412.  

Marat, Jean-Paul (1 743-1793) -
publicist francez, militant de 
frunte al revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-iea, unul dintre condu
cătorii iacobinilor. - 25 1 .  

M.rcker, Friedrich Augusi (1804-
1 889) - bărbat de stat burghez 
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prusian, ministru de justiţie în 
guvernul Auerswald-Hansemann 
(iunie-septembrie 1 848) . - 24 1 ,  
242, 335, 453. 

Marie de Sain t-Georges, Alexan
dre-Thom3 ( 1795-1870) - avo
cat şi om politic francez, repu
blican burghez ; în 1 848 ministru 
al lucrărilor publice în quvernul 
provizoriu, apoi ministru de jus
tiţie în guvernul Cavaignac. 
1 74. 

Marras t, Armand ( 1 801-1852) 
publicist şi om politic francez, 
unul dintre liderii republicani
lor burghezi moderaţi, redactor
şef al ziarului „Le National" ; în 
1848 membru al guvernului pro
vizoriu şi primar al Parisului. -
130, 148, 156, 157, 1 74, 526. 

Marx, Karl ( 1818-1 883) (vezi da
tele din viaţa şi din activitatea 
lui). - 5, 13, 4 1 0, 428-431 ,  470, 
496, 497, 499, 545-548, 550, 551, 
554-556, 559, 571 ,  573, 574. 

Mathy, Karl ( 1807-1868) - publi
cist şi om politic din Baden, li
beral moderat ; în 1 848 deputat 
în Adunarea naţională de la 
Frankfurt (centrul de dreapta) . 
- t>8, 310, 3 1 1 .  

Mătze - învăţător german, î n  1 848 
deputat în Adunarea naţională 
prusiană (aripa stingă) . - 197, 
202, 232. 

Maucler, Paul Friedrich Theodor 
Eugen, baron de (1783-1859) -
bărbat de stat reacţionar din 
Wirttemberg ; din 1818  ministru 
de justiţie, apoi preşedinte al 
consiliului privat ( 183 1-aprilie 
1 848) .  - 258. 

Mellinet, Fram;ois (1768-1852) -
general belgian, de origine fran
cez, participant activ la revolu· 
ţia burgheză belgiană din 1 830 
şi la mişcarea democrată din 
Belgia, preşedinte de onoare al 
Asociaţiei democrate din Bruxel-

42 - Marx-Engels, Opere, voi. 5. 

Ies ; unul dintre inculpaţii în pro
cesul Risquons-Tout, condamnat 
la moarte ; pedeapsa i-a fost co
mutată la 30 de ani de închi
soare ; graţiat în septembrie 
1 849. - 351 ,  425-427. 

Mettenich, Clemens Wenzel Lo
thar, prinţ de (1773-1859) -
bărbat de stat şi diplomat aus
triac, reacţionar ; ministru de 
externe ( 180--1821) şi cancelar 
( 1821-1848) ; unul dintre organi
zatorii Sfintei Alianţe. - 92, 4 14. 
4 1 6. 

Meusebach, von - jurist, conser
vator ; în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripru 
dreaptă) . - 53. 

Mevissen, Gustav von ( 1815-18931 
- bancher german, unul dintre li
derii burgheziei liberale renane ; 
în 1848-1849 deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt 
(centrul de dreapta) . - 203. 

Meyendorf, Peter Kasimirovici, ba
ron de ( 17--1863) - diplomat 
al Rusiei ţariste, ministru pleni
potenţiar la Berlin ( 1839-1 8501 
- 333. 

Mieroslawski, Ludwig ( 18 14-1 878� 
- om politic polonez, personalita
te militară, a participat la răscoa
la poloneză din 183--1831 ; a luat 
parte la pregătirea răscoalei din 
1 846 din Poznan ; eliberat din în
chisoare de către revoluţia din 
martie 1848 ; a fost în fruntea 
răscoalei din Poznan în 1848, apoi 
a condus lupta insurgenţilor din 
Sicilia ; în timpul răscoalei din 
Baden-Palatinat din 1 849 a co
mandat armata revoluţionară ; în 
deceniul al 6-lea a avut legături 
cu cercurile bonapartiste ; în 
timpul răscoalei poloneze din 
1 863 a fost numit dictator al gu
venlui naţional polonez ; după 
înfrîngerea răscoalei a emigrat 
în Franţa. - 375, 401 . 
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Miguel, don Maria Evarlsto (1802-
1866) - rege al Portugaliei 
(1 828-1 834). - 171 ,  33 1 .  

Milde, Karl August ( 1805-1861) 
- mare fabricant din Silezia, 
unul dintre reprezentanţii bur
gheziei Jiberale germane ; mi
nistru al comerţului în guvernul 
Auerswald-Hansemann (iunie
septembrie 1 848) , preşedinte al 
Adunării naţionale prusiene 
(aripa dreaptă) . - 30, 2 1 1 ,  233, 
270, 282, 326, 333, 420, 438. 

Minutoli, Julius, baron de ( 1805-
1 860) - diplomat prusian ; în 
1 847-1848 Polizeiprăsident la 
Berlin. - 40, 4 1 .  

Mirabeau, Gabrlel-Victor-Honore 
Riqueti, conte de (1749-1791) -
militant de frunte al revoluţiei 
burgheze franceze din secolul al 
XVIII-iea, exponentul intereselor 

, mării burghezii şi ale nobilimii 
îmburghezite, - 103, 255. 

Mittermaier, Karl (1787-1867) -
jurist german, liberal moderat ; 
în 1848 unul dintr'e conducătorii 
centrului de stînga dia Adunarea 
naţională de la Frankfurt. - 283. 

Modena, duce de - vezi Francisc 
l V-lea. 

Mohl, Robert von ( 179-1875) -
jurist german, liberal moderat ; 
în 1 848 deputat in Adunarea na
ţională de la Frankfurt (centrul 
de stînga) ; ministru de justiţie 
(1848-1849) . - 484. 

Moll, Joseph ( 1812-1849) - mili
tant de frunte al mişcării mun
citoreşti germane şi interna
ţionale ; de profesiune ceasorni
car ; unul dintre conducătorii 
Ligii celor drepţi 1 membru în 
Organul Central al Ligii comu
niştilor, in iulie-septembrie 1848 
preşedinte al Uniunii muncitori
lor din Colonia, membru în co
mitetul districtual al democraţilor 

din Renania ; după evenimentele 
din septembrie 1 848 din Colonia 
a emigrat la .ondra, de unde s-a 
reîntors curînd sub un alt nume 1 
a dus muncă de agitaţie în dife
rite regiuni ale Germaniei ; a 
participat la răscoala din Baden
Palatinat din 1849 şi a fost ucis 
în lupta de la Murg. - 5, 473, 
475, 545, 548, 564. 

Moltke, Karl, conte de ( 179-1866) 
- bărbat de stat din Schleswig
Holstein, şeful partidului contra
revoluţionar danez , din septem
brie 1 848 preşedintele guvernului 
provizoriu din Schleswig-Holstein. 
- 433, 434. 

Monecke, Edmund - student ger
man, democrat. - 182. 

Montesquieu, Charles de Secondat, 
baron de La Erede et de (1689-
1755) - sociolog burghez francez 
de vază, economist şi scriitor, re
prezentant al iluminismului fran
cez din secolul al XVIII-iea, 
teoretician al monarhiei consti
tuţionale. - 216, 219, 294, 352, 
451. 

Morltz, Daniel Samuel - funcţio
nar judecătresc prusian, în 
1 848 deputat în Adunarea na
ţională prusiană (centrul de 
stînga) . - 55, 1 92, 308, 347, 348. 

Mozart, Wolfgang Amadeus ( 1756-
1791) - compozitor austriac. -
41 1 .  

Miiller - î n  1 848 membru a l  Uni
unii muncitorilor din Worringen 
(Renania) . - 565. 

Miiller - pastor german, în 148 
deputat în Adunarea naţională 
prusiană (centru) .  - 79, 8 1 ,  83. 

Miiller, Friedrich (n. 1 8 1 1 )  - direc
torul poliţiei din Colonia ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (centrul de dreapta). 
- 87, 43 1 ,  474. 
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Napoleon I, Bonaparte (1769-1821) 
- împărat al francezilor' 11804-
1814 şi 1 8 15).  - 79, 157, 166, 243, 
255, 259, 260, 3 12, 328, 329, 53 1 .  

Napoleon al III-iea, Ludovic Bona
parte (1808-1873) - prinţ, ne
potul lui Napoleon I, preşedin
tele celei de-a doua republici 
( 1848-1 851),  împărat al france
zilor (1852-1870). - 526, 533, 
536. 

Natzmer, von (m. 1890) - ofiţer 
prusian ; la 14 iunie 1 848, fiind co
mandantul detaşamentului care 
păzea arsenalul la Berlin, a refu
zat să tragă în popor ; condamnat 
la 15 ani închisoare, a evadat în 
1 849 ; a participat la răscoala din 
Baden-Palatinat ; după înfrîngerea 
răscoalei a emigrat în Elveţia, 
apoi în Anglia, iar în 1 852 în 
Australia. - 99-101. 

Naunyn - în 1848 primarul Berlinu
lui, - 40. 

Necker, Jacques (1732-1804) 
bancher şi om politic francez ; în 
deceniile al 8-lea şi al 9-lea ale 
secolului al XVIII-iea în rnpetate 
rînduri ministru de finanţe ; în 
ajunul revoluţiei burgheze a în
cercat să înfăptuiască unele re
forme. - 34, 300. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte 
de (178--1862) - bărbat de stat 
şi diplomat al Rusiei ţariste, mi
nistru de externe ( 181--1 856). -
327-332. 

Nethe - primar la Burg, în 1 848 de
putat în Adunarea naţională pru
siană (centru). - 325. 

Nikolai I (179--1855) - împărat al 
Rusiei (1 82-1855). - 105, 199, 
329, 333, 385, 515. 

o 
O'Connell, Daniel ( 1775-1847) -

avocat şi om politic burghez ir· 
landez, liderul aripii drepte libe-

rale a mişcării naţionale de eH� 
berare. - 1 14. 

O' Connor, Feargus Edward ( 1794-
1855) - unul dintre liderii aripii 
stingi a mişcării cartiste, fonda
torul şi  redactorul ziarului „The 
Northern Star" ; după 1 848 refor
mist. - 1 14, 1 15, 134. 

Olberg - ofiţer prusian, în 1 848 a 
participat la înnăbuşirea mişcării 
naţionale de eliberare din Poznan. 
- 106. 

Orania - între 1 572 şi 1795 cu în
trerupere Stathuderi i Ţărilor de 
Jos ; din 1815 dinastia din regatul 
Ţărilor de Jos. - 171 ,  351. 

Ostendorf, Julius (1 823-1877) - pe
dagog german, liberal moderat ; în 
1848-1849 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt (centrul 
de dreapta) . - 391, 

Otto I ( 1815-1 867) - principe de 
Bavaria, rege al Greciei (1 832-
1 862) . - 171 .  

p 
Pagnerre, Laurent-An toine (1805-

1854) - editor francez, republi
can burghez ; în 1848 deputat în 
Adunarea constituantă, - 382. 

Palmerston, Henry John Temple, 
lord (1784-1 865) - bărbat de stat 
englez, la început tory ; din 1 830 
unul dintre liderii whigilor, care 
se sprijinea pe lementele de 
dreapta ; ministru de externe 
( 183--1 834, 1 83-1 84 1 şi 1 846-
1 85 1 ) ,  ministru de intne (1 852 
-1 855) şi prim-ministru (1855-
1858 şi 1 859-1865), - 490, 491. 

Parrisius, Edurd Rudolf ( 1818-
1905) - funcţionar judecătoresc 
prusian ; în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (centrul 
de stînga) ; mai tirziu progresist. 
- 52, 53, 7, 179, 235, 287. 

Patow, Erasmus Robert, baron de 
(1 804-l BgO) - bărbat de stat bur
ghez prusian ; ministru al romer 
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ţului, industriei şi al lucrărilor 
publice în guvernul Camphausen 
(aprilie-iunie 1 848) . - 1 12, 1 19, 
120, 177, 315,  344. 

Payer, Jean-Baptiste ( 1818-1860) 
- savant francez, în 1848 deputat 
în Adunarea constituantă. - 159. 

Peel, sir Robert ( 1788-1850) - băr
bat de stat englez, lider al torylor 
moderaţi ; prim-ministru ( 1841-
1 846) ; cu sprijinul liberalilor a 
realizat abrogarea legilor cerea
lelor (1 846) . - 299, 320. 

PeJJmann, Anton - j urist qerman, în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt. - 87. 

Pelz, Eduard ( 1 800-1876) - publi
cist german, democrat mic-bur
qhez ; în 1848 unul dintre condu
cătorii Uniunii muncitorilor din 
Frankfurt, redactor al ziarelor 
„Deutsche Volkszeitung" şi  „All
gemeine Arbeiter-Zeitung" .  - 16. 

Perrot, Benjamin-Pierre ( 1791-
1865) - general francez, în 1 848 a 
participat la înnăbuşirea insurec
ţiei din iunie. - 64, 1 69. 

Plahl - notar prusian ; în 1848 de
putat în Adunarea naţională pru
siană (aripa stingă). - 192. 

Piuei, Ernst Heinrich Adoll von 
( 1779-1 866) - general prusian, 
unul dintre reprezentanţii clicii 
militariste reacţionare ; între 1 832 
şi 148 guvernator Ja Neuchâtel ; 
în martie 1 848 comandantul pieţii 
la Berlin ; în mai a condus înnă
buşirea răscoalei din Poznan ; în 
septembrie-octombrie 1 848 prim
ministru şi ministru de război al 
Prusiei. - 60, 6 1 ,  106, 1 17, 260, 
333, 365, 370, 474, 477, 484, 486, 
487, 499. 

Philipps, Adoll ( 1813-1 877) - pri
mar general la Elbing ; în 1848 
vicepreşedinte al Adunării naţio
nale prusiene (centru) . - 229. 

Piegsa - învăţător polonez, în 1 848 
deputat în Adunarea naţională 
prusiană (aripa stingă). - 244. 

Pillersdorl, Franz, baron de ( 1786-
1862) - bărbat de stat austriac, 
în 1 848 prim-ministru (mai-iulie). 
- 122. 

Pinder, Julius Hermann (n. 1805) -
funcţionar prusian, libernl mode
at ; în 1 848 Oberprăsident în Si
lezia ; deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (aripa dreaptă) . -
203. 

Pinto, Isaac (1715-1787) - mare 
negustor şi speculant la bursă 
olandez, economist. - 296, 299, 
439. 

Pius al IX-iea ( 1792-1878) - papă 
la Roma (1846-1878) . - 412. 

Plănnis - funcţionar judecătoresc 
prusian, liberal moderat 1 în 1 848 
vicepreşedinte al  Adunării naţio
nale prusiene (aripa dreaptă). -
84. 

Plougoulm, Pierre-Ambroise ( 1796-
1863) - om politic şi jurist fran
cez, membru al Camerei deputa
ţilor ( 1846-1848) . - 1 96. 

Pohle - funcţionar judecătoresc 
prusian, în 1848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (centru). 
- 208. 

Pokrzywniclci - funcţionar judecă
toresc prusian, de naţionalitate 
polonez, în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
stingă) . - 208. 

PourtaJes, Albert, conte de (18 12-
1 861)  - diplomat prusian. - 28 1 .  

Principele d e  Prusia - vezi Wil
helm I. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865) - publicist, economist şi 
sociolog francez, ideolog al micii 
burghezii, unul dintre întemeieto
rii anarhismului ; în 1848 deputat 
în Adunarea constituantă. 
339-342. 
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Przyluski, Leon (1789-1865) - arhi
episcop de Gnesen şi Poznan 
( 1845-1 865).  - 212, 354. 

Puttkamer, Eugen von (1 800-1874) 
- funcţionar de stat prusian, în
tre 1 839 şi 1 847 Polizeiprăsident 
la Berlin. - 40, 41 .  

R 

Radetzky, Joseph, con te ( 1 766-
1 858) - Feldmareşal austriac ; din 
1 83 1  a comandat trupele austriece 
din Italia de nord ; în 1 848-1849 
a înnăbuşit cu cuzime mişcarea 
revoluţionară şi de eliberare na
ţională din Italia. - 92, 1 1 0, 136, 
139, 403, 413-417, 422, 484, 497. 

Radowilz, Joseph Maria von (1 797 
- 1 853) - general şi om poli
tic prusian, reprezentant al ca
marilei reacţionare de la curte ; 
în 1 848-1849 unul dintre liderii 
aripii drepte în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt. - 333, 387 
-390, 402, 435, 446, 448. 

Raimund, Ferdinand (1 790-1836) 
actor şi dramaturg austriac. 
1 08-109. 

Raspail, Fran�ois-Vincent ( 1794-
1 878) - savant naturalist francez, 
publicist şi socialist, s-a alăturat 
proletariatului revoluţionar ; a 
luat parte la revoluţiile din 1 830 
şi 1 848 ; deputat în Adunarea 
constituantă. - 161 . 

Raumer, Friedrich von ( 1781-1 873) 
- istoric reacţionar german ; în 
1848 ambasador imperial la Paris, 
deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (centrul de dreapta). 
- 405. 

Raveaux, Franz ( 1 810-1 851 )  - om 
politic german, democrat mic-bur
ghez ; în 1 848-1849 deputat de 
Colonia în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (centrul de stînga) ; 
comisar imperil în Elveţia, în 
iunie 1 849 unul dintre cei cinci 
regenţi imperiali ; membru în gu-

vernul provizoriu din Baden ; 
după înfrîngerea răscoalei din 
Baden-Palatinat a emiqrat din 
Germania. - 15, 17. 

Rehfeld - în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană, a făcut 
parte din centru, apoi din aripd 
dreapta. - 49. 

Reichenbach, Eduard, conte de 
( 1812-1 869) - democrat de vază 
din Silezia, în 1 848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană (ari
pa stingă) ; din octombrie 1 848 
membru în Comitetul central al 
democraţilor din Germania, ulte
rior progresist. - 8 1 ,  101 ,  192, 
233, 309. 

Reichensperger I, August (1 808-
1 895} - jurist şi om politic bur
ghez german ; în 1 848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană (ari
pa dreaptă) . - 84. 

Reic11ensperger II, Peter Franz 
( 1810-1 892) - jurist şi om poli
tic burghez german ; în 1 848 de
putat în Adunarea naţională pu
siană (aripa dreaptă) ; fratele lui 
August Reichensperger. - 94, 1 80, 
206, 220, 254-256, 324, 438, 456. 

Reichhelm - democrat german, în 
1 848 membru în Comitetul secu
rităţii din Colonia. - 565. 

Reuter (m. aprox. 1 860) - Landrat 
prusian, în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
stingă). - 52, 53, 56, 57, 206, 215. 

Ricci, Alberto - diplomat din Sar
dinia, ambasador în Franţa. -
490. 

Richter, Karl (1 804-1869) - preot 
german, profesor de teologie ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (aripa stînqă) . -
213, 214. 

Riedel, Adolph Friedrich Johann 
( 1809-1 872) - om politic burghez 
prusian ; în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
dreaptă). - 85. 



662 Indice de nume 

Rimpler, O. - ofiţer de artilerie 
prusian în retragere, din iulie 
1848 comandantul gărzii civile din 
Berlin. - 486. 

Rittinghausen, Moritz (1814-1 890) 
- publicist german, democrat mic
burghez, în 1 848-1849 a colabo
rat la „Noua gazetă renană", 
membru al Asociaţiei democrate 
din Colonia, membru al Inter
naţionalei I, mai tîrziu (pînă în 
1 884) a făcut parte din Partidul 
social-democrat german. - 550, 
551 .  

Ritz - Regierungsrat prusian ; î n  
1848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (aripa dreaptă). -
52, 53, 179, 1 98, 199, 324. 

Robespierre, Maxlmilien-Marle-Isi
dor de ( 1 758-1794) - militant de 
seamă al revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIIl-lea, conducător al iaco
binilor şi din 1793 pînă în 1 794 
şeful guvernului revoluţionar. -
156-158. 

Rochow, Gustav Adolf Rochus von 
( 1792-1847) - reprezentant al 
iuncherimii reacţionare prusa
ce ; ministru de interne al Prusiei 
(1 834-1842). - 3 1 .  

Rodbertus-Jagetzow, Johann Karl 
( 1 805-1875) - economist german, 
ideolog al iuncherimii prusace 
îmburghezite ; în timpul revolu
ţiei din 1 848-1849 om politic li
beral moderat, liderul centrului de 
stînga din Adunarea naţională 
prusiană ; ulterior teoreticianul 
ideilor reacţionare despre „socia
lismul de stat" prusian. - 1 1 2, 
1 13, 1 80, 196, 205, 305, 439, 445, 

446. 

Rogier, Charles-Latour (1800-1885) 
- bărbat de stat burqhez belgian, 
liberal moderat ; intre 1847 şi 
I S2 ministru de nterne. - 196, 
93. 

Rolin, Hippolyte (1 804-1888) -
avocat belgian şi om politic bur
ghez, şeful partidului liberal ; mi
nistru al lucrărilor publice ( 1848-
1 850) . - 351. 

Romanov - dinastia ţarilor ruşi 
( 16 13-1917). - 328. 

Rosenkranz, Johann Karl Friedrich 
( 1805-1879) - filozof hegelian 
german ; s-a ocupat de istoria lite
raturii. - 385. 

Roser, Peter Gerhardt ( 1814-1 865) 
- militant al mişcării muncito
reşti germane ; de profesiune 
muncitor la fabrica de ţigări ; în 
1848-1849 vicepreşedinte al Uniu
nii muncitorilor din Colonia, edi
tor al ziarului „Freiheit, Bruder
lichkeit, Arbeit" ; membru al Ligii 
comuniştilor ; unul dintre incul
paţii în procesul comuniştilor de 
la Colonia ( 1852) ; ulterior a ade· 
rat la lassalleieni. - 571, 573. 

Ro tschild, James, baron de ( 1792-
1868) - şeful Băncii „Rotschild" 
din Paris. - 127, 479. 

Rot teck, Karl Wenzeslaus Rodecker 
von ( 1775-1 840) - istoric şi om 
politic burghez german, liberal. 
- 79. 

Rougemont de Lowenberg - ban
cher francez. - 127. 

Ruge, Arnold ( 1802-1 880) - publi· 
cist radical german, tînăr hege
lian, democrat mic-burghez, în 
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (aripa stin
gă) ; după 1 866 naţional-liberal. -
397409. 

Russell, John, lord (1792-1878) -
bărbat de stat englez, liderul whi
gilor, prim-ministru ( 1846-1852 
şi 1 865-1866) . - 218, 404, 407. 

s 
Sand George ( 1804-1876) - cunos

cută scriitoare franceză, autoarea 
nei sri de romne cu teme so-
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ciale, reprezentantă a curentului 
democrat în romantism. - 3!H 

Savlgny, Frledrlch Karl von 
( 1779-1861) - jurist german, şe
ful şcolii istorice reacţionare a 
dreptului ; intre 1 842 şi 1848 mi
nistru pentru problemele legisla
ţiei. - 334. 

Schapper, Karl ( 1813-1870) - mili
tant de frunte al mi�cării munci
toreşti germane şi internaţionale, 
unul dintre conducătorii Ligii ce
lor drepţi, membru al Organului 
Central al Ligii comuniştilor, 
membru al Comitetului districtual 
al democraţilor din Renania ; in
tre 25 septembrie şi 15 noiembrie 
1 848 a stat în închisoare ; îm
preună cu Marx şi cu Schnei
der II, unul dintre inculpaţii în 
procesul intentat Comitetului dis
trictual al democraţilor din Rena
nia la 8 februarie 1849 ; în fe
bruarie-mai 1 849 preşedinte al 
Uniunii muncitorilor din Colonia ; 
în 1 850 unul dintre liderii grupu
lui sectarist al celor „de stînga • 
din Londra în timpul sciziunii Li
gii comuniştilor ; în 1856 s-a apro
piat din nou de Marx ; membru 
al Consiliului qeneral al Inter
naţionalei T. - 5, 410, 4 1 1 ,  473, 
548, 550-55 1 ,  564. 

Scharnhorst, Gerhard Johann David 
von (1755-1813) - general pru
sian ; după zdrobirea de către Na
poleon în 1 806 a armatei prusie
ne, preşedinte al comisiei de elabo
rare a bazelor reformei militare ; 
a jucat un rol de seamă în răz
boiul de eliberare din 1 8 1 3  împo
triva lui Napoleon. - 244. 

Schleiermacher, Friedrich Ernst Da
niel (1 768-1834) - filozof idea
list, t..olog şi predicator german. 
- 85. 

Schleinitz, Alexander, baron de 
(1807-1885) - bărbat de stat pru
sian, reacţionar, ministru de ex
terne (iunie 1848, 1 849-1850, 
1858-186 1). - 1 12, 23. 

Schllchtlng - ofiţer prusian. - 188. 

SchlOllel, Friedrich Wilhelm ( 1800-
1 870) - fabricant din Silezia, de
mocrat ; în 1848 deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt 
(aripa stingă). - 16, 392, 566. 

Schmerllng, Anton, cavaler de 
( 1805-1893) - bărbat de stat aus
triac, liberal ; în 1 848 deputat în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (centrul de dreapta) ; în 1 8 18 
ministru de interne (iulie-septem
brie) , prim-ministru şi ministru de 
externe (septembrie-decembrie). 
- 333, 483. 

Schmidt, Ernst Friedrich Franz -
preot german, în 1 848 deputat în 
Adunarea natională de la Frank
furt (aripa stingă). - 391 ,  392. 

Schmitz - muncitor din Colonia. -
570. 

Schnapphahnskl - vezi Lichnowskl, 
Felix Maria, prinţ de, 

Schneider - primar la Schonebeck, 
în 1 818 deputat în Adunarea na
ţională prusiană (aripa dreaptă, 
ulterior centrul de stinga). -
249-252, 253, 265. 

Schneider II, Karl - jurist german, 
democrat mic-burghez ; în 1 848 
preşedinte al Asociaţiei democra
te din Colonia şi membru în Co
mitetul districtual al democraţi
lor din Renania ; apărătorul lui 
Marx şi Engels în procesul intcn
ta t „Noii gazete renane" la 7 fe
bruarie 1849 ; împreună cu Marx 
şi Schapper a fost unul dintre in
culpaţii în procesul intentat Co
mitetului districtual al democraţi
lor din Renania la 8 februarie 
1849 ; apărător în procesul comu
niştilor de la Colonia ( 1852) . -
87, 548, 551. 

Scholz - în 1 848 deputat în Aduna
rea naţională prusiană. - 193. 
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Schreckens lein, Ludwig, baron Roth 
von (1 789-1858) - general pru
sian, reprezentant al aristocraţiei 
feudale ; în iunie-septembrie 1848 
ministru de război. - 19, 97, 1 1 2, 
177, 187, 19 1-192, 199-202, 203, 
243, 247, 333, 438. 

Schicki11g, Levin ( 18 14-1 883) -
scriitor german ; intre 1 845 şi 1852 
colaborator al lui „Kălnische 
Zeitung", autor al unui mare nu
măr de foiletoane. - 415-418. 

Schultes - democrat-german. - 565. 

Sclmltz - funcţionar judecătoresc 
prusian, în 1848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
stingă) . - 8 1 ,  1 98, 199. 

Schulze-Delitzsch, Franz llermann 
( 1808-1883) - economist burghez 
şi om politic german ; în 1848 de
putat în Adunarea naţională pru
siană (centrul de stinga) ; în de
ceniul al 7-lea unul dintre liderii 
partidului progresist burghez, a 
încercat să sustragă pe muncitori 
de la lupta revoluţionară prin 
organizarea de societăţi coopera
tiste. - 77-79, 8 1 ,  242, 325. 

Schuselka, Franz ( 181 1-1889) - pu
blicist şi om politic liberal aus
triac, în 1 848 deputat în Aduna
rea naţională de la Frankfurt (ari
pa stingă) ; deputat în Reichstagul 
austriac. - 388, 389. 

Schiitze - funcţionar judecătoresc 
prusian, în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiana (aripa 
dreaptă) .  - 326. 

Schiitzendorf - democrat mic-bur
ghez german, membru al Uniunii 
muncitorilor şi a patronilor din 
Colonia. - 548. 

Schwanbeck, Eugen Alexis ( 1821-
1 850) - ziarist burghez german, 
colaborator al lui ,,Kolnische 
Zeitung" .  - 5 1 0. 

Schwarzer, Ernst (1 808-1860) 
ziarist şi om politic liberal aus
triac, ministru al lucrărilor pu
blice (iulie-septembrie 1848) .  -
555. 

Schwerin, Maximilian Heinrich 
Karl, conte de (1 804-1872) -
unul dintre reprezentanţii nobili
mii şi birocraţiei prusiene ; mi
nistru al cultelor, învăţămîntului 
şi sănătăţii (martie-iunie 1848) ,  
deputat î n  Adunarea naţională de 
la Frankfurt (aripa dreaptă) ; ul
terior naţional-liberal. - 71, 8 1 ,  
97. 

Sebaldt - Regierungsrat prusian, 
în 1848 Landrat şi primar general 
la Trier. - 94, 95. 

Sebastiani, Horace-Francois-Bastien, 
conte ( 1772-1851)  - mareşal 
francez, diplomat ; ministru de 
externe (1 830-1 832), amba&ador 
la Londra ( 1835-1840) . - 149. 

Senard, Antoine-Marie-Jules ( 180-
1 885) - jurist francez, om politic 
burghez, în iunie 1848 preşedinte 
al Adunării constituante, în iunie
octombrie 1 848 ministru de inter
ne în guvernul Cavaignac. - 143. 

Senff, Emil - funcţionar judec.to
resc prusian in Poznan ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt. - 375, 377-380, 381 ,  
383, 391,  393. 

Shakespeare, William (1564-1016) 
- mare scriitor englez. - 477. 

Siebert - în 1 848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (aripa 
stingă). - 235. 

Simons, Ludwig (1 803-1 870) - ju
rist german, reacţionar ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională 
prusiană (aripa dreaptă), apoi mi
nistru de justiţie ( 1 84-1860). -
220, 285, 323, 324. 

Smith, Adam (1 723-1790) - econo
mist englez, unul dintre cei mai 
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de seamă reprezentanţi i econo
miei politice clasice burgheze. -
321. 

Sobieski, Jan ( 1 624-1696) - rege 
al Poloniei (1 674-1696) ; în 1 683, 
în fruntea armatelor poloneze şi 
austro-germane, a repurtat victo
ria asupra armatelor turceşti 
lingă Viena. - 206. 

Solms-Lich şi Hohensolms, Ludwig, 
prinţ de (1 805-1880) - moşier 
prusian, adept al monarhiei con
stituţionale, mareşal al dietelor 
provinciale (1837-1845) . apoi al 
primei Diete unite în 1847. - 3 1 .  
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Thun, Leo, conte de ( 181 1-1888) 
bărbat de stat austriac, de origine 
ceh, reacţionar, unul dintre con
silierii intimi ai lui Franz-Joseph, 
ministru al cultelor şi învăţă
mîntului (1 849-1 860) . - 121-
1 23. 

Thurn und Taxis, Karl Alexander 
von ( 1770--1 827) - prinţ german, 
avea privileqiul ereditar al con
cesiunii poştelor într-o serie de 
state germane. - 367. 

Tilly, Johann Tserclaes, conte de 
(155�1632) - comandant de oşti 
în perioada războiului de 30 de 
ani ; a comandat trupele Ligii 
catolice ; în mai 1631 trupele de 
sub comanda lui Tilly au luat cu 
asalt şi au j efuit oraşul Magde
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şirea mişcării revoluţionare din 
Boemia şi UngMia. - 1 22. 

Wallraf - democrat german. - 565. 

Wander - pastor german ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională 
prusiană (aripa stingă). - 241. 

Wangenheim - Oberlandesgerichts
rat prusian ; în 1848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană 
(centrul de stînga). - 308. 

Wartensleben, Alexander, conte de 
(1 807-1883) - moşier prusian ; 
în 1 848 deputat în Adunarea na
ţională de la Frankfurt (centrul 
de dreapta) . - 387, 388. 

Weber, Carl Maria von (1786-
1 826) - celebru compozitor ger
man. - 526. 

.1eerth, Georg ( 1822-1856) - pu
blicist şi poet proletar german, 
membru al Ligii comuniştilor ; ÎR 
1 848-1849 unul dintre redactorii 
„Noii gazete renane" ; prieten al 
lui Marx şi Engels. - 13, 55a. 

Weichsel - funcţionar judecătoresc 
prusian ; în 1848 deputat în Adu
narea naţională prusiană (centrul 
de stînga). - 178. 

Welcker, Karl Theodor (1790-
1 869) - jurist german, publicis: 
liberal ; în 1 848 deputat în Adu
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